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1. INTRODUÇÃO 

  

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, empresa de economia mista, foi 

criada pelo Decreto nº 8031, de 03/01/45 e constituída em 15/03/48, controlada pelas Centrais 

Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS, com a missão de produzir, transmitir e comercializar 

energia elétrica, segundo princípios éticos e em sintonia com a preservação ambiental, para 

atuar com qualidade e rentatibilidade no mercado, bem como participar de novos negócios no 

setor eletroenergético e em outros correlatos, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico da Região Nordeste do Brasil. 

Até meados da década de 50, quando a Chesf iniciou a operação da Usina de PA-I, 

alimentando de imediato as duas principais cidades da Região, Recife e Salvador, o 

abastecimento de energia elétrica de todo o Nordeste era extremamente precário, constituindo-

se em fator decisivamente restritivo ao desenvolvimento regional. 

Naquela época, apenas as capitais dos Estados e algumas cidades vizinhas possuíam 

serviços públicos de energia elétrica, em geral explorados por empresas estrangeiras. 

Diante desta situação, e inspirado no exemplo do pioneiro Delmiro Gouveia, que em 

1913 instalara uma pequena usina de 1.500 HP junto à Cachoeira de Paulo Afonso, o 

agrônomo pernambucano Apolônio Sales desencadeou uma campanha de âmbito nacional 

visando a criação de uma entidade vinculada ao Governo Federal, tendo por finalidade 

promover o aproveitamento do potencial do Rio São Francisco para a produção da energia 

elétrica de que tanto necessitava o Nordeste. 

A campanha foi difícil e demorada, mas acabou conquistando a opinião pública e as 

forças políticas da Região, tornando-se finalmente vitoriosa. Como se sabe, em 03 de outubro 

de 1945 o então Presidente Getúlio Vargas assinou o decreto autorizando a criação da 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, como uma sociedade de economia mista 

vinculada ao então Ministério da Agricultura. 

Todavia, em virtude das transformações políticas ocorridas logo a seguir, com a queda 

de Vargas e a chamada redemocratização, o Nordeste teve de esperar mais um pouco e a 

Chesf somente veio a ser efetivamente constituída dois anos e meio depois, em 15 de março 

de 1948, quando foi realizada a sua 1ª Assembléia Geral dos Acionistas (Governos dos 

Estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, diversas Prefeituras da Região e pelo 

Governo Federal os Institutos de Previdência e Caixas Econômicas, além de particulares). 

O sistema de geração da Chesf é hidrotérmico, com sensível predominância hidráulica. 

Atualmente, o parque gerador é formado por 16 usinas, 14 hidráulicas e 2 térmicas, com 64 

unidades geradoras, totalizando 10.704 MW de potência nominal, supridos através de 9 

reservatórios com capacidade de armazenar 50 bilhões de metros cúbicos d‟água. 
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Seu sistema de transmissão é composto de 191 linhas, totalizando cerca de 18.000 km 

de extensão, sendo 96% delas em tensões iguais ou superiores a 230 kV. Fazem parte deste 

sistema 87 (oitenta e sete) subestações, as quais constituem, juntamente com as linhas de 

transmissão, usinas hidrelétricas e termelétricas, o Sistema Eletroenergético da Chesf. 

Embora tenha na Região Nordeste a maior parcela de seu mercado, a Chesf já 

comercializa energia nas diversas regiões do país. 

  

1.1. OBJETIVOS DO PLANO 

  

 O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno e do Reservatório Artificial 

objetiva revisar e aprimorar medidas e programas propostos no processo de licenciamento 

ambiental da UHE Xingó, além de propor novos programas e regulamentar usos possíveis dos 

recursos naturais, bem como disciplinar a ocupação das terras do entorno, incorporando as 

exigências das Resoluções CONAMA Nos 302/02 e 303/02. Os objetivos específicos do Plano a 

ser elaborado são os seguintes: 

 Delimitar a Área de Preservação Permanente - APP do Reservatório; 

 Levantar e consolidar dados primários e secundários referentes aos diversos componentes 

ambientais que servirão de subsídio para a elaboração do Diagnóstico, do Zoneamento 

Sócio-Ambiental do Entorno do Reservatório e do Zoneamento do Corpo Hídrico (espelho 

d‟água); 

 Levantar e Consolidar base de informações sócio-ambientais, desenvolvida no processo 

de Licenciamento; 

 Apresentar como subsídio aos zoneamentos a serem propostos pelo Plano, um 

Diagnóstico Ambiental a partir dos dados do EIA e daqueles levantamentos para 

elaboração do PBA; 

 Realizar o Zoneamento Sócio-Ambiental do Entorno do Reservatório a partir da análise e 

interpretação dos componentes ambientais locais; 

 Realizar o Zoneamento do Corpo Hídrico do Reservatório (espelho d‟água) a partir da 

análise e interpretação dos componentes ambientais, contemplando a caracterização 

limnológica e os usos múltiplos da água atuais e futuros (enquadramento), como lazer, 

navegação, abastecimento, irrigação, geração de energia, dentre outros. 

 Propor medidas e programas de proteção, conservação e/ou recuperação das Áreas de 

Preservação Permanente, de outras áreas de entorno e de reordenamento dos usos da 

terra, buscando a compatibilização das atividades econômicas com a preservação e 

conservação dos bens naturais, tanto para os terrenos de propriedade de CHESF, como 
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em áreas não pertencentes à CHESF, através de convênios ou parcerias com entidades e 

particulares. 

O presente documento, denominado “Diagnóstico Ambiental” tem por objetivo cumprir a 

Etapa 1 do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó: Compilação dos Dados, no que se refere a revisão bibliográfica e 

consolidação dos dados existentes, bem como o mapeamento dos dados levantados e 

realização das interpretações e integração entre os mesmos. 

 

1.2. BREVE DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SUA OPERAÇÃO 

 

 Os serviços objeto dessa proposta serão desenvolvidos nas Áreas de Influência Direta e 

Indireta da Usina Hidrelétrica de Xingó que compreendem os municípios de Piranhas, Olho 

D‟água do Casado e Delmiro Gouveia no estado de Alagoas e Canindé de São Francisco e 

Poço Redondo no estado de Sergipe. 

 O Reservatório de Xingó está localizado no Baixo São Francisco. Para sua formação 

foram inundadas áreas pertencentes aos municípios de Paulo Afonso, no Estado da Bahia, 

Olho D‟água do Casado, Piranhas e Delmiro Gouveia, no Estado de Alagoas, e Canindé do 

São Francisco, no Estado de Sergipe. Apresenta uma superfície aproximada de 60 km2, com 

uma capacidade de armazenamento de 3,8 bilhões de m3 de água. 

 A Hidrelétrica de Xingó tem uma potência total de 3.000 MW, previstos em 10 unidades 

a serem instalados ao longo de sua operação. A área de drenagem da bacia contribuinte de 

Xingó é de 608.700 km2, com uma descarga média mensal de 2.980 m3/s. A área do 

reservatório é de 60 km2 e o comprimento atinge cerca de 60 km. Xingó está encravado em 

uma grande canyon do São Francisco e opera praticamente a fio d‟água. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS 

SERVIÇOS 

 

 A UHE de Xingó, que faz parte do sistema de geração de energia elétrica da CHESF, 

tem como objetivo principal aumentar a oferta de energia elétrica do sistema interligado 

CHESF/ ELETRONORTE e está em operação desde dezembro de 1994. Localiza-se no Rio 

São Francisco, com coordenadas geográficas 9º 37‟00‟‟, latitude sul e 37º 46‟00‟', longitude 

oeste, entre os estados de Alagoas e Sergipe, cerca de 2 km a montante da cidade de Canindé 

de São Francisco (SE), e cerca de 179 km da foz do rio, no trecho final do canyon que se inicia 

em Paulo Afonso. 

 Em relação ao seu desenvolvimento longitudinal, o rio São Francisco é dividido em 

quatro trechos: o Alto, o Médio, o Submédio e o Baixo São Francisco. 

 O Reservatório de Xingó está localizado no Baixo São Francisco. Para sua formação 

foram inundadas áreas pertencentes aos municípios de Paulo Afonso, no Estado da Bahia, 

Olho D‟água do Casado, Piranhas e Delmiro Gouveia, no Estado de Alagoas, e Canindé do 

São Francisco, no Estado de Sergipe. Apresenta uma superfície aproximada de 60 km2, com 

uma capacidade de armazenamento de 3,8 bilhões de m3 de água. 

 

 
Fonte: Google Earth Pro. 

Figura 2.1: Imagem de Satélite da Barragem e do Reservatório da Usina Hidrelétrica 
de Xingó. 

 



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

6 

 A Hidrelétrica de Xingó tem uma potência total de 3.000 MW, previstos em 10 unidades 

a serem instalados ao longo de sua operação. A área de drenagem da bacia contribuinte de 

Xingó é de 608.700 km2, com uma descarga média mensal de 2.980 m3/s. A área do 

reservatório é de 60 km2 e o comprimento atinge cerca de 60 km. Xingó está encravado em 

uma grande canyon do São Francisco e opera praticamente a fio d‟água. 

 

Situação Geográfica 

 
 A Região de Xingó situa-se integralmente no Nordeste brasileiro, entre as coordenadas 

de 8o 13‟S e 37o 05‟e 39o 05‟ e 39o 54W, aproximadamente, sendo seu eixo trechos do 

Submédio e do Baixo São Francisco, trechos estes que denominam as duas regiões 

fisiográficas homônimas. Envolve partes dos seguintes Estados da Federação: Alagoas, 

Pernambuco, Bahia e Sergipe, perfazendo um total de 29 municípios. 

 Do ponto de vista geológico, na parte da Região de Xingó que corresponde à 

denominada Região Fisiográfica do Baixo São Francisco, a partir de Paulo Afonso para 

jusante, predominam absolutamente os terrenos das rochas mais antigas que se conhecem, do 

Arqueano, os Gnaisses. Este mesmo tipo de substrato rochoso cristalino repete-se na parte da 

Região de Xingó que incide sobre a Região Fisiográfica do Sub Médio São Francisco, na área 

de Itacuruba, Belém do São Francisco, Cabrobó, Abaré, Curaçá, Santa M. da Boa Vista e 

Chorrochó. Ao centro da Região de Xingó - e isto é importante destacar - está o domínio das 

rochas sedimentares do Cretáceo Inferior, predominantemente, mas também do Siluriano 

(Formação Tacaratu, por exemplo), e recentes, do Terciário. Esta área intermediária entre as 

duas áreas cristalinas antes referidas, denomina-se Bacia Sedimentar Tucano-Jatobá, 

apresentando relevo de escarpas e cuestas sedimentares. Aí está o alto potencial de águas 

subterrâneas da Região de Xingó. 

 Do ponto de vista climático, a Região de Xingó situa-se em pleno domínio semi-árido. 

Variações climáticas podem ser constatadas especialmente quanto à maior ou menor 

proximidade da calha do rio São Francisco. Em toda a Região a temperatura média anual situa-

se acima dos 240 C. As temperaturas são em geral mais altas quanto mais próximo esteja o 

ponto da calha do rio. As precipitações anuais (chuvas) médias são abaixo dos 500 milímetros, 

na áreas de Glória (BA) até  S. Maria da Boa Vista (PE), em ambos os lados do rio, 

correspondendo à Região Fisiográfica do Sub Médio São Francisco. 

 Na parte da Região de Xingó que corresponde à Região do Baixo São Francisco, as 

chuvas médias anuais se situam entre 500 e 1.000 milímetros. O regime de chuvas se dá 

esquematicamente da seguinte maneira: ambas as Regiões Fisiográficas, a do Sub Médio São 

Francisco e a do Baixo São Francisco, apresentam regime de chuvas de "verão", efeito do 
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deslocamento da Convergência Inter Tropical (CIT), sendo que esta última chega também a ser 

afetada pelos efeitos das chuvas de "inverno" (chuvas frontais) que afetam o litoral do Nordeste 

Oriental. 

 Tais condições climáticas semi-áridas tão severas na Depressão do São Francisco 

sustentam um paradigmático Ecossistema das Caatingas em toda a Região de Xingó. É 

constituída predominantemente por árvores e arbustos espinhentos e que perdem as folhas na 

estação seca (do estio), plantas suculentas espinhosas, e ervas com rápida resposta de 

enverdecimento após queda de chuvas. A Caatinga é xerófita, isto é, suas plantas são 

adaptadas às longas estações secas. 

 

Aspectos Geológicos 

 
 A Região de Xingó apresenta uma grande variedade de formações geológicas. Nela são 

encontrados terrenos dos éons Criptozóico e Fanerozóico. O éon Criptozóico está 

representado por rochas cristalinas e cristalofilianas, que têm idades que vão do Pré-

Cambriano Indiviso ao Pré-Cambriano Superior, apresentando-se, em diversas áreas, falhadas 

e fraturadas. O éon Fanerozóico abrange os terrenos sedimentares de idade paleomesozóica e 

cenozóica. 

 O Pré-Cambriano Indiviso acha-se indicado por granitos diversos, ricos em biotita. 

Alguns afloramentos dessas rochas aparecem nos seguintes municípios: Paulo Afonso, 

Tacaratu, Glória, Abaré, Macururé, Terra Nova e Floresta. Além desses granitos, são 

encontrados gnaisses, hornblenda-granulitos e migmatitos, todos desse período, localizados 

em Canindé do São Francisco, Abaré, Macururé e Santa Maria da Boa Vista. 

 O Pré-Cambriano Superior engloba os grupos Vasa Barris, Uauá e Canudos. O Grupo 

Vasa Barris, que aflora nos municípios de Gararu e Porto da Folha, possui os seguintes tipos 

rochosos: sericita - granada-xistos, biotita-granada-xistos e quartzitos. O Grupo Uauá 

compreende biotita-gnaisses e calcários cristalinos. Aflora em Floresta, Belém do São 

Francisco, Cabrobó e Terra Nova. O Grupo Canudos está representado por filitos, xistos, 

calcários, mármore e quartzitos. É encontrado nos municípios de Curaçá, Abaré e Macururé. 

 No tocante à Geologia econômica dos terrenos pré-cambrianos, devem ser ressaltadas 

as ocorrências dos minerais. 
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Aspectos Climáticos 
 
 Toda a Região de Xingó está inserida numa área onde predomina o clima semi-árido, 

que, segundo a classificação de W. Koppen, pode ser definido como do tipo BSh, ou seja clima 

seco de estepe de baixas latitudes. 

 Levando-se em conta os regimes pluviométricos, o clima BSh pode ser subdividido nos 

seguintes subtipos: BShw, BShw‟ e BShs‟e. O subtipo BShw, clima semi-árido com chuvas de 

verão, domina nos municípios de Curaça, Chorrochó, Macururé, Rodelas, Glória, Petrolândia. 

O BShw‟ surge nos municípios de Floresta, Itacuruba, Belém do São Francisco, Cabrobó, 

Orocó e Terra Nova. Já o BShs‟ predomina nos demais municípios de Região investigada. 

 Os índices pluviométricos anuais, verificados na Região de Xingó, variam de 900 a 

400mm (Figura 3). A parte subúmida, situada nas proximidades de Porto da Folha, Gararu, N. 

Sra. da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Pão de Açúcar, Piranhas, Canindé do São Francisco, 

Delmiro Gouveia, apresenta de 5 a 8 meses secos. As chuvas verificadas nesse espaço são 

provocadas por sistemas frontais (frentes frias) que remontam o baixo curso do São Francisco.  

 Os municípios de Curaçá, Chorrochó,Itacuruba, Rodelas e Paulo Afonso correspondem 

`a área mais seca. Os índices pluviométricos anuais ficam entre 500-400mm e o número de 

meses secos está compreendido entre 9 e 11, bastante elevado, portanto. As chuvas são 

determinadas pelo avanço, no verão, de um sistema convectivo, equatorial, vindo da Amazônia 

a massa de ar Equatorial Continental.  

 Os municípios de Água Branca, Parariconha e Tacaratu, por imposições topográficas, 

despontam como áreas de exceção de umidade no ambiente dominantemente semi-árido. Os 

números de meses secos, nessa última área referida, fica compreendido entre 3 e 5. O 

restante da Região apresenta chuvas de verão retardadas para outono ( BShw‟), regime 

pluviométrico determinado pela interferência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um 

sistema atmosférico quente e úmido, oriundo das baixas pressões equatoriais. Os municípios 

contidos na área de predomínio do BShw‟ apresentam de 7 a 8 meses secos. 

 
Cobertura Vegetal 
 
 A vegetação dominante na Região de Xingó está representada pelas  caatingas, 

constituídas por árvores de pequeno porte, arbustos caducifólios, plantas suculentas e 

espinháceas adaptadas às condições de clima semi-árido, onde são elevados os valores de 

evapotransipração potencial anual. Essas formações são lenhosas, espinhosas e de caráter 

xerófilo. Em outras áreas de influência do reservatório podem ocorrer contatos com o cerrado 

ralo e com a floresta estacional decidual. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1. MEIO FÍSICO 

 

3.1.1. Climatologia e Meteorologia 

 

 Toda a Região de Xingó está inserida numa área onde predomina o clima semi-árido, 

que, segundo a classificação de W. Koppen, pode ser definido como do  

tipo BSh, ou seja clima seco de estepe de baixas latitudes. 

 Levando-se em conta os regimes pluviométricos, o clima BSh pode ser subdividido nos 

seguintes subtipos: BShw, BShw‟ e BShs‟e. O subtipo BShw, clima semi-árido com chuvas de 

verão, domina nos municípios de Curaça, Chorrochó, Macururé, Rodelas, Glória, Petrolândia. 

O BShw‟ surge nos municípios de Floresta, Itacuruba, Belém do São Francisco, Cabrobó, 

Orocó e Terra Nova. Já o BShs‟ predomina nos demais municípios de Região investigada. 

Variações climáticas podem ser constatadas especialmente quanto à maior ou menor 

proximidade da calha do rio São Francisco. Em toda a Região a temperatura média anual situa-

se acima dos 240 C. As temperaturas são em geral mais altas quanto mais próximo esteja o 

ponto da calha do rio. As precipitações anuais (chuvas) médias são abaixo dos 500 milímetros, 

na áreas de Glória (BA) até  S. Maria da Boa Vista (PE), em ambos os lados do rio, 

correspondendo à Região Fisiográfica do Sub Médio São Francisco. 

 Na parte da Região de Xingó que corresponde à Região do Baixo São Francisco, as 

chuvas médias anuais se situam entre 500 e 1.000 milímetros. O regime de chuvas se dá 

esquematicamente da seguinte maneira: ambas as Regiões Fisiográficas, a do Sub Médio São 

Francisco e a do Baixo São Francisco, apresentam regime de chuvas de "verão", efeito do 

deslocamento da Convergência Inter Tropical (CIT), sendo que esta última chega também a ser 

afetada pelos efeitos das chuvas de "inverno" (chuvas frontais) que afetam o litoral do Nordeste 

Oriental. 

A parte subúmida, situada nas proximidades de Porto da Folha, Gararu, N. Sra. da 

Glória, Monte Alegre de Sergipe, Pão de Açúcar, Piranhas, Canindé do São Francisco,, 

Delmiro Gouveia, apresenta de 5 a 8 meses secos. As chuvas verificadas nesse espaço são 

provocadas por sistemas frontais (frentes frias) que remontam o baixo curso do São Francisco.  

 Os municípios de Curaçá, Chorrochó,Itacuruba, Rodelas e Paulo Afonso correspondem 

`a área mais seca. Os índices pluviométricos anuais ficam entre 500-400mm e o número de 

meses secos está compreendido entre 9 e 11, bastante elevado, portanto. As chuvas são 

determinadas pelo avanço, no verão, de um sistema convectivo, equatorial, vindo da Amazônia 

a massa de ar Equatorial Continental.  
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 Os municípios de Água Branca, Parariconha e Tacaratu, por imposições topográficas, 

despontam como áreas de exceção de umidade no ambiente dominantemente semi-árido. Os 

números de meses secos, nessa última área referida, fica compreendido entre 3 e 5. O 

restante da Região apresenta chuvas de verão retardadas para outono ( BShw‟), regime 

pluviométrico determinado pela interferência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um 

sistema atmosférico quente e úmido, oriundo das baixas pressões equatoriais. Os municípios 

contidos na área de predomínio do BShw‟ apresentam de 7 a 8 meses secos. 

 Tais condições climáticas semi-áridas tão severas na Depressão do São Francisco 

sustentam um paradigmático Ecossistema das Caatingas em toda a Região de Xingó. É 

constituída predominantemente por árvores e arbustos espinhentos e que perdem as folhas na 

estação seca (do estio), plantas suculentas espinhosas, e ervas com rápida resposta de 

enverdecimento após queda de chuvas. A Caatinga é xerófita, isto é, suas plantas são 

adaptadas às longas estações secas. 

 

3.1.2. Situação Geográfica 

 

 A Região de Xingó situa-se integralmente no Nordeste brasileiro, entre as coordenadas 

de 8o 13‟S e 37o 05‟e 39o 05‟ e 39o 54W, aproximadamente, sendo seu eixo trechos do 

Submédio e do Baixo São Francisco, trechos estes que denominam as duas regiões 

fisiográficas homônimas. Envolve partes dos seguintes Estados da Federação: Alagoas, 

Pernambuco, Bahia e Sergipe, perfazendo um total de 29 municípios. 

 Do ponto de vista geológico, na parte da Região de Xingó que corresponde à 

denominada Região Fisiográfica do Baixo São Francisco, a partir de Paulo Afonso para 

jusante, predominam absolutamente os terrenos das rochas mais antigas que se conhecem, do 

Arqueano, os Gnaisses. Este mesmo tipo de substrato rochoso cristalino repete-se na parte da 

Região de Xingó que incide sobre a Região Fisiográfica do Sub Médio São Francisco, na área 

de Itacuruba, Belém do São Francisco, Cabrobó, Abaré, Curaçá, Santa M. da Boa Vista e 

Chorrochó. Ao centro da Região de Xingó - e isto é importante destacar - está o domínio das 

rochas sedimentares do Cretáceo Inferior, predominantemente, mas também do Siluriano 

(Formação Tacaratu, por exemplo), e recentes, do Terciário. Esta área intermediária entre as 

duas áreas cristalinas antes referidas, denomina-se Bacia Sedimentar Tucano-Jatobá, 

apresentando relevo de escarpas e cuestas sedimentares. Aí está o alto potencial de águas 

subterrâneas da Região de Xingó. 
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3.1.3. Geologia 

 
3.1.3.1. Geologia Regional e Local 

 

A área de nosso estudo está inserida na Província da Borborema que segundo Almeida 

et alli (1977) coincide com a Região de Dobramento Nordeste, desenvolvida durante o Ciclo 

Brasiliano. 

A Província da Borborema, possui uma superfície de cerca de 380.000 km2. Trata-se de 

um cinturão orogenético meso/neoproterozóico que se estende por grande parte do nordeste 

abrangendo a maior parte dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe, além do norte da Bahia e sudeste do Piauí equivale à Região de 

Dobramentos Nordeste (Brito Neves, 1975) e apresenta-se confinada pelas províncias 

Parnaíba a oeste, São Francisco, ao sul e Costeira a leste (Figura 3.1.3.1.1 - arcabouço 

tectônico da Província da Borborema). Estudos recentes tem subdividido a Província em 

terrenos e superterrenos (domínios) tecno-estratigráficos, que são segmentos crustais limitados 

por falhas ou zonas de cisalhamento, com estratigrafia e evolução tectônica definidas e 

distintas dos terrenos adjacentes. Constitui uma área de intensa complexividade litoestrutural e 

de longa história crustal, onde são bastante evidentes os efeitos da atuação dos eventos 

tectônicos, termais e magmáticos dos Ciclos Transamazônico e Brasiliano. Apoiando-se nas 

observações de Brito Neves (1975), Almeida et alli (1977) individualizaram, dentro da 

Província, 05 (cinco)  unidades geotectôncias, cada uma delas mostrando comportamento lito-

estratigráfico e estruturais próprios . À essas unidades aplicaram as denominações de: Maciços 

Medianos, Zonas Geoanticlinais, Região de Dobramentos Nordeste, Bacias Molássicas do 

Ciclo Brasiliano, Coberturas Sedimentares do Ciclo Brasiliano e Coberturas Sedimentares do 

Fanerozóico, das quais, as duas primeiras e a última se fazem em nossa área de estudo. 

Neste trabalho daremos ênfase ao Maciço Pernambuco-Alagoas (Domínio  PE-AL)  a 

Faixa de Dobramentos Sergipana e as Coberturas Sedimentares presentes,  que é onde 

localiza-se nossa área de estudo. 
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Fonte: Departamento de Geologia-UFPE 

Figura 3.1.3.1.1: Arcabouço Tectônico da Província da Borborema. 
 

Maciço Pernambuco – Alagoas 

 
 Na Faixa de domínio deste maciço, em território alagoano é possível distinguir 03(três) 

seqüências litoestratigrafícas: a seqüência do embasamento representada pelos Complexos 

Migmatítico-Granítico e Gnáissico-Migmatítico; a seqüência magmática e a suíte magmática  

constituída pelas rochas porfiroblásticas e agmatitos. 

 As rochas porfiroblásticas e agmatitos estão presentes em toda nossa área de estudo. 

De acordo com  Silva e Filho et alli (1977) essas rochas foram formadas a partir das intrusões 

de Granitóides “tipo Mata Grande” em rochas básicas estando as mesmas preservadas em 

forma de enclaves em parte feldspatizadas. Assim conclui-se que os granitóides tipo Mata 

Grande correspondem ao neossoma dos agmatitos que afloram em Delmiro Gouveia, 

apresentando porém, diferenciações porfiróides. 

Localmente, as rochas presentes, ver mapa geológico, pertencem a Suíte Magmática 

neoproterozóciao, aos Complexos São Francisco, Canindé e Poço Redondo de idade 

Mesoproterozóica,  às Formações Sedimentares Curituba e Tacaratu e as Coberturas  

Sedimentares Coluvionares quaternárias. 
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A seguir faremos uma descrição das litologias presentes na área de influência de nosso 

estudo e especificadas no mapa geológico mostrado em anexo: 

 

Complexo Belém de São Francisco (Mbf) 

 
 Este grupo de rochas aflora no extremo norte da nossa área de estudo. È formado por 

ortognaisses e migmatitos. Predominam leucogranitos róseos e migmatitos que englobam 

restos de ortognaisses tonalíticos-granodioríticos. 

Apresentam granulação média a grosseira, muitas vezes apresenta uma estrutura 

bandada, coloração cinza-claro a róseo, cujo material neo-somático está representado por 

quartzo e feldspato, enquanto que o material que constitui o paleossoma é composto por  

biotita e anfibólio, que desenham nos afloramentos as estruturas schilirem e nebulítica que 

predominam nos migmatitos homogênos. Cortando os planos de estruturas dos diatexitos ou 

intercalados entre eles, ocorrem sills e diques de material pegmatóide. 

 
Faixa de Dobramentos Sergipana 

 
Nesta faixa, estão inseridos os Terrenos Canindé-Marancó e Sergipano, de Santos 

(1998), incluindo núcleos arqueano/paleoproterozóicos (Domo de Jirau do Ponciano). Neste 

primeiro Terreno (Canindé-Marancó), Jardim de Sá et al. (1992) e Jardim de Sá (1994), 

sugerem que sejam compostos por dois Terrenos distintos (Terreno Canindé e Terreno 

Marancó). 

Na concepção de Jardim de Sá et al. (1992) e Jardim de Sá (1994), o Terreno Marancó 

seria representado pelos complexos Marancó e Migmatítico de Poço Redondo, limitados tanto 

ao norte com o Terreno Complexo  Canindé, quanto ao sul com o Grupo Macururé (Terreno 

Macururé), por transpurrões que provavelmente estariam materializando paleossuturas.  

 

Terreno Canindé-Marancó 

 
Este terreno é aqui representado pelos complexos Canindé, Marancó e pelo Complexo 

Migmatítico de Poço Redondo onde os dois primeiros constituem seqüências metavulcano-

sedimentares englobando várias unidades descritas por Menezes Filho et al. (1988) e Santos & 

Souza (1988), cujo empilhamento estratigráfico ainda encontra-se indefinido. 

Os limites do Terreno Canindé-Marancó são demarcados por zonas de cisalhamentos 

contracionais com componentes transcorrentes oblíquas, ou mascarados por intrusões 

plutônicas brasilianas. Tais feições também são observadas na porção interna deste Terreno. 
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Complexo Canindé (Mcd) 

 
O Complexo Canindé representa uma seqüência de natureza metavulcano-sedimentar 

onde, um ambiente de arco vulcânico, foi sugerido por Bezerra (1992), através de estudos 

litoquímicos. 

Encontra-se delimitado a sul por uma zona de cisalhamento contracional com 

componente sinistral, e nas demais regiões por intrusões brasilianas (toleiíticas ou 

calcialcalinas ricas em potássio). 

As supracitadas relações de contato podem estar confirmando a presença de uma 

paleossutura na região (sugerida por Jardim de Sá et al., 1992 e Jardim de Sá, 1994), bem 

como a natureza alóctone deste Complexo/Terreno. 

 

Complexo Migmatítico de Poço Redondo (Mpr) 

 
Segundo Santos et al. (1998), o Complexo Migmatítico de Poço Redondo é constituído 

por rochas migmatíticas, apresentando protólitos gnáissicos de composição granodiorítico-

tonalítica (com contribuição paraderivada), podendo constituir um domínio 

tectônico distinto no âmbito do Terreno Canindé-Marancó. Aparece em nossa área de estudo, 

ocupando o extremo sul em contato com o Complexo Canindé 

 
Suítes Magmáticas do Neoproterozóico (N__) 

 

Grande parte da área de nosso estudo está inserida neste grupo de rochas do 

Neoproterozócico, ocupando praticamente porção oeste onde encontra-se o município de 

Delmiro Gouveia e em menor escala na porção este, próximo à cidade de Piranhas. Em geral, 

estas rochas revelam características de uma composição original mais básica, afetadas 

intensamente por processos de microclinização com formação de grandes cristas de microclina 

e secundariamente quartzo. 

A associação de granitos micaceos- leucogranitos e biotita granitos, apresentando 

algumas porções migmatizadas estão amplamnete distribuídos na área. Estes granitóides 

presentes estão fraturados de direção NE-SW sendo alguns deles de caráter transcorrentes. 

Destaca-se um bandeamento, às vezes difuso, gnáissico junto com as orientações dos 

fenocristais. Estão encaixados em rochas xistosas, cortadas por veios concordantes com a 

foliação do micaxisto (Figura 3.1.3.1.2). 
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Figura 3.1.3.1.2: Granitóide bandado, cisalhado, com veios de quartzo concordantes 
com o bandamento. Coordenadas: 0587245 – 8965438. 

 

Os xistos, geralmente a duas micas ocorrem localmente feldspatizados e são ricos em 

veios aplíticos (quartzo, pegmatito) que com a desagregação provocada pelo o intemperismo 

físico confere a área uma cobertura coluvial bastante pedregosa ao solo . 

Estruturalmente esse grupo encontra-se, localmente dobrado e falhado. O dobramento 

é resultante de esforços compressivos e tangenciais não uniformes, que não permitiram a 

formação de grandes estruturas. 

 
Grupo Jatobá 

 
Este grupo ocorre, principalmente, na borda leste da Bacia do Tucano-Jatobá, sendo 

representado pelas formações Tacaratu e Inajá, as quais correspondem à porção basal da 

sedimentação fanerozóica na região. 

 
Formação Tacaratu (SDt) 

 
Os sedimentos desta formação foram inicialmente descritos na serra do Tacaratu e na 

localidade homônima, situada no Estado de Pernambuco. 

Ocupa a porção central e uma pequena faixa ao sul da área de nosso estudo, 

morfologicamente, compõe um relevo bastante acidentado, com encostas abruptas, em função 

da sua composição psamito-psefítica, com forte diagênese, ou localmente, extremamente 
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silicificados, principalmente em zonas de falha, onde a ação do intemperismo esculpe formas 

inusitadas, de aspecto ruiniforme, característica marcante desta formação. 

Litologicamente está caracterizada por uma seqüência predominantemente arenosa, 

onde destacam-se arenitos grosseiros, arenitos conglomeráticos e níveis de conglomerados, 

com intercalações pelíticas subordinadas, muitas vezes caulínicas. 

Analisando-se as características litológicas, associadas com as estruturas internas 

deste pacote sedimentar, pode-se concluir que a mesma representa um ciclo deposicional 

continental originado de um sistema fluvial entrelaçado (braided), onde inicialmente 

predominou a fácies proximal com nítida influência de leques aluviais, evoluindo para uma 

fácies mediana a distal, com características de planície de inundação e retrabalhamento eólico.  

 

Formação Curituba (Cc) 

 

Esta formação aflora no graben de Santa Brígida (Bacia do Tucano Norte), onde 

repousa em discordância sobre os sedimentos da Formação Tacaratu. 

Apesar de ser uma unidade afossilífera, por similaridades com seqüências em outras 

bacias, vários autores a consideram como de idade carbonífera, formada através de uma 

sedimentação em ambiente continental/marinho raso, com influências glaciais 

 

Coberturas Coluvionares: 

 

A cobertura coluvial, de idade quaternária, está presente quase que em toda área, é 

constituída, principalmente, por cascalho grosseiros, heterogênios, com seixos de quartzo 

angulosos (Figura 3.1.3.1.3). São originados de xistos que apresentam grande número de 

vieiros de quartzo.  
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Figura 3.1.3.1.3: Intemperismo físico confere ao solo uma cobertura pedregosa. Coordenadas: 
0587284-8965286. 

 

Colúvios são solos ou fragmentos rochosos transportados ao longo das encostas de 

morros, devido à ação combinada da gravidade e da água. Possui características diferentes 

das rochas subjacentes.  

 

Coberturas Aluvionares 

 
Foram observadas, em campo, no leito do Riacho  Salgadinho. Trata-se de sedimentos 

arenosos de granulometria média, de origem fluvial. (Figura 3.1.3.1.4). 
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Figura 3.1.3.1.4: Sedimentos Aluviais no leito do riacho Salgadinho. Coordenadas: 
0588151- 8965604. 

 

3.1.3.2. Geomorfologia 

 
Com exceção de uma pequena faixa do Domínio Geomorfológico do Planalto da 

Borborema situada a norte da cidade de Olho D‟água do Casado, toda área de influência de 

nosso estudo,  assenta-se sob o Domínio Geomorfológico da Depressão Sertaneja, dentro da 

sub-unidade, que por englobar áreas aplanadas entalhadas pelo Rio São Francisco, foi 

denominada de Pediplano do Baixo São Francisco, abrangendo áreas dos estados de 

Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe. Nesta unidade merecem destaque as cidades de 

Paulo Afonso (BA), Delmiro Gouveia  e Canindé do São Francisco em Sergipe 

 
Depressão Sertaneja 

 
A Grande Depressão Sertaneja constitui-se na paisagem típica do semi-árido 

nordestino, caracterizada por uma superfície de pediplanação bastante monótona, com relevo 

predominantemente suave-ondulado, cortado por vales estreitos, observando-se, de forma 

isolada na linha do horizonte, elevações residuais, testemunhos dos ciclos intensos de erosão 

que atingiram grande parte dessa região. As superfícies de pediplanação abrangem quase toda 

a área, compreendendo toda a rede hidrográfica que drena suas águas para o rio São 

Francisco. Dominam enormes superfícies, um pouco inclinadas no sentido norte-sul, com 

relevo em sua maior parte suave ondulado e partes planas. Podendo ocorrer formas de 
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pediplanação pouco evoluídas que apresentam trecho com relevo ondulado. As superfícies de 

pediplanação estão compreendidas entre altitudes de 250 m (a partir da margem do rio São 

Francisco) a 355 metros. Destaca-se nessas áreas pediplanadas a presença de trechos com 

inselbergues, perfis íngremes e rochosos testemunhos de níveis originários mais resistentes 

que permanecem na área isoladamente, ou compondo grupos elevados, conseqüentes de 

erosão circundante ou da própria tectônica. As altitudes destas área variam de 360 a 450 

metros com relevo ondulado e partes suaves onduladas. 

 

Pediplano do Baixo São Francisco 

 

 Esta região, onde se insere quase que totalmente a área objeto deste trabalho, 

caracteriza-se pela homogeneidade de feições representadas por vastos planos e por 

elevações residuais.  

 A morfologia desta unidade resultou da ablação de rochas pré-cambrianas 

principalmente representadas por gnaisses e quartzitos. Diferenças de resistência litológica  

resultaram na abundância de elevações formando blocos residuais representado, geralmente, 

por granitóides, enquanto os planos foram elaborados nas demais litologias. (Figura 3.1.3.2.1). 

 

 
Figura 3.1.3.2.1: Pediplano do Baixo São Francisco, ao fundo blocos elevados 
formados por granitóides com composição mais quartzosa. Coordenadas: 0588675 – 
8967222. 

26/04/2008 
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 O pediplano, no qual se insere nossa área, se inclinam para o São Francisco e a 

cobertura é rasa e arenosa e por efeito da lixiviação do material a cor torna-se creme. Esses 

pedimentos fracamente sulcados, nas margens do São Francisco, mostram uma superfície 

rochosa, desnudada, onde a rocha aflorante tem tendência de formar lajedos. A dissecação é 

fortemente controlada por fraturas e falhas, perpendicularmente ao rio, assim como pela as 

desembocaduras dos afluentes. 

 
Planalto da Borborema 

 

A presença deste Domínio Geomorfológico em nossa área de estudo é muito pequena 

e ocorre a norte da cidade alagoana de Olho D‟água do Casado. 

O Planalto da Borborema, comanda feições morfológicas diferenciadas, demonstradas 

pela ocorrência de áreas intensamente dissecadas com cristas e linhas de cumeadas, 

orientadas conforme controle estrutural, e áreas aplanadas com  indícios deste controle. As 

diferenciações morfológicas revelam diferentes estágios de evolução do relevo decorrentes das 

interferências tectônicas combinadas com as modificações climáticas. 

Altimetricamente, dentro da nossa área de estudo, as altitudes variam de 450 - 670 m, 

consideradas intermediárias, em torno de 500 metros, encontrando-se sobretudo nos 

compartimentos aplanados. Abaixo dos 500 m, encontra-se uma superfície rampeada, 

intensamente dissecada em formas convexas e aguçadas entremeadas de elevações 

formando cristas e linhas de cumeadas. 

A rede de drenagem, dominantemente intermitente, tem um padrão semelhante ao 

radial  centrífugo, adaptado ao estilo tectônico dominante, ressaltando rios mais ou menos 

paraleos. 

 

3.1.3.3. Recursos Hídricos Subterrâneos 

 
A área em estudo está inserida, de forma regional, na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco, dentro da sub-bacia do submédio São Francisco . 
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Figura 3.1.3.3.1: Rio São Francisco e divisões. 

 

O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais e tem sua foz no 

oceano atlântico entre os estados de Sergipe e Alagoas com um comprimento de 2.700 km e 

cuja Bacia ocupa uma área de 640.000 km2 .  

 A Sub-Bacia do submédio São Francisco abrange partes nos Estados da Bahia, 

Alagoas, Sergipe e Pernambuco  ocupando uma área de 155.637 km2 . Nessa região, a altitude 

varia de 800 a 200 m e se caracteriza por uma topografia ondulada com vales muito abertos, 

devido a menor resistência à erosão dos xistos e outras rochas de baixo grau de 

metamorfismo, onde sobressaem formas abauladas esculpidas em rochas graníticas, 

gnáissicas e outros tipos de alto metamorfismo.  

O clima tem sido semi-árido durante todo o quaternário e tem favorecido a formação de 

uma superfície de aplanamento retocada por ciclos sucessivos de erosão aureolar truncando 

rochas sãs e em alteração com formação de solos rasos. Relevos residuais formados por 

cristas e afloramentos bastante freqüentes testemunham de fase de erosão intensa.  

Na área de estudo, o clima é muito quente, semi-árido, tipo estepe. A estação chuvosa 

se adianta para o outono, antes do inverno. A precipitação média anual é de 329 mm, para os 

anos secos, de 753 mm para os anos chuvosos e de 480 mm para os anos regulares. 
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A temperatura média anual varia de 24 a 26o C. O mês mais frio corresponde a julho, 

com temperatura média superior a 18o C.  

As chuvas só ocorrem com maior quantidades nos meses de janeiro a julho, isto é no 

período final de outono, conjuntura favorável ao cultivo de plantas de ciclo curto como feijão e 

milho (temperatura mais baixas e conseqüentemente evapotranspiração mais fraca).  

 Localmente, dentro da nossa área de influência está inserida  várias   micro-bacias que 

são composta por riachos e córregos que são intermitentes, com direção norte-sul e que 

drenam suas águas para o São Francisco. O volume de água destes são relativamente grande 

na época chuvosa, em decorrência ao regime de chuvas concentradas, porém, na maior parte 

do ano eles secam. 

 

3.1.3.4. Hidrologia Subterrânea 

 

Província Cristalina 

 

 A província cristalina engloba, pelo menos, 90 % da área de influência de nosso estudo, 

constituída por rochas graníticas-gnaissicas-migmatíticas. Nesta província, as águas se 

acumulam nas fraturas, aluviões e manto de intemperismo, constituindo zonas aqüíferas, onde 

a definição de seus limites é bastante imprecisa e dificultada não só devido aos problemas 

geológicos, mas também por causa dos fatores fisográficos (climáticos em particular) bastante 

restritivos ao armazenamento e desenvolvimento destes recurso. 

 Os fatores que atuam no mecanismo de infiltração, percolação e armazenamento 

d‟água em rochas fraturadas, e consequentemente, na capacidade do aquífero fissural, 

exercendo alguns deles, influencia na qualidade da água, podem ser agrupados em dois 

grupos: 

- Fatores exógenos : relativos aos agentes atuantes na superfície externa da terra; 

- Fatores endógenos : relativos aos agentes atuantes no interior do globo terrestre. 

 

No quadro abaixo relacionamos os fatores exógenos e endógenos, com a qualidade e 

quantidade de água armazenada. A classificação utilizada de elevada, moderada e baixa, 

reflete as faixas de variação dos referidos fatores. 
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Quadro 3.1.3.4.1: Fatores fisográficos. 

FATORES INFLUÊNCIA NA 

  QUALIDADE QUANTIDADE 

 CLIMA ELEVADA MODERADA 

 RELEVO MODERADA ELEVADA 

 HIDROGRAFIA MODERADA MODERADA 

 VEGETAÇÃO BAIXA MODERADA 

 INFILTRAÇÃO BAIXA MODERADA 

 INFILTRAÇÃODE 

SOLUÇÕES 

MODERADA MODERADA 

    

    

 CONSTITUIÇÃO 

LITOLÓGICA 

MODERADA BAIXA 

 ESTRUTURAS MODERADA ELEVADA 

 

 

SOLUÇÕES 

MINERALIZANTES 

BAIXA MODERADA 

 

A seguir, faremos uma avaliação de alguns fatores: 

 

Clima : 

 A principal influência é no problema da qualidade da água. Em regiões de baixa 

pluviosidade, que é o nosso caso, onde as precipitações pluviométricas ficam em torno de 900 

mm/ano, os sais solúveis são pouco lixiviados resultando em  teores elevados de salinidade de 

águas subterrâneas. 

 

Relevo: 

 A pior situação morfológica  para a locação de um poço é no topo de uma elevação 

(colina, monte, etc.) e secundariamente nos flancos ou vertentes da elevação; ao contrário, a 

melhor situação morfológica, situa- se nas depressões. Este fator tem influência forte na 

capacidade de fornecimento de água do aquífero fissural. 

 

Hidrografia: 

 Esse termo representa justamente a associação da hidrografia com a geologia, no 

sentido de proporcionar a melhor condição de infiltração e armazenamento de água, em rochas 

fraturadas. É a situação em que ocorre a coincidência da drenagem superficial com zonas 

fraturas do embasamento rochoso. Esta é uma situação facilmente reconhecida, devido a 

E 

X 

Ó 

G 

E 

N 

O 

S 

E 

N

D

Ó

G

E 
N

O

S 



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

24 

retilineidade adquirida por trechos de rio/riachos, segundo direções preferenciais, existe a 

condição de inflitração de água nas aberturas das rochas proporcionadas pelos fraturamentos, 

com possibilidades favoráveis de armazenamento na sub-superfície. 

 

Estruturas geológicas: 

 A fratura do tipo transversal (presente na área) é a que proporciona melhores condições 

de armazenamento e, em função de uma maior percolação da água, também uma melhor 

qualidade da água. 

 

Pelo observado no campo e na bibliografia consultada, devido a pouca extensão e 

profundidades da rede de fraturas, o potencial hidrogeológico desta província cristalina é  fraco, 

onde as áreas favoráveis à captação de água são aquelas dos fraturamentos transversais 

coincidentes com a drenagem nos gnaisses, e os fraturamentos angulares nos migmatitos, 

logo, a reserva hídrica que pode ser encontrada é bastante discreta. Os solos são muito pouco 

profundos. Este conjunto de fatores associado a um relevo relativamente plano cria grandes 

dificuldades para formação de rios e riachos. A maioria dos canais apresentam leitos rasos que 

recebem materiais oriundos de desagragação das rochas e da erosão dos solos (Figura 

3.1.3.4.1). 

 

 
Figura 3.1.3.4.1: Córrego com materiais oriundos de desagregação das rochas, da 
erosão dos solos e da poluição. Coordenadas: 0577237 – 8965336. 

 

26/04/2008 
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Província Sedimentar 

 

 Nestas rochas a água se encontra ocupando os poros existentes, tendo uma boa 

permeabilidade nos sedimentos arenosos e uma má permeabilidade nos argilosos. Na área 

está representada  pelos aqüíferos da Bacia Sedimentar Tucano/Jatobá, principalmente pela 

Formação Tacaratu que é  responsável pela maior oferta de água desta bacia do qual, vêm 

sendo explotados milhares de metros cúbicos, por ano, para abastecimento de cidades e 

projetos de irrigação. 

Litologicamente está caracterizada por uma seqüência predominantemente arenosa, 

onde destacam-se arenitos grosseiros ,arenitos conglomeráticos e níveis de conglomerados, 

com intercalações pelíticas subordinadas, muitas vezes caulínicas. Os arenitos geralmente 

possuem cor variando de esbranquiçados a róseos avermelhados, granulometria grosseira a 

média, localmente fina, constituídos essencialmente por grãos de quartzo, angulosos a 

subarredondados, geralmente de forte diagênese ou localmente, extremamente silicificados.  

Os níveis conglomeráticos como também os pavimentos de seixos, tão comuns nesta 

formação, são formados por seixos imaturos, sustentado pela matriz arenosa a areno-argilosa 

(matrix supported). Localmente ocorrem porções de arenitos finos bem arredondados, bem 

selecionados, de diagênese média.  

Em algumas sondagens realizadas para exploração de água subterrânea na bacia, 

observou-se que na porção basal desta unidade ocorre um pacote arenoso de 

aproximadamente 55m de espessura, contendo intercalações argilosas e níveis ferruginosos, 

incluindo uma camada de siltito cinza-escuro, extremamente compactado, que confina o 

restante da formação até o embasamento cristalino. Todo este conjunto mostra uma notável 

persistência nos poços estudados, inclusive nos executados em outras bacias correlatas como, 

por exemplo, na Bacia de Fátima, a SW de Afogados da Ingazeira.  

Baseando-se nas observações supracitadas, como também nos furos estratigráficos 

executados pela PETROBRÁS, nas proximidades de Ibimirim e Inajá, pode-se estimar uma 

espessura média de aproximadamente 350 m para a Formação Tacaratu, com variações 

localizadas, função do seu grau de empacotamento (carga sedimentar), e/ou a existência de 

irregularidades do embasamento (paleorelevo). 

 

3.1.3.5. Recursos Minerais 

 

A produção mineral, onde fica nossa área de estudo, se restringe basicamente à 

ocorrências minerais, destacando-se: granito, níquel, ouro, mármore e xisto betuminoso, mais 

todos com processos na fase de autorização de pesquisa e sem uma importância econômica 

ainda comprovada. 
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As ocorrências de Níquel estão concentradas no Terreno Canindé-Marancó 

encontrando-se disseminadas e remobilizadas nos gabros, podendo ter uma perspectiva de 

futuramente apresentarem alguma viabilidade em função da possibilidade de recuperação de 

subprodutos, tais como: cobalto, prata, ouro e platinóides. 

A grande intensidade/volume de granitóides neoproterozóicos e de rochas 

ortoderivadas mesoproterozóicas, torna a nossa área de estudo uma região com alto potencial 

para a obtenção de granitos para fins ornamentais, que não se viabilizam, principalmente, 

devido a distância dos centros produtores. Sendo assim, em sua maioria, são utilizados para 

exploração visando a construção civil.   

Existe uma solicitação de pesquisa para xisto betuminoso, mármore e ouro para fins 

industriais, não havendo nenhum estudo mais detalhado. Tratam-se de ocorrências em rochas 

para-derivadas encaixadas na Formação Tacaratu, no caso do xisto betuminos  e nas suítes 

neoproterozóicas referindo-se ao mármore e ouro. 

 

Processos Minerários 

 

 Através de consulta à internet foi feito um download do DNPM – Departamento 

Nacional de Produção Mineral, atualizado até o dia 10/05/2009, do exame dos processos 

minerários (anexo) dentro da área de influência do corredor estudado. Neste exame 

reconheceu-se a fase processual de Concessão de Lavra (decreto de lavra) de acordo com a 

especificação técnica apresentada. O mapa de títulos minerários (anexo) mostra a posição das 

áreas requeridas dentro da área de influência do corredor estudado. 

 

3.1.4. Solos 

 

3.1.4.1. Reconhecimento dos Solos 

 
As áreas do Plano Ambiental de Xingó abrangem terras dos estados de Pernambuco, 

Bahia, Alagoas e Sergipe. Não existem informações detalhadas sobre os solos da região.  Os 

levantamentos executados de caráter mais relevante e mais atualizados são os que estão 

contidos nos seguintes trabalhos: 

Alagoas - Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos do Estado de Alagoas, escala 

1: 600.000 (Convênio EMBRAPA/SNLCS-SUDENE/DRN, 1975). 

Bahia - Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos do Estado da Bahia, Margem 

Direita, escala 1:1.000.000 (Convênio EMBRAPA/SNLCS-SUDENE/DRN, 1979). 
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Sergipe - Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos do Estado de Sergipe, escala 

1 : 400.000 (Convênio EMBRAPA/SNLCS - SUDENE/DRM, 1973). 

Pernambuco - Zoneamento Agroecológico do Estado de Pernambuco – Mapa de 

Reconhecimento de Baixa-Média Intensidade de Solos (EMBRAPA/GOVERNO DE 

PERNAMBUCO, 1999). 

Os quatro mapas, constantes nesses levantamentos e que serviram de base para 

montagem do Mapa Esquemático a ser usado no presente trabalho, estão em escalas 

diferentes, o que acarreta imprecisões quando se ajusta para representar as unidades de 

mapeamento pedológico em uma escala diferente das que correspondem aos estados de 

Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe.  Outro fator complicador é que os quatro 

levantamentos foram executados em épocas diferentes, justamente quando a taxonomia de 

solos no Brasil estava em evolução. Desta forma foi feita uma interpretação de cada classe de 

solo constante das unidades de mapeamento, nos quatro mapas, e uma conversão para o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solo (EMBRAPA, 1999), atualmente adotado. A legenda 

final unificada ficou da forma abaixo exposta. 

 

LEGENDA UNIFICADA, PARA O LEVANTAMENTO ESQUEMÁTICO DOS SOLOS DO PLANO 

AMBIENTAL DE XINGÓ, DE ACORDO COM O NOVO SISTEMA BRASILEIRO DE 

CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (EMBRAPA, 1999b). 

 

TCo1 –  Associação de: LUVISSOLO CRÔMICO Órtico vértico textura média/argilosa + 

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura arenosa e média fase pedregosa e rochosa substrato 

gnaisse, ambos fase relevo suave ondulado e + PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico 

textura arenosa e média/média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado, todos A fraco e 

moderado fase caatinga hipoxerófila. 

 

TCo2 – Associação de: LUVISSOLO CRÔMICO Órtico vértico textura média/argilosa + 

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura arenosa e média substrato gnaisse, relevo suave 

ondulado + PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico textura arenosa e média/média e 

argilosa relevo plano e suave ondulado, A fraco caatinga hiperxerófila. 

 

TCo4 – Associação de LUVISSOLO CRÔMICO Órtico vértico textura média/argilosa + 

VERTISSOLO EBÂNICO Órtico + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura arenosa e média 

fase pedregosa e rochosa substrato gnaisse  e granito, todos A fraco fase caatinga 

hiperxerófila relevo suave ondulado. 
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TCo5 – Associação de: LUVISSOLO CRÔMICO Órtico vértico textura média/argilosa + 

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura arenosa e media fase pedregosa e rochosa substrato 

gnaisse, ambos fase relevo suave ondulado + PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico 

textura arenosa e média/argilosa fase relevo plano e suave ondulado, todos A fraco fase 

caatinga hiperxerófila. 

 
SNo1 – Associação de GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico 

típico e PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico textura arenosa e média/média e argilosa 

relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura arenosa e média 

relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito A fraco caatinga hiperxerófila. 

 
SXe1 – Associação de: PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico típico textura arenosa/média e 

argilosa fase relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura 

arenosa e média fase pedregosa e rochosa relevo suave ondulado e ondulado substrato 

gnaisse e granito + PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico típico textura arenosa/média fase relevo 

plano e suave ondulado, todos A fraco fase caatinga hiperxerófila. 

 
SXe2 – Associação de: PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico textura arenosa e 

média/média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico 

textura arenosa e média fase pedregosa e rochosa relevo suave ondulado e ondulado 

substrato gnaisse, ambos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 

 
SXe3 – Associação de: PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico textura arenosa e 

média/média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico 

textura arenosa e média fase pedregosa e rochosa relevo suave ondulado substrato gnaisse + 

PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico típico textura arenosa e média/média e argilosa, fase 

pedregosa relevo plano e suave ondulado, todos A fraco fase caatinga hiperxerófila. 

 
SXe4 – Associação de: PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico + PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico 

típico textura arenosa e média/média e argilosa relevo plano e suave ondulado + LUVISSOLO 

CRÔMICO Órtico vértico textura média/argilosa relevo suave ondulado pedregosa e não 

pedregosa + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura arenosa e média relevo suave ondulado 

substrato gnaisse e granito A fraco caatinga hiperxerófila. 

 
SXe5 – Associação de: PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico + PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico 

típico textura arenosa e média/média e argilosa relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO 

LITÓLICO Distrófico textura arenosa relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado 

substrato arenito A fraco caatinga hiperxerófica. 
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RLe1 – Associação complexa de: NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico A fraco e moderado textura 

arenosa e média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte 

ondulado substrato gnaisse e granito + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

 
RLe2 – Associação de: NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura arenosa e média fase 

pedregosa e rochosa relevo forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse + LUVISSOLO 

CRÔMICO Órtico vértico textura média/argilosa fase pedregosa relevo ondulado e forte 

ondulado, ambos A fraco fase truncada caatinga hiperxerófila. 

 
RLe3 – Associação complexa de: NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico A fraco e moderado textura 

arenosa e média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e 

montanhoso substrato gnaisse e granito + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

 
RLe4 – Associação de: NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura média fase pedregosa e 

rochosa substrato gnaisse e xisto + LUVISSOLO CRÔMICO Órtico vértico textura argilosa fase 

truncada, ambos A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado. 

 
RRe1 – Associação de: NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico fragipânico textura arenosa fase 

rochosa relevo suave ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura arenosa e média 

fase pedregosa e rochosa relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito + 

PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico típico  textura arenosa/média fase rochosa relevo plano e 

suave ondulado, todos A fraco fase caatinga hiperxerófila. 

 
RRd1 – Associação de: NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico fragipânico ou não textura 

arenosa cascalhenta + PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico típico textura arenosa/média fase 

rochosa, ambos fase relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico textura 

arenosa fase pedregosa e rochosa relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e 

granito, todos A fraco caatinga hiperxerófila. 

 
RRed1 – NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico e/ou Distrófico fragipânico A fraco textura 

arenosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

 
RQo1 – Associação de: NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico fase relevo plano e 

suave ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico textura arenosa fase pedregosa e rochosa 

relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito, ambos A fraco fase caatinga hiperxerófila. 
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3.1.4.2. Descrição dos Solos 

 
Verifica-se, pela legenda acima disposta, que das vinte e duas unidades de 

mapeamento do solo identificadas na região apenas uma é composta por uma única classe de 

solo (RRed1). As demais são associações de duas ou mais classes de solo ou tipo de terreno, 

como afloramento de rochas.  

As maiores extensões de terra na região são ocupadas por solos da classe dos 

Planossolos, Háplicos solódicos e Nátricos. São pouco profundos com marcante diferença 

textural, entre os horizontes superficiais e subsuperficiais, o que lhes confere alta 

suscetibilidade à erosão. Os teores altos de sódio, especialmente nos Nátricos, promovem 

dispersão das argilas, com conseqüente comprometimento da drenagem interna, e dureza 

excessiva. Em maioria ocorrem associados ao Neossolos Litólicos e algumas vezes aos 

Luvissolos. Os Luvissolos, também, são de grande representatividade. São naturalmente 

férteis, mas de pouca profundidade efetiva. Têm problemas de alta suscetibilidade à erosão e 

condições físicas não muito boas, sendo sempre duros, com estrutura pouco desenvolvida no 

horizonte superficial e, em grande parte, pedregosos. 

Na região, predominam os vérticos, o que implica em dificuldade de manejo quando 

úmidos pela alta plasticidade e pegajosidade. É comum a toposseqüência onde os Luvissolos 

ocupam a parte mais alta do relevo e o terço superior das encostas, os Planossolos Háplicos o 

terço inferior, e os Planossolos Nátricos a parte mais baixa e abaciada, que é 

predominantemente plana ou suave ondulada. A erosão forte, característica do regime de 

chuva torrencial da região, freqüentemente, remove totalmente os horizontes superficiais 

desses solos, o que força a classificação dos mesmos como Neossolos Litólicos e, em alguns 

casos, como Vertissolos. Grandes áreas são ocupadas com solos arenosos, especialmente os 

Neossolos Regolíticos e Neossolos Quartzarênicos. São áreas mais uniformes, especialmente 

as de Neossolos Quartzarênicos. Os solos têm baixas fertilidade natural, e capacidade de 

retenção de água e nutrientes, ocorrendo em relevos plano e suave ondulado, o que diminui 

consideravelmente a suscetibilidade à erosão. 

Os Neossolos Regolíticos, quase sempre, são um pouco mais férteis que os 

Quartzíticos. Têm um percentual um pouco mais elevado de minerais primários mais 

suscetíveis a intemperização (feldspatos) compondo a fração areia. Estes minerais, ao serem 

intemperizados, fornecem alguns nutrientes como cálcio, magnésio e potássio. Nos 

Quartzíticos esta fração é basicamente constituída de quartzo, extremamente resistente e 

basicamente constituído de sílica. Os Neossolos Quartzíticos são, no entanto, mais profundos 

e uniformes. Neossolos Litólicos, também, bastante representativos ocorrem como primeiro, 

segundo ou terceiro componente de várias unidades de mapeamento. São sempre rasos, com 

altíssima suscetibilidade à erosão, mas bastante diversificados quanto à textura e condições 

químicas sendo muitas vezes associados a constantes Afloramentos de Rocha. 
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3.1.4.3. Suscetibilidade à Erosão 

 
A suscetibilidade à erosão dos solos é determinada por características intrínsecas, 

como a textura, profundidade, gradiente textural acentuado, consistência e estrutura, e 

extrínsecas, como o relevo, tipo de cobertura vegetal e a intensidade e regime de distribuição 

das chuvas. É impossível designar um grau de suscetibilidade à erosão para cada unidade de 

mapeamento de solo. Cada uma dessas unidades representa, na maioria dos casos, 

associações de diversos tipos de solo com distintas suscetibilidades intrínsecas e extrínsecas 

ao processo erosivo atuante na região. O quadro abaixo apresenta as principais classes de 

solo ocorrentes na área em estudo e as principais características que as tornam mais ou 

menos suscetíveis à erosão. O regime de chuvas torrencial que caracteriza a região e constitui 

característica extrínseca das mais importantes na erosão dos solos, não foi considerado no 

quadro abaixo, uma vez que é uniforme para todos. Não se está considerando, também, a 

cobertura vegetal que, em sendo diferente ou estando mais ou menos uniforme e contínua 

promove diferenças no grau de erosibilidade dos solos. 

 

Quadro 3.1.4.3.1: Tipos de solo e suscetibilidade à erosão. 

CLASSE DE 
SOLO 

CARACTERÍSTICAS 
INTRÍNSECAS 

CARACTERÍSTICAS 
EXTRÍNSECAS 

GRAU DE 
SUSCETIBILIDADE 

À EROSÃO 

Luvissolo 
Crômico 
Órtico vértico 

Acentuado gradiente textural; 
estrutura pouco desenvolvida no 
horizonte A; argila de atividade alta 
a partir da superfície; pouca 
profundidade efetiva; consistência 
firme a muito firme. 

Relevo plano e suave 
ondulado 

Moderado a forte 

Luvissolo 
Crômico 
Órtico vértico 

Acentuado gradiente textural; 
estrutura pouco desenvolvida no 
horizonte A; argila de atividade alta 
a partir da superfície; pouca 
profundidade efetiva; consistência 
firme a muito firme a partir da 
superfície. 

Relevo ondulado e 
forte ondulado 

|Muito forte 

Vertissolo 
Ebânico 
Órtico 

argila de atividade alta a partir da 
superfície; pouca profundidade 
efetiva; consistência firme a muito 
firme. 

Relevo suave 
ondulado 

Muito forte 

Planossolo 
Háplico 
Eutrófico 
típico ou 
solócido 

Acentuado gradiente textural; 
estrutura pouco desenvolvida ou 
ausente no horizonte A; pouca 
profundidade efetiva; consistência 
firme a muito firme no horizonte B. 

Relevo plano e suave 
ondulado 

Moderado 

Planossolo 
Nátrico 
Órtico típico 

Acentuado gradiente textural; 
estrutura pouco desenvolvida ou 
ausente no horizonte A; pouca 
profundidade efetiva; consistência 
firme a extremamente firme no 
horizonte B. 

Relevo plano e suave 
ondulado 

Moderado 
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CLASSE DE 
SOLO 

CARACTERÍSTICAS 
INTRÍNSECAS 

CARACTERÍSTICAS 
EXTRÍNSECAS 

GRAU DE 
SUSCETIBILIDADE 

À EROSÃO 

Neossolo 
Quartzarênico 
Órtico típico 

Textura arenosa; não estruturado; 
consistência macia ou solta 

Plano e suave 
ondulado 

Ligeiro 

Neossolo 
Regolítico 
Eutrófico e/ou 
Distrófico 
fragipânico 

Textura arenosa; não 
estruturado;consistência macia ou 
solta 

Plano e suave 
ondulado 

Ligeiro 

Neossolo 
Litólico 
Eutrófico 

Solo raso Suave ondulado Forte 

Neossolo 
Litólico 
Eutrófico 

Solo raso Ondulado, forte 
ondulado e 
montanhoso 

Muito forte 

 

3.1.4.4. Aptidão Agrícola das Terras 

 

3.1.4.4.1. Critérios para interpretação da aptidão agrícola das terras 

 
 Os critérios utilizados para interpretação da aptidão agrícola para sequeiro utilizados no 

Brasil seguem a publicação “Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras” (Ramalho 

Filho & Beek, 1995). O sistema tem um caráter interpretativo baseado em resultados de 

levantamentos sistemáticos, realizado com o suporte de vários atributos das terras como solo, 

clima, vegetação, geomorfologia etc... A classificação da aptidão agrícola tem sido empregada 

como um guia de como devem ser utilizados os recursos das terras no planejamento regional e 

nacional. O sistema considera três possíveis níveis de manejo, quais sejam, primitivo (A), 

pouco desenvolvido (B) e desenvolvido ( C). A estrutura básica do sistema reconhece grupos, 

subgrupos e classes de aptidão agrícola.  

 Como demonstra o quadro abaixo, consideram-se os grupos de 1 a 6. Os grupos 1,2 e 

3, além da identificação de lavouras como tipo de utilização, desempenham a função de 

representar, no subgrupo, as melhores classes de aptidão das terras indicadas para lavouras, 

conforme os níveis de manejo. Os grupos 4,5 e 6 apenas identificam tipos de utilização 

(pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem natural e preservação da flora e da fauna, 

respectivamente), independente da classe de aptidão. As limitações que afetam os diversos 

tipos de utilização, aumentam do grupo 1 para o grupo 6, diminuindo, conseqüentemente, as 

alternativas de uso e a intensidade com que as terras podem ser utilizadas. 
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Quadro 3.1.4.4.1.1: Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de aptidão 
agrícola. 
 

Grupo de 
aptidão 
agrícola 

Aumento da intensidade de uso 

Preservação 
da flora e da 

fauna 

Silvicultura 
e/ou pastagem 

natural 

Pastagem 
plantada 

Lavouras 

Aptidão 
restrita 

Aptidão 
Regular 

Aptidão 
boa 

1       

       

2       

       

3       

       

4       

       

5       

       

6       

       

Fonte: Extraído de  Ramalho Filho & Beek (1995). 

 

 As classes de aptidão agrícola constituem a tônica da avaliação da aptidão agrícola das 

terras. São consideradas as seguintes classes: 

 

Classe boa - terras sem limitações significativas para a produção sustentada de um 

determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado. Há um  

mínimo de restrições que não reduzem a produtividade ou os benefícios expressivamente, e 

não aumentam os insumos acima de um nível aceitável. 

 

Classe Regular - terras que apresentam limitações moderadas para a produção sustentada de 

um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do manejo considerado. As 

limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, elevando a necessidade de insumos, de 

forma a aumentar as vantagens globais a serem obtidas do uso. Ainda que atrativas, essas 

vantagens são sensivelmente inferiores àquelas auferidas das terras da classe boa. 

 

Classe Restrita - terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentada de um 

determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado. Essas 

limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou então aumentam os insumos 

necessários, de tal maneira que os custos só seriam justificados marginalmente. 
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Classe Inapta - terras que apresentam condições que parecem excluir a produção sustentada 

do tipo de utilização em questão. Ao contrário das demais, esta classe não é representada por 

símbolos. Sua interpretação é feita pela ausência das letras no tipo de utilização considerado. 

 

 Subgrupo de aptidão é o resultado conjunto da avaliação da classe de aptidão 

relacionada com o nível de manejo, indicando o tipo de utilização das terras. 

 Para avaliação das condições agrícolas das terras, toma-se hipoteticamente como 

referência um solo que não apresente problemas de fertilidade, deficiência de água e oxigênio, 

não seja suscetível à erosão e nem ofereça impedimentos à mecanização. Como normalmente 

as condições das terras fogem a um ou vários desses aspectos, estabeleceram-se diferentes 

graus de limitação dessa variação.  No caso das áreas do Plano Ambiental de Xingó a maior 

limitação fica por conta da deficiência de água devido ao  clima semi-árido.  Considerando que 

o sistema é para a agricultura de sequeiro, sem irrigação, os graus de limitação previstos para 

a deficiência de água são assim considerados: 

 

- Graus de limitação por deficiência de água 

 
Nulo (N) - terras em que não há falta de água para o desenvolvimento das culturas, em 

nenhuma época do ano. 

 Terras com boa drenagem interna ou livres de estação seca, bem como aquelas com 

lençol freático elevado, típicas de várzeas, devem estar incluídas neste grau de limitação. 

 A vegetação natural é normalmente de floresta perenifólia, campos hidrófilos e 

higrófilos, e campos subtropicais sempre úmidos. Em algumas áreas, dependendo da 

temperatura, umidade relativa e distribuição das chuvas, há possibilidade de dois cultivos em 

um ano. 

 
Nulo/Ligeiro (N/L) - terras ainda não sujeitas à deficiência de água durante um período de 1 a 

2 meses, limitando o desenvolvimento de culturas mais sensíveis, principalmente as de ciclo 

vegetativo longo. 

 A vegetação normalmente é constituída de floresta subperenifólia (Im+0), cerrado 

subperenifólio e alguns campos. 

As terras pertencentes a este grau de limitação podem ser subdivididas conforme a 

ocorrência de verânicos, durante a época úmida, o que facilita a interpretação sobre a 

possibilidade de dois cultivos por ano. 

 
Ligeiro (L) - terras em que ocorre uma deficiência de água pouco acentuada, durante um 

período de 3 a 5 meses por ano, o que eliminará as possibilidades de grande parte das culturas 
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de ciclo longo, e reduzirá significativamente as possibilidades de dois cultivos de ciclo curto, 

anualmente. Não está prevista, em áreas com este grau de limitação, irregularidade durante o 

períodos das chuvas. 

 As formações vegetais que normalmente se relacionam a este grau, são o cerrado e a 

floresta subcaducifólia (IM  + 0 < - 10), bem como a floresta caducifólia em solos com alta 

capacidade de retenção de água. 

 

Moderado (M) - terras nas quais ocorre uma acentuada deficiência de água, durante um longo 

período, normalmente 4 a 6 meses. As precipitações oscilam de 700 a 1.000 mm por ano, com 

irregularidade em sua distribuição, e predominam altas temperaturas. 

 A vegetação que ocupa as áreas dessas terras é normalmente de floresta caducifólia 

(Im  - 10 < - 20), transição de floresta de cerrado para caatinga e caatinga hipoxerófila, ou 

seja, de caráter seco menos acentuado. Terras com estação seca menos marcante, porém 

com baixa disponibilidade de água, pertencem a este grau. 

 As possibilidades de desenvolvimento de culturas de ciclo longo, não adaptadas à falta 

de água, são bastante afetadas, e as de ciclo curto dependem muito da distribuição das chuvas 

na sua estação de ocorrência. 

 

Forte (F) - terras com uma forte deficiência de água durante um período seco, que oscila de 7 

a 9 meses. A precipitação está compreendida entre 500 a 700 mm por ano, com muita 

irregularidade em sua distribuição e com altas temperaturas. 

 A vegetação tipicamente é caatinga hipoxerófila ( - 20 < - 30), ou de outras espécies 

de caráter seco muito acentuado, equivalente a do sertão do São Francisco. Terras com 

estação seca menos pronunciada, porém com baixa disponibilidade de água para as culturas, 

estão incluídas neste grau, bem como aquelas que apresentam alta concentração de sais 

solúveis capaz de elevar o ponto de murchamento. Nesta categoria está implícita a eliminação 

de quaisquer possibilidades de desenvolvimento de culturas de ciclo longo não adaptadas à 

falta de água.  

 

Muito Forte (MF) - corresponde a uma severa deficiência de água, que pode durar mais de 9 

meses, com uma precipitação normalmente abaixo de 500 mm, baixo índice hídrico (Im  - 30) 

e alta temperatura. A vegetação relacionada a este grau é a caatinga hiperxerófila. 

Considerando os graus de limitação por deficiência de água, acima definidos, chega-se 

a conclusão que as terras do Plano Ambiental de Xingó são consideradas de limitação muito 

forte, o que restringe a utilização agrícola com agricultura de sequeiro para os grupos 5 e 6 ou 

seja, silvicultura e/ou pastagens naturais e preservação da fauna e da flora, respectivamente. 
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Há de se considerar ainda que, como exposto no item anterior, a maioria dos solos da região 

tem outras restrições devido à deficiências por fertilidade natural, suscetibilidade à erosão e 

impedimento à mecanização. Uma melhor avaliação das terras na região seria feita com 

aplicação de um sistema de avaliação das terras para irrigação e com o suporte de 

informações pedológicas provenientes de levantamentos de solos mais detalhados. 

 

3.1.4.5. Análise e Identificação de UAH´s Baseadas na Conjugação dos 

Fatores Solo e Relevo 

 
A fase seguinte do processo de delimitação espacial foi iniciada com a análise da área 

sob o ponto de vista da conjugação dos critérios solo e declividade. A delimitação das UAH´s 

em regiões com mesmo tipo climático fica, de forma significativa, subordinada a conjugação 

dos fatores solo e modelagem dos terrenos (relevo). As variações de relevo controlam micro 

variações da influência climática que são afetam propriedades dos solos e os demais fatores 

do meio ambiente como a cobertura vegetal e potencial de uso agropecuário. Fundamentado 

nas variações da cobertura pedológica e das fases de relevo, observadas no mapa de solos 

composto a partir dos levantamentos disponíveis nos quatro estados, foram separadas 

inicialmente sete UAH´s, detalhadas a seguir: 

 

UAH 1 – Está área compreende as terras mapeadas nas unidades de mapeamento TCo1, 

TCo2 e TCo5. Nestas terras ocorrem solos rasos ou pouco profundos e sempre situados em 

relevo plano e suave ondulado. Predominantemente de textura média à superfície, mudam 

abruptamente para texturas mais argilosas ou para as rochas do embasamento cristalino pouco 

intemperizado, o que lhes confere grande suscetibilidade à erosão. Os solos classificados 

como Luvissolos, ou mesmo os Neossolos Litólicos têm boa fertilidade natural, mas os 

Planossolos têm teores de sódio elevados, o que lhes confere o caráter solódico. 

 
UAH 2 – Terras que estão mapeadas na unidade TCo4. Terras bastante similares às 

consideradas na UAH 1, mas pela ocorrência em relevo um pouco mais movimentado, resulta 

estarem expostos a uma erosão mais severa. Esta erosão acarreta, em grandes áreas, a total 

ou parcial remoção dos horizontes superficiais (horizonte A) de grande parte dos solos 

classificados como Luvissolos tendo, por conseqüência, de serem enquadrados como 

Vertissolos. Poderiam, na adoção de critério taxonômico que levasse em consideração a 

dinâmica erosiva sofrida, ser classificados como uma fase truncada dos Luvissolos. 

 
UAH 3 – Foram separadas nesta unidade ambiental as terras mapeadas com as associações 

SNo1, SXe1, SXe2, RRe1 e RRd1. São associações de solos complexas em termos da 
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distribuição dos seus componentes. Normalmente são compostas por Neossolos Litólicos, ou 

seja solos rasos nas fases rochosa e pedregosa, ocorrendo em relevos ondulados circundados 

por áreas planas e suave onduladas onde são encontrados Planossolos Háplicos ou Nátricos e 

Regossolos fragipânicos fase rochosa. 

 
UAH 4 – Nesta unidade ambiental homogênea foram consideradas as terras mapeadas com a 

associação de solos que compõem as unidades de mapeamento SXe3 e SXe4. São terras de 

relevo plano e suave ondulado, mas os solos variam em profundidade (rasos e pouco 

profundos) e em textura superficial (arenosa ou média). É composta por solos classificados 

como Planossolos Háplicos e Nátricos, Neossolos Litólicos e Luvissolos Crômicos. 

 

UAH 5 – Nesta área apenas foram consideradas as terras mapeadas na unidade Sxe5. 

Basicamente composta por solos da classe dos Planossolos que ocupam as partes baixas com 

relevo plano ou suave ondulado. Devido a maiores ou menores concentrações de sódio no 

complexo de troca catiônica, ocorrem simultaneamente os Planossolos Háplicos e os 

Planossolos Nátricos. Por entre estas áreas de baixadas planas salientam-se trechos com 

relevos mais movimentados (ondulados e forte ondulados) onde ocorrem solos rasos da classe 

dos Neossolos Litólicos. 

 

UAH 6 – Esta unidade ambiental homogênea engloba terras mapeadas nas unidades RLe1, 

Rle2, RLe3 e RLe4. É caracterizada pela ocorrência de relevos bastante movimentados nas 

classes ondulado, forte ondulado e montanhoso. Os solos são predominantemente rasos, ora 

com afloramentos de rocha, mas eventualmente são encontrados Luvissolos Crômicos Órticos 

vérticos. 

 

UAH 7 – Esta unidade compreende terras com solos arenosos classificados como Neossolos 

Quartzarênicos ou Regolíticos que foram mapeados nas unidades RRed1 e RQo1. Ocorrem 

sempre em relevos plano e suave ondulado. Nas partes mais baixas e mal drenadas destas 

áreas ocorrem  Planossolos Háplicos Órticos típicos e, onde o relevo movimenta um pouco 

mais (suave ondulado e ondulado), os Neossolos Litólicos. 
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3.1.5. Recursos Hídricos 

 

3.1.5.1. Caracterização da Área de Influência 

 
O aproveitamento hidrelétrico Xingó está situado no final da Cascata dos vários 

aproveitamentos hidrelétricos construídos no Rio São Francisco (Três Marias, Sobradinho, 

Itaparica , Moxotó, Paulo Afonso e Xingó). A Usina de localiza nas coordenadas geográficas 9º 

37‟00‟‟, latitude sul e 37º 46‟00‟', longitude oeste, entre os estados de Alagoas e Sergipe, cerca 

de 2 km a montante da cidade de Canindé de São Francisco (SE), e cerca de 179 km da foz do 

rio. 

Diferentemente dos demais reservatórios da Chesf, o reservatório de Xingó está 

inserido no trecho final do canyon que se inicia em Paulo Afonso, contido entre paredões 

rochosos com mais de 200 metros de altura  numa extensão  de pouco mais  de 60 km, 

ocupando uma superfície aproximada de 60 km2, com uma capacidade de armazenamento de 

3,8 bilhões de metros cúbicos de água. 

 

 
Fonte: Chesf – Ano 2000. 

Figura 3.1.5.1.1: Aproveitamento Hidrelétrico de Xingó.  

 
Para o desenvolvimento do PLANO DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 

RESERVATÓRIO ARTIFICIAL DA USINA HIDRELÉTRICA DE XINGÓ, apresenta-se neste 

documento um diagnóstico ambiental dos recursos hídricos existentes nas áreas de influência 

direta e indireta do reservatório, fundamentado em referências bibliográficas ou na compilação 
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e análise de dados secundários obtidos em trabalhos anteriores.  Do ponto de vista dos 

recursos hídricos, esses estudos visam prever mecanismos de gestão e uso múltiplo das 

águas, de monitoramento e prover meios de implementação de projetos para a correção de 

desvios nos parâmetros de normalidade, bem como servir de guia para a melhoria da 

qualidade de vida da população da região. 

A Área de Influência Direta (AID), para este empreendimento restringe-se basicamente 

às áreas que margeiam os paredões do cânion sendo, portanto, bem definida numa extensão 

de 2 km de cada margem. Os rios ou riachos que afluem a este reservatório são todos 

intermitentes e de pequena profundidade e largura. 

As Áreas de Influência Direta e Indireta juntas, correspondem a uma faixa de 7,46 

milhas em ambos os lados do reservatório (margem esquerda e margem direita) iniciada a 

partir da cota 138,0 (Nível Máximo Operativo Normal), abrangendo áreas dos municípios de 

Paulo Afonso, no Estado da Bahia, Olho D‟água do Casado, Piranhas e Delmiro Gouveia, no 

Estado de Alagoas, e Canindé do São Francisco, no Estado de Sergipe. 

 

3.1.5.2. Bacia do rio São Francisco 
 

A bacia do rio São Francisco abrange uma área que totaliza cerca de 640.000 km² e se 

encontra entre as longitudes 36º30‟ e 47º31‟ Oeste e entre as latitudes 7º30‟ e 21º Sul. 

A bacia inclui parte de seis estados (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Goiás) e do Distrito Federal, sendo que 84% de sua área está contida em Minas 

Gerais e Bahia.  

Considerando o seu desenvolvimento longitudinal, o rio São Francisco é sub-dividido 

em quatros trechos: o Alto, o Médio, o Sub-Médio e o Baixo São Francisco. O Alto São 

Francisco compreende a parte Central do Estado de Minas Gerais que consiste de terrenos 

entre as elevações 1200 m e 470 m. Ao longo de 700 km, a declividade média desse trecho 

varia de 0,7 a 0,2 m/km. A área do Médio São Francisco vai desde a foz do rio Jequitaí até a 

cidade de Remanso, cobrindo um trecho de aproximadamente 1.040 km, com declividade 

média entre 0,2 e 0,1 m/km, com as altitudes variando entre as elevações 470 m e 370 m. O 

Sub-Médio São Francisco, com 686 km de extensão, está compreendido entre as cidades de 

Remanso e Paulo Afonso, com as altitudes variando entre 370 m e 200 m, com o seu perfil 

apresentando baixas declividades. Finalmente, o Baixo São Francisco, onde está localizado o 

aproveitamento hidrelétrico de Xingó, consiste do trecho que vai desde Paulo Afonso até o 

Oceano Atlântico, percorrendo a distância final de 274 km, caindo cerca de 200 m em apenas 

40 km, para alcançar a baixa planície litorânea, fluindo mansamente para o oceano. A Figura 

abaixo apresenta mapa com as subdivisões da Bacia do rio São Francisco, situando o 

aproveitamento hidrelétrico de Xingó na bacia hidrográfica do rio São Francisco. 
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Fonte: ANA/GEF/PNUMA/OEA. 

Figura 3.1.5.2.1: Subdivisões da B,acia do rio São Francisco. 
 

 

3.1.5.3. Regime de Vazão no rio São Francisco 

 

O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra (MG) e corre em direção ao norte, 

desaguando no Oceano Atlântico, após percorrer cerca de 2.700 km, a partir de sua nascente. 

Sua descarga média anual atinge cerca de 100 bilhões de metros cúbicos de água. 

O rio São Francisco, apresenta diferentes regimes de vazão. No alto curso, vêm-se 

verificando alterações no regime do rio, em decorrência da forte ação antrópica, responsável 

pelo desmatamento de extensas áreas, que deram lugar à produção de grãos e pastagens 

para os rebanhos. A geração de energia na Usina Hidrelétrica de Xingó, a mais de 2.000 km de 

distância do alto curso do rio, naturalmente sofre as alterações de regime hidrológico, 

influenciadas por suas vazões alteradas nas cabeceiras.  
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Devido à sua grande largura, a bacia é influenciada por diferentes espécies de massas 

de ar e, conseqüentemente, por vários regimes de precipitação do Sul para o Norte. A Estação 

de chuvas de Verão no Sul é longa (Setembro a Abril), tem curta estação pluviosa no outono 

(Janeiro a Março) no Norte-Oeste e mediana estação de inverno (de Março a Agosto) na 

direção Norte-Leste.  

Estas três estações de precipitação coincidem aproximadamente com as três partes da 

Bacia: Alto São Francisco, a montante de Morpará, o Médio São Francisco no trecho Morpará - 

Petrolândia e o baixo São Francisco que vai de Petrolândia até a foz.  

A altura anual de precipitação decresce do sul para o norte, variando de 1500 mm a 700 mm 

na parte superior da bacia, de 400 a 600 mm na região mais árida do trecho médio e, 

aumentando novamente, de 800 mm a 1500mm entre a bacia de Moxotó e o Oceano Atlântico. 

O alto São Francisco é montanhoso favorecendo a produção de uma elevada vazão 

específica: l0 l/s/ km2. Em três Marias (região mais alta), a média anual da descarga é igual a 

740m3/s para uma bacia de apenas 49.650 km2, isto é, cerca de 15 l / s / km2 à medida que 

desce até Morpará.  

Em Morpará, a descarga média anual é de 2.450 m3/s para uma bacia de 344.715 km2. 

O regime do Alto São Francisco é puramente tropical com altas descargas de dezembro a 

março e baixas de julho a outubro. 

Na porção média da Bacia, a chuva é muito pouca e os tributários são intermitentes com 

vazões específicas de ordem de 0.5 l / s / km2. Em conseqüência, a descarga do São 

Francisco varia muito de Morpará a Petrolândia, quando a vazão média natural alcança 2830 

m3/s. A jusante de Paulo Afonso, o rio São Francisco corta na parte mais baixa uma zona de 

alta pluviosidade,  onde a descarga média anual atinge 3000 m3/s. 

O regime tropical do São Francisco permanece praticamente o mesmo nas porções 

baixa e média, devido à contribuição predominante da parte superior com relação ao volume 

total produzido. 

Os dados hidrológicos disponíveis da Bacia datam de 1928 e fornecem vazão diária ao 

longo de todo o rio. O valor anual da descarga mínima diária vária de 100 a 400 m3/s em Três 

Marias e entre 650 a 1500 m3/s no trecho médio. A descarga máxima anual registrada varia 

entre 1500 m3/s a 6000 m3/s em Três Marias e de 5000 a 18000 m3/s em Juazeiro.  

Durante duas décadas, os períodos mais úmidos corresponderam a 1943 - 1949 e o 

mais crítico de 1953 -1956, com descargas superiores e inferiores à média, respectivamente.  

A Tabela 3.1.5.3.1, a seguir, apresenta as vazões Médias Mensais Naturais registradas 

na Localidade de Pão de Açúcar, cerca de 60 Km a jusante de Xingó, desde 1931 até 2001. A 

Figura 3.1.5.3.1, apresenta a localização dos aproveitamentos hidrelétricos ao longo do São  

Francisco, desde a localidade Três Marias até a Foz. 
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Tabela 3.1.5.3.1. Vazões Médias Mensais Naturais na UHE Pão de Açúcar. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

1931 4694 4823 6648 7351 4485 2415 1887 1637 1466 1393 1953 2225 3415 

1932 4054 4549 3231 1994 1442 1309 1193 1013 922 1000 2124 3612 2204 

1933 5031 5533 3446 2710 1922 1374 1268 1090 932 1212 1816 3354 2474 

1934 6127 4240 2315 1633 1802 1185 1014 914 816 894 922 1623 1957 

1935 4537 5459 5426 4734 3757 2028 1574 1254 1073 1097 1195 2603 2895 

1936 2713 2681 4191 2781 2127 1317 1109 951 878 904 1615 2741 2001 

1937 4744 5892 4538 3281 2542 1472 1248 1054 917 937 2412 4878 2826 

1938 6500 4378 4062 2594 1758 1437 1175 1051 974 931 1556 2975 2449 

1939 5113 5915 4908 2173 1645 1276 1124 1053 953 1302 1037 1725 2352 

1940 3187 5179 6316 4465 2022 1433 1205 1072 878 943 2155 3810 2722 

1941 5022 4440 4692 4849 2738 1676 1440 1277 1039 1154 1687 2332 2696 

1942 4641 4437 5294 3377 2291 1564 1317 1134 1041 1341 2291 5240 2831 

1943 6294 9718 8101 5114 2898 2130 1791 1539 1306 1411 2222 5167 3974 

1944 6345 4880 4766 3746 2535 1755 1485 1295 1120 979 1669 3920 2875 

1945 5734 7021 8046 7398 8780 3956 2608 2095 1720 1995 3284 5610 4854 

1946 7301 10093 4612 5608 3598 2470 2026 1742 1514 1535 2188 3786 3873 

1947 3766 5159 6629 7675 4335 2370 1959 1643 1630 1453 3129 4265 3668 

1948 6360 4537 5438 4033 2227 1863 1598 1376 1223 1341 1521 5172 3057 

1949 7866 9236 13060 7151 3516 2606 2171 1837 1564 1481 2945 2961 4700 

1950 4467 4732 3477 3800 2637 1759 1532 1321 1092 1282 2155 4144 2700 

1951 4195 4172 4455 4871 2538 1862 1503 1292 1119 1043 958 1658 2472 

1952 3326 4734 5808 6954 3273 1987 1620 1327 1208 1152 1798 3409 3050 

1953 3579 1809 2701 3756 1950 1323 1123 987 872 1176 1427 3205 1992 

1954 4421 2795 2796 2445 1459 1215 994 867 730 660 896 3560 1903 

1955 2326 4067 2181 2631 1452 1087 914 802 691 675 1993 3321 1845 

1956 5386 2231 4601 2558 1788 1654 1340 1081 917 855 1484 3703 2300 

1957 5964 7134 7422 8288 5830 2782 2047 1658 1386 1536 1431 4358 4153 

1958 3639 5228 3401 3119 2435 1711 1426 1434 1141 1532 1853 1814 2394 

1959 3617 3675 3510 2722 1377 1152 1028 918 833 861 1615 2727 2003 

1960 3382 5885 9207 6545 2566 1838 1400 1163 990 914 1091 4187 3264 

1961 5386 6395 5670 3465 2415 1765 1369 1179 992 900 1038 1603 2681 

1962 3203 4820 3663 2849 2068 1660 1546 1100 861 1128 1807 3261 2331 

1963 5997 6935 3649 1802 1438 1153 1041 923 806 709 944 1299 2225 

1964 3862 8136 5604 3186 1767 1234 1029 952 766 825 2849 4168 2865 

1965 5102 5778 6310 6327 2930 1891 1547 1289 1050 1480 2650 4142 3375 

1966 4454 7009 6780 4768 2624 1937 1525 1342 1079 1292 2016 2802 3136 

1967 5126 5125 4654 4565 2775 1652 1441 1371 1230 1156 1776 3820 2891 

1968 5990 4461 6968 5243 2562 1674 1438 1297 1226 1284 1738 4342 3185 

1969 3168 3940 3862 2381 1702 1232 1139 1025 851 960 2386 4795 2287 

1970 6150 6620 4884 2768 1979 1441 1163 1022 1176 1585 2850 2692 2861 

1971 1742 1487 1784 1805 1190 970 914 767 710 1100 2202 6277 1746 

1972 5170 3001 3529 3069 1829 1274 1147 1030 845 1288 1899 4049 2344 

1973 4820 3900 3621 4709 2305 1574 1331 1046 908 1216 3027 4397 2738 

1974 4716 4005 4485 6402 3112 1850 1506 1270 1078 1181 1897 2369 2823 

1975 4250 4200 2709 2642 2037 1253 1152 975 762 1028 2272 2786 2172 

1976 2170 2140 2246 1903 1112 1105 871 867 1051 1440 2254 4845 1834 

1977 4793 6466 2414 2244 1906 1456 1167 953 887 1208 1399 2728 2302 

1978 5613 5415 6776 4342 2830 2213 1635 1370 1160 1346 1919 3727 3196 

1979 5957 9380 15427 6783 3466 2699 2051 1720 1651 1607 2768 3234 4729 

1980 5645 10011 10521 4429 3210 2220 1981 1654 1446 1475 1863 4228 4057 

1981 5843 4919 3889 5850 2927 2223 1659 1432 1279 1718 3962 6386 3507 

1982 6777 8475 6806 7149 3613 2713 2057 1752 1563 1479 1620 1969 3831 

1983 4119 7712 10005 6963 4173 2620 2314 1764 1599 2012 3463 5990 4395 

1984 6488 3040 2669 3973 2034 1457 1259 1103 1257 1367 1646 3843 2511 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

1985 5328 8839 7071 6964 2995 1932 1484 1298 1189 1479 1977 3092 3637 

1986 6538 7638 5198 2421 1904 1433 1260 1232 1169 964 1167 1706 2719 

1987 3283 2765 2686 2944 1705 1227 1002 865 764 931 1402 3803 1948 

1988 5770 3562 4824 3704 2128 1396 1153 986 857 945 1640 2370 2445 

1989 3727 2508 3071 1758 1218 996 960 900 878 991 1764 5396 2014 

1990 9696 3345 3301 2053 1490 1186 1141 989 987 883 1254 1557 2324 

1991 3112 5481 4843 5755 2400 1578 1228 1038 904 1298 1944 3021 2717 

1992 4413 10099 13277 3712 2886 1915 1608 1374 1209 1702 4191 4572 4247 

1993 5905 4558 4464 2801 2019 1637 1357 1124 1007 1226 1161 1847 2426 

1994 5705 4863 4810 5016 2159 1686 1389 1123 963 866 1012 3081 2723 

1995 2970 2918 3071 2863 1796 1284 1039 885 746 823 1832 2928 1930 

1996 4831 2126 2217 1920 1239 1066 825 748 801 799 1592 3458 1802 

1997 6540 4878 4460 4231 2532 1859 1387 1096 910 982 1177 3353 2784 

1998 3436 3389 3556 1841 1314 1181 913 816 694 986 1989 3253 1947 

1999 3200 1717 4401 2456 1343 999 893 763 665 725 1493 3309 1830 

2000 4324 5466 4680 3659 1791 1303 1088 938 1022 835 1678 3663 2537 

2001 3394 1787 1816 1416 990 936 801 733 742 914 1241 2296 1422 

Média 4832 5126 5098 4021 2446 1674 1379 1183 1052 1171 1904 3472 2780 

Max. 9696 10099 15427 8288 8780 3956 2608 2095 1720 2012 4191 6386 6272 

Min. 1742 1487 1784 1416 990 936 801 733 665 660 896 1299 1117 
Fonte: Estudo de Inventário no Baixo São Francisco: Chesf ODEBRECHT – INTERTECHNE. 

 
Fonte: Chesf. 

Figura 3.1.5.3.1: Localização dos Aproveitamentos Hidrelétricos ao longo do Rio São 
Francisco.  
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3.1.5.4. Análise Crítica da Alteração de Regime 

 

Muito embora nos estudos ambientais apresentados pela Chesf/Fade (Estudo 

Ambiental - Complexo Hidrelétrico Paulo Afonso e Usina Hidrelétrica Apolônio Sales Chesf - 

FADE/UFPE) dstinga dois período hidrológicos diferentes para o Rio São Francisco (antes e 

depois da construção do complexo de geração de Paulo Afonso), podemos afirmar que as 

mudanças de regime devido a presença desses aproveitamentos é ainda imperceptível. Com 

efeito, a pequena redução na média anual no período de 1950 a 1976 (depois da implantação 

das usinas), comparativamente com a média no período de 1937 a 1949 (antes da construção 

das usinas) não pode ser atribuída unicamente à implantação deste  complexo de geração. De 

fato, se analisarmos o histórico hidrológico de todas as bacias hidrográficas do Brasil, o período 

de 1950 a 1955 é considerando  o período mais crítico de toda hidrologia brasileira já 

registrada. Ou seja, este último período está incluindo na média cerca de 25% de hidrologia 

ruim, que não dependeu  do complexo de geração da Chesf.  

AS Tabelas abaixo, apresentam as médias mensais referidas ao período de 1937 e 

1949, (antes da construção das usinas),  e as afluências Afluências médias mensais do Rio 

São Francisco em Paulo Afonso. 1950 a 1976. 

 
Tabela 3.1.5.4.1: Afluência média mensal do Rio São Francisco, 1937 a 1949. 
 

Mês 
Afluência Média 

(m
3
/s) 

 Mês 
Afluência Média 

(m
3
/s) 

Janeiro 5388  Julho 1619 
Fevereiro 6179  Agosto 1393 

Março 6182  Setembro 1211 
Abril 4864  Outubro 1217 
Maio 3245  Novembro 1958 

Junho 2035  Dezembro 3823 
Fonte: Chesf. 

 

Nesse período, as afluências do rio em Paulo Afonso, assumiram as seguintes cifras 

(Tabela 3.1.5.4.2). 

 
Tabela 3.1.5.4.2: Afluências médias mensais do Rio São Francisco em Paulo Afonso. 1950 a 1976. 
 

Mês 
Afluência Média 

(m
3
/s) 

 Mês 
Afluência Média 

(m
3
/s) 

Janeiro 3984  Julho 1412 
Fevereiro 4276  Agosto 1267 
Março 4230  Setembro 1139 
Abril 3883  Outubro 1208 
Maio 2366  Novembro 1794 
Junho 1642  Dezembro 3115 

Fonte: Chesf. 
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Por outro lado, se incluíssemos neste histórico de vazão o período de 1988 a 19999 

(apresentado na Tabela 3.1.5.4.3, fatalmente as vazões médias mensais para o período de pós 

usinas, seriam bem maiores do que aqueles apresentados. Isto vem, portanto, de encontro à 

tese de mudança no regime hidrológico anual do São Francisco. Ou seja, os volumes 

produzidos continuam praticamente os mesmos anteriores à implantação das usinas e que 

mudou foi  o regime de defluência mensal devido à modulação dos reservatórios.  

 

Tabela 3.1.5.4.3: Afluências médias mensais do rio São Francisco em Paulo Afonso, 1988 a 1999. 

 

Mês 
Afluência Média 

(m
3
/s) 

 Mês 
Afluência Média 

(m
3
/s) 

Janeiro 2337  Julho 1750 

Fevereiro 2609  Agosto 1839 

Março 2621  Setembro 1870 

Abril 2118  Outubro 1940 

Maio 1827  Novembro 1967 

Junho 1837  Dezembro 2190 
Fonte: Chesf. 

 

3.1.5.5. Usos da Água dos Reservatórios 

 

As condições hidrológicas do reservatório de Xingó está diretamente influenciada pelo 

aporte de águas e sedimentos dos reservatórios de montante e dos pequenos rios e riachos 

que drenam as áreas que margeiam este reservatório. Estes rios e riachos são todos 

intermitentes, porém durante o período chuvoso são capazes de conduzirem grandes 

enxurradas e carrearem grandes volumes de sedimentos. Por outro lado, do ponto de vista de 

poluição, é evidente que existem ações antrópica e de atividades agropecuárias que 

contribuem com suas cargas poluidoras advindas de esgotos em sua maioria de caráter 

doméstico ou agrícola. Estas, entretanto, não estão ainda foram pontuadas, no entanto serão 

motivo de levantamento em campo, com o objetivo de identificar os diversos tipos de esgotos 

responsáveis por cargas poluentes na bacia hidráulica da barragem.  

O efeito regularizador da vazão em Sobradinho é um fator preponderante na garantia da 

geração da energia firme do sistema a jusante, principalmente às usinas à fio d´água como 

aquela de Xingó. Ressalte-se, entretanto, que o expressivo volume de energia gerado na Usina 

Xingó se deve muito mais a grande altura de queda produzida pelo desnível criado pela  

barragem do que pelo volume de água armazenado em seu reservatório. 
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3.1.5.6. Hidrografia 

 
O rio São Francisco é um dos poucos rios perenes no Nordeste, sendo utilizado para 

diferentes finalidades sociais e econômicas como: abastecimento d‟água, irrigação, ecoturismo, 

navegação, exploração de hidroeletricidade e diluição de efluentes domésticos. 

Entre seus afluentes na área de influencia do reservatório Xingó, destacam-se pela 

margem esquerda, o Riacho Seco, o rio Boa Vista e o rio Ribeira do Capiá. Na outra margem, 

pode-se destacar o Rio do Sal , riacho Mão Direita, rio Curituba, riacho Lajedinho e riacho do 

Jacaré, todos intermitentes  e de insignificante contribuição para a bacia de Xingó.  

A vazão média natural medida na cidade de Pão de Açúcar (situada cerca de 60 km 

abaixo de Xingó) é de 2847 m3/s. Os resertvatórios construídos na calha principal, regularizam 

uma vazão de cerca de 2100 m3/s. A Figura 3.1.5.6.1 abaixo apresenta os vários rios e riachos 

da área do entrono do reservatório de Xingó. 

 

 
Fonte: Chesf. 

Figura 3.1.5.6.1: Rede de drenagem em torno do reservatório de Xingó. 

 

3.1.5.7. Hidrogeologia 
 

A região apresenta, em seu subsolo, rochas do substrato cristalino, apresentando 

permeabilidade fissural restrita às zonas afetadas por tectonismo, com coberturas 

descontínuas de depósitos detríticos diversos e mantos de intemperismo. O aqüífero é 

explorado através de poços tubulares criteriosamente locados, apresentando uma 

potencialidade hidrogeológica de < 0,5m3/h/m; grau de salinidade de > lg/l e profundidade de 0 

a 30 metros. 
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 A Formação Urucutuca apresenta permeabilidade intersticial nos níveis arenosos 

florantes, freqüência de água salgada (> de 4g/l) e profundidade de 30 a 50 metros. A 

exploração do aqüífero é mais viável através de perfuração de poços tubulares profundos. 

 

3.1.5.8. Elevação do Lençol Freático 

 
 Na área de influência direta dos reservatórios, em especial no seu entorno, são 

desprezíveis as alterações sofridas pelo lençol freático. Se, de um lado, os solos marginais aos 

reservatórios são pouco desenvolvidos e possuem substrato rochoso, fatores que limitam 

fortemente a presença de lençol freático, de outro lado, o regime  intermitente dos rios que 

afluem aos reservatórios, confirmam a pouca aptidão da cobertura edáfica para a formação de 

escoamentos de base e de lençol freático. 

 Nos períodos de chuvas torrenciais, os reservatórios funcionam, de certa forma, como 

elemento de laminação dos escoamentos gerados em rios e córregos recebendo os 

espasmódicos escoamentos. 

 Face aos pequenos períodos de escoamentos gerados, não é representativa a elevação 

de níveis de água na sub-superfície, uma vez que é bastante delgada a camada arável do solo 

e são raras as áreas de vales abertos. 

 

3.1.5.9 Qualidade da Água 

 
O Monitoramento da qualidade da água na área de abrangência do Programa, implica 

no estudo das variáveis físicas, químicas e biológicas (fitoplâncton, zôoplancton, bentos, 

clorofila a e feofitina), com vistas a fornecer subsídios para o gerenciamento ambiental da bacia 

do rio São Francisco. 

 

Estações de coleta 
 

Foram instaladas quarenta e sete (47), estações de coleta distribuídas longo do eixo 

central do reservatório e do rio a jusante (Mapa constante do anexo 14), levando-se em 

consideração as reentrâncias, a presença de tributários e as cidades ribeirinhas na área de 

estudo. O Quadro  3.1.2.9.1 apresenta uma caracterização resumida de cada estação e sua   

localização em coordenadas geográficas.  

Do total de estações instaladas, vinte e nove (29) destinam-se ao monitoramento 

limnológico, sendo 11 (onze) localizadas no reservatório de Xingó, e 18, no trecho do rio São 

Francisco a jusante de Xingó até a foz, (Quadro 3.1.2.9.2),  cinco (5) são dedicadas ao 

monitoramento de óleos e graxas e quatro (04) em captações para abastecimento público. As 

estações dedicadas ao Monitoramento de áreas aquícolas são em número de 9 (nove). 
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Quadro 3.1.5.9.1: Localização das  estações de monitoramento por tipo de monitoramento. 
 

Tipo de monitoramento 

Localização 

Total Reservatório de 
Xingó 

Trecho do São Francisco 
a Jusante de Xingó 

Monitoramento limnológico XIN 01 a XIN 11 BSF 01 a BSF 18 29 

Monitoramento de óleos e 
graxas 

XIOG 01 A XIOG 05  05 

Abastecimento  público XICA 01 a XICA 04  04 

Monitoramento de áreas 
aquícolas 

XPI 01 a XI PI 07 BA PI 01 e BA PI 02 09 

Total                                                                                                                                           47 

 
Quadro 3.1.5.9.2:Identificação e caracterização das estações de monitoramento do reservatório de 
Xingó e do rio São Francisco à jusante. 
 

No.      Estação    Coordenadas    Características/Justificativa 

1 XIN 01 592797: 8956370  
Ponto na calha central do reservatório a aproximadamente 6 km 
a jusante da UHE de  Paulo Afonso IV. 

2 XIN 02 599092 : 8956751 
Ponto na calha central do reservatório a aproximadamente 13 km 
a jusante da UHE de Paulo Afonso IV. 

3 XIN 03 607339 : 8952939 
Ponto na calha central do reservatório a aproximadamente 10 km 
a jusante da estação XIN 02. 

4 XIN 04 609844 : 8949833 
Ponto na calha central do reservatório a aproximadamente 4 km 
a jusante da estação XIN 03. 

5 XIN 05 610942 : 8946887 
Ponto na calha central do reservatório a aproximadamente 3,6 
km a jusante da estação XIN 04. 

6 XIN 06 618641:  8944688 
Ponto na calha central do reservatório a aproximadamente 8 km 
a jusante da estação XIN 05. 

7 XIN 07 621901 : 8946635 
Ponto no meandro esquerdo do reservatório a aproximadamente 
16 km a montante da barragem. 

8 XIN 08 624910 : 8942121 
Ponto na calha central do reservatório a aproximadamente 9,5 
km a montante da barragem. 

9 XIN 09 626966 : 8938583 
Ponto no meandro direto do reservatório a aproximadamente 6,5 
km a montante da barragem. 

10 XIN 10 622908 : 8937963 
Ponto no final do mesmo meandro direto do reservatório da 
estação XIN 09, a aproximadamente 4 km desta estação. 

11 XIN 11 631590 : 8936963 
Ponto na calha central do reservatório a aproximadamente 1 km 
a montante da barragem. 

12 BSF 01 634626 : 8934825 
Ponto na calha central do rio São Francisco a aproximadamente 
3 km a jusante da barragem. 

13 BSF 02 650729 : 8927034 
Ponto na calha central do rio São Francisco a aproximadamente 
21 km a jusante da barragem. 

14 BSF 03 669481 : 8921946 
Ponto na calha central do rio São Francisco a montante da 
cidade de Pão de Açúcar (AL), a aproximadamente 20 km a 
jusante da estação BSF 02. 

15 BSF 04 673028 : 8921138 
Ponto na calha central do rio São Francisco a jusante da cidade 
de Pão de Açúcar (AL), a aproximadamente 3,5 km a jusante da 
estação BSF 03. 

16 BSF 05 688521 : 8912612 
Ponto na calha central do rio São Francisco, próximo a Belo 
Monte (AL), a aproximadamente 18 km a jusante da estação BSF 
04. 

17 BSF 06 692866 : 8905632 
Ponto na calha central do rio São Francisco a jusante da cidade 
de Pão de Açúcar (AL), a aproximadamente 3,5 km a jusante da 
estação BSF 03. 
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No.      Estação    Coordenadas    Características/Justificativa 

18 BSF 07 705724 : 8902720 
Ponto na calha central do rio São Francisco, próximo a Belo 
Monte (AL), a aproximadamente 18 km a jusante da estação BSF 
04. 

19 BSF 08 710716 : 8897568 
Ponto na calha central do rio São Francisco a aproximadamente 
7 km a montante da localidade de Gararu (SE). 

20 BSF 09 718183 : 8896966 
Ponto na calha central do rio São Francisco a jusante da 
localidade de Gararu (SE). 

21 BSF 10 727420 : 8881298 
Ponto na calha central do rio São Francisco a aproximadamente 
2 km a montante das localidades de São Brás (AL) e Amparo de 
São Francisco (SE). 

22 BSF 11 736489 : 8872646 
Ponto na calha central do rio São Francisco próximo da 
localidade Porto Real do Colégio (AL). 

23 BSF 12 755710 : 8863904 
Ponto na calha central do rio São Francisco a aproximadamente 
10 km a montante da cidade de Penedo (AL). 

24 BSF 13 764295 : 8861816 
Ponto na calha central do rio São Francisco a montante da 
cidade de Penedo (AL). 

25 BSF 14 769629 : 8845746 
Ponto na calha central do rio São Francisco a aproximadamente 
14 km a jusante da cidade de Neópolis (SE), nas proximidades 
da lodalidade de Ilha das Flores (SE). 

26 BSF 15 779981 : 8849050 
Ponto na calha central do rio São Francisco a montante da 
cidade de Piaçabuçu (AL). 

27 BSF 16 782013 : 8845444 
Ponto na calha central do rio São Francisco a aproximadamente 
4 km a jusante da cidade de Piaçabuçu (AL). 

28 BSF 17 783909 : 8842164 
Ponto na região estuarina do rio São Francisco a 
aproximadamente 4,5 km da foz. 

29 BSF 18 630517 : 8936895 
Ponto na região estuarina do rio São Francisco a 
aproximadamente 2,5 km da foz. 

30 XIOG 01 630517 : 8936895 
Ponto na margem direita do reservatório a aproximadamente 2 
km a montante da barragem, próximo ao carrancas. 

31 XIOG 02 631696  : 8936094 
Ponto na margem direita do reservatório a aproximadamente 0,5 
km a montante da barragem. 

32 XIOG 03 633074 : 8936654 
Ponto na margem esquerda do reservatório a aproximadamente 
0,5 km a montante da barragem. 

33 XIOG 04 632783 : 8935645 
Ponto na margem direita do reservatório a aproximadamente 1 
km a jusante da barragem. 

34 XIOG 05 633013 : 8935803 
Ponto na margem esquerda do reservatório a aproximadamente 
0,5 km a jusante da barragem. 

35 XI CA 01 606165 : 8954390 Captação de abastecimento público. 

36 XI CA 02 613090 : 8946743 Captação de abastecimento público. 

37 XI CA 03 625517 : 8948752 Captação de abastecimento público. 

38 XI CA 04 633074 : 8936654 Captação de abastecimento público. 

39 XI PI 01 604743 : 8953075 Empreendimento aquícola 

40 XI PI 02 606997 : 8952042 Empreendimento aquícola 

41 XI PI 03 608325 : 8951683 Empreendimento aquícola 

42 XI PI 04 609011 : 8948614 Empreendimento aquícola 

43 XI PI 05 608896 : 8947435 Empreendimento aquícola 

44 XI PI 06 621484 : 8949298 Empreendimento aquícola 

45 XI PI 07 630029 : 8939762 Empreendimento aquícola 

46 BA PI 01 669481 : 8921946 Empreendimento aquícola 

47 BA PI 02 673028 : 8921138 Empreendimento aquícola 
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Análises físicas e químicas  

 
De modo semelhante a diversos reservatórios brasileiros e seus rios formadores, o rio 

São Francisco e o reservatório de Xingó, ainda não foram devidamente enquadrados. Portanto, 

os mesmos foram avaliados como pertencentes à classe 2, conforme o Artigo 42 da Resolução 

CONAMA nº. 357/05, o qual cita textualmente que, “enquanto não aprovados os respectivos 

enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2. 

A classe 2 do Capítulo II, Seção I, Artigo 4, da Resolução CONAMA nº 357/2005 

contempla águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, à 

irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de 

espécies destinadas à alimentação humana e à pesca. 

A seguir são feitas considerações sobre os principais indicadores físicos e químicos 

aferidos durante o período de dezembro de 2007 a novembro de 2008 em função do 

“Programa de Inventário dos Ecossistemas Aquáticos do Baixo São Francisco”, objeto de 

contrato celebrado entre a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e a Fundação 

Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional – FADURPE. 

 

Temperatura, oxigênio dissolvido e DQO  

 
a) Temperatura 

A temperatura da água em Xingó apresentou uma distribuição espacial homogênea 

neste primeiro ano de monitoramento, destacando apenas os valores ligeiramente maiores na 

estação XIN 10. Estes valores ocorreram devido a localização desta estação ser na porção 

final de um meandro, tendo uma menor troca d‟água do que as estações do corpo central do 

reservatório, bem como, menor ação de ventos, por encontrar-se em local protegido, 

favorecendo o aquecimento da camada superficial da água. 

Diferenciando estatisticamente entre meses e profundidades (com p < 0,05), a 

temperatura foi mais elevada no mês de março/2008, com menos valores em setembro/2008 

coincidindo com os períodos finais de verão e inverno na região. Dentre as profundidades de 

amostragem, houve uma distribuição característica, de maior variação e valores na superfície, 

com as menores medianas no fundo. Apesar da diferença registrada entre os trimestres, estes 

não mostraram grandes variações dentro do mesmo período de coleta, de tal forma que 

amplitude neste primeiro ano foi 5,86 oC, com mínimo e máximo de 24,04 e 29,90 oC e uma 

média de 26,75 oC neste período de estudo (Tabela 3.1.5.9.1). 
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b) Oxigênio Dissolvido – OD 

Em rios, a concentração de oxigênio dissolvido na água depende de sua temperatura, 

movimentação (grau e tipo de correnteza) e carga orgânica, enquanto em reservatórios, os 

processos de respiração e fotossíntese, morfometria e ventos assumem papel determinante em 

sua distribuição espacial (horizontal e vertical). 

Tais influências na distribuição do oxigênio dissolvido (OD) permitem uma melhor 

compreensão de sua variação espacial e sazonal no reservatório de Xingó. 

Principalmente em relação a estação XIN 10, a qual destaca-se das demais por 

apresentar uma maior amplitude na coluna d‟água, bem como, os menores valores de OD em 

todo o período estudado.  Por ser a única estação do monitoramento limnológico localizada na 

porção final de um meandro, o qual proporciona um ambiente mais protegido da ação dos 

ventos, como também, uma menor troca e mistura da coluna d‟água do que as estações 

locadas no corpo central, a estação XIN 10 mostrou temperaturas medianas mais elevadas, 

como mencionado anteriormente. 

Em relação ao limite estabelecido pela Resolução no. 357, do CONAMA para águas da 

Classe II, de 5,0 mg.L-1 O2, os níveis da concentração de OD na água apresentaram-se 

normóxicos ao longo do reservatório de Xingó durante este primeiro ano de estudo, com 

exceção da estação XIN 10, a qual foi responsável pelos valores abaixo do limite e todos os 

meses de amostragem sendo todos estes, valores de fundo. No entanto, numa análise geral, o 

OD registrou concentrações elevadas com medianas superiores a 5,0 mg.L-1 O2 e média de 

7,18 mg.L-1 O2 neste período de estudo. Contribuindo com estas informações, verifica-se os 

baixos valores de variância e desvio padrão encontrados na (Tabela 3.1.5.9.1). 

 
c) Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A demanda química de oxigênio (DQO) apresentou uma distribuição sazonal bem 

diferenciada, com valores inferiores a 10 mg.L-1 O2 nos dois primeiros trimestres de 

amostragem, mostrando maiores demandas em junho e setembro de 2008, diferenciando 

estatisticamente apenas entre os meses (p < 0,05). 

Espacialmente, a DQO mostrou picos mais elevados nas estações mais próximas da 

barragem, porém as maiores medianas ocorreram nas estações XIN 04 e 05. Estas maiores 

demandas devem estar associadas a um maior aporte de material alóctone, provocado pelo 

aumento da vazão dos reservatórios a montante, possibilitando também uma resuspensão da 

matéria orgânica sedimentada, exigindo um maior consumo de oxigênio nas oxidações na 

região das estações XIN 04 e XIN 05. Sem grandes diferenças entre as camadas d‟água, a 

DQO apresentou valores entre um mínimo e máximo de 0,0 e 75,05 mg.L-1 O2, com média de 

7,18 mg.L-1 O2, neste período de estudo (Tabela 3.1.5.9.1). 
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pH, alcalinidade e dureza totais, cálcio e magnésio 

 
a) pH 

O pH da água apresentou valores bem homogêneos neste primeiro ano de 

monitoramento, com valores medianos entre 7,5 e 8,0 espacialmente, sazonalmente e entre as 

profundidades), diferenciando estatisticamente entre os trimestres e as profundidades, com p < 

0,05 Corroborando com está estabilidade do pH temos os dados descritivos desta variável na 

Tabela 3.1.5.9.1, mostrando baixos resultados de variância (0,15), desvio padrão (0,38) e em 

amplitude total de 2,61 neste período de estudo, tendo os máximos (8,49) e mínimos (5,88) 

valores ocorridos na superfície da estação XIN 09 em setembro/08 e no fundo da estação XIN 

10 em março/2008, respectivamente. 

 
b) Alcalinidade e Dureza Totais 

A alcalinidade e dureza totais apresentaram uma distribuição espacial semelhantes 

entre si, onde as duas variáveis registraram os valores mais elevados em XIN 10 e menores 

em XIN 02 e XIN 11, porém apenas a alcalinidade apresentou diferença significativa entre 

estações (p = 0,0357) e ambas diferiram entre os trimestres (p < 0,05). Esta última mostrou 

uma menor variação que a dureza durante neste ano, com máximo e mínimo valores de 22 e 

38 mg.L-1 CaCO3, respectivamente, bem como variância e desvio padrão. A dureza com uma 

maior variação neste mesmo período, teve uma amplitude 42,23 mg.L-1 CaCO3, com mínimo 

de 17,22 mg.L-1 CaCO3 e máximo de 59,45 mg.L-1 CaCO3 (Tabela 3.1.5.9.1), destacando este 

pico isolado registrado no fundo da estação XIN 10 em março/2008.  

A alcalinidade, expressa por mg.L-1 CaCO3 ou meq.L-1 (1 meq.L-1 = 50 mg.L-1 CaCO3), é 

usualmente entendida como a capacidade de tamponamento do sistema carbonato na água, 

ou seja, sua capacidade de neutralizar ácidos.  

Os valores do pH da água apresentaram-se dentro dos limites de máximo e mínimo 

estabelecidos pela Resolução no. 357 do CONAMA – 6,0 e 9,0, respectivamente, a exceção de 

um único valor isolado na estação XIN 10. 

Analisando a proporção média anual entre alcalinidade e dureza totais, encontrou-se 

1,09:1, portanto, a água do reservatório de Xingó contém a “dureza de carbonato” (dureza total 

- dureza não carbonatada = dureza de carbonato), que também é conhecida como dureza 

temporal, pelo fato de poder ser removida por ebulição. 

Quando a alcalinidade total de uma água excede sua dureza total, como no reservatório 

de Xingó, parte do bicarbonato e carbonato está associada com sódio e potássio, ao invés de 

cálcio e magnésio. Por outro lado, se a dureza total é maior que a alcalinidade total, parte do 

cálcio e magnésio está associado com outros ânions diferentes de carbonato e bicarbonato, 

como sulfato, cloreto, silicato ou nitrato (ARANA, 1997). 
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Em limnologia, a dureza total é calculada, predominantemente, através das 

concentrações de cálcio e magnésio. Não sendo surpreendente, tais variáveis apresentarem 

uma distribuição espacial, temporal e entre as profundidades semelhante a da dureza, 

principalmente o magnésio. No entanto, nas duas variáveis os máximos valores ocorreram no 

fundo da estação XIN 10 em março/08, e mínimos na superfície da estação XIN 11 em 

setembro/08. 

O cálcio apresentou média de 6,55 mg.L-1 Ca, desvio padrão de 0,89 e a variância de 

0,79, enquanto para o magnésio teve média de 2,95 mg.L-1 Mg, desvio padrão de 0,71 e a 

variância de 0,50 (Tabela 3.1.5.9.1). 

 
Condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, salinidade, Cloretos e silicates 
 

As variáveis condutividade elétrica da água, salinidade e concentração de sólidos totais 

dissolvidos (STD), são intimamente correlacionadas entre si, tendo sido determinadas por 

método potenciométrico. Por esta razão, suas variações temporais, espaciais e entre as 

profundidades apresentam comportamento semelhantes. 

As três variáveis, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e salinidade, 

apresentaram valores mais elevados na estação XIN 10. A mesma semelhança pode ser 

observada nas variações temporais dessas variáveis, que registraram seus picos máximos em 

março/2008, porém, os dois primeiros trimestres tiveram valores medianos muito próximos e os 

dois últimos registraram maiores concentrações, com medianas mais elevadas em junho/08, 

tendo todas as três diferenciadas estatisticamente entre os trimestres, com p < 0,05 . Sendo os 

maiores valores, todos de fundo. 

Dentre as três variáveis mencionadas, a condutividade foi a que apresentou a maior 

variação neste primeiro ano de monitoramento, com amplitude total de 232 µS/cm mínimo de 

64 µS/cm e máximo de 296 µS/cm. Enquanto que a salinidade e STD tiveram os respectivos 

valores na mesma ordem dos dados descritivos 0,11, 0,03 e 0,14 e 0,151, 0,042 e 0,193 g.L-1 

(Tabela 3.1.5.9.1). 

Em relação ao limite estabelecido pelo CONAMA para os sólidos totais dissolvidos, de 

500 mg.L-1, todos os valores mantiveram-se abaixo. 

A condutividade elétrica em ambientes aquáticos tropicais apresenta estreita relação 

com as características geoquímicas da região e as condições climáticas, usualmente 

apresentando diferenças sazonais em seus valores. A salinidade em ambientes aquáticos 

continentais, por sua vez, deve-se à presença dos íons cálcio, magnésio, sódio, potássio, 

bicarbonato, cloreto e sulfato (ESTEVES, 1998). Dentre os íons citados, cálcio e magnésio 

(dureza) e cloretos apresentaram padrões semelhantes e STD tiveram os respectivos valores 

na mesma ordem dos dados descritivos 0,11, 0,03 e 0,14 e 0,151, 0,042 e  

0,193 g.L-1 (Tabela 3.1.5.9.1). 
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Em relação ao limite estabelecido pelo CONAMA para os sólidos totais dissolvidos, de 

500 mg.L-1, todos os valores mantiveram-se abaixo. 

Os valores medianos da concentração de cloretos apresentaram-se homogêneos ao 

longo do reservatório, tendo maiores oscilações nas estações iniciais, com pico máximo em 

XIN 10 e mediana mais elevada em XIN 06. Sob o aspecto temporal, ocorreu diferenciação 

significativa entre os meses, com p = 0,0001 (Tabela 3.1.5.9.1), ressaltando-se o mês de 

junho/2008, onde ocorreu a massa de dados mais elevada. A diferença entre as profundidades 

não foi significativa (p = 0,7189). A concentração de cloretos teve uma média geral de 22,35 

mg.L-1 Cl, com máximo e mínimo de 60 e 15,60 mg.L-1 Cl, respectivamente. Os valores de 

cloretos mantiveram-se abaixo daqueles recomendados pelo CONAMA, a saber, 250 mg.L-1.  

Com uma concentração média total de 2,77 mg.L-1 SiO2 os silicatos mostraram um 

aumento de sua concentração ao longo deste primeiro ano de monitoramento, chegando à 

seus maiores níveis em setembro/2008, registrando o pico máximo de 5,05 mg.L-1 SiO2, na 

superfície da estação XIN 01. Espacial e verticalmente, os silicatos apresentaram uma 

distribuição homogênea neste período de estudo, diferenciando significativamente apenas 

entre os trimestres (Tabela 3.1.5.9.1). 

 

Transparência, zona eufótica, coeficiente de extinção vertical e radiação subaquática, 

turbidez e sólidos em suspensão 

 
Por ser o último reservatório do sistema em cascata encontrado no rio São Francisco, 

os valores da transparência do disco de Secchi (ZDS) e da zona eufótica (ZE) podem 

apresentar comportamentos espaciais diferenciado do normalmente encontrado nos outros 

reservatórios do médio-submédio São Francisco, porém sazonalmente semelhantes. A 

transparência da água nos reservatórios do médio-submédio São Francisco apresenta uma 

nítida redução no período de chuvas e de aumento da vazão afluente aos reservatórios. Tal 

fato decorre do aumento da quantidade de partículas em suspensão durante os períodos de 

maior precipitação na bacia de captação a montante dos mesmos e de seu entorno, com o 

carreamento de material alóctone. Outro fator importante é o sistema de reservatórios em 

cascata, onde ocorre uma maior deposição do material em suspensão no primeiro  

reservatório, proporcionando altos valores de zona eufótica no último. 

A turbidez apresentou valores extremamenente baixos em Xingó, tendo na estação XIN 

01, localizada logo a jusante das UHEs de PA I, II, III e IV, as medianas mais elevadas 

longitudinalmente, as demais estações registraram valores medianos  baixo de 4 UNT. Com 

um comportamento sazonal inverso ao da ZDS e ZE, os valores de turbidez foram maiores em 

junho/08 e menores em dezembro/07, apresentando diferença estatística entre os meses e 

rofunidades, com p < 0,05 (Tabela 3.1.5.9.2). Em relação a distribuição vertical, houve uma 
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massa de dados mais elevada no fundo, que está relacionada com a sedimentação das 

partículas em suspensão. 

De acordo com a Resolução nº. 357 do CONAMA de 17 de março de 2005, o limite 

máximo para turbidez é de 100 UNT, e a máxima turbidez registrada foi de 12,60 UNT no fundo 

da estação XIN 08 em junho/08, com média geral de 3,40 UNT. Sendo estes bem abaixo do 

limite estabelecido. 

As concentrações dos sólidos em suspensão sejam totais (SST), orgânicos (SSO) ou 

inorgânicos (SSI), apresentaram uma forte correlação com a transparência da água (negativa) 

e a turbidez (positiva). Todos os sólidos em suspensão apenas diferiram estatisticamente entre 

os trimestres, com p = 0,0001, p = 0,0026 e p = 0,000, respectivamente para SST, SSO e SSI. 

Por ser o último reservatório do sistema em cascata do São Francisco, o reservatório de Xingó 

não apresenta um padrão longitudinal de distribuição normalmente encontrada em 

reservatórios, mostrando valores mais baixos e espacialmente homogêneos no mês de 

dezembro/07, ocorrendo o inverso no mês de junho/08, com maiores valores e variação ao 

longo das estações, destacando neste mesmo mês os picos mais elevados dos SST e SSO, 

em XIN 01, e dos SSI, em XIN 02, de 0,0051, 0,0045 e 0,0021 g.L-1, respectivamente para as 

três variáveis. Tais concentrações registradas na primeira estação devem ter ocorrido devido 

ao aumento da vazão defluente dos reservatórios a montante (PA I, II, III e IV) e 

conseqüentemente da correnteza, favorecendo a suspensão dos sedimentos num trecho inicial 

maior que nos demais trimestres. 

 

Tabela 3.1.5.9.1.: Estatística descritiva das variáveis físicas, químicas e biológicas da água de superfície 
das estações de monitoramento das captações de água do reservatório de Xingó, para o período entre 
dezembro/2007 e novembro/2008. 
 

Variável Unidade Média Mediana Mínimo Máximo Amplitude Variância 
Desvio 
padrão 

Nitrogênio amoniacal 
total 

        µ/lg L
-1

  
N 

33,03 27,90 3,38 98,07 94,69 674,58 25,97 

Nitrito         µ/lg L
-1

  
N 
 

   0,95      0,27               0,00       4,16         4,16         1,78            1,33 

Nitrato         µ/lg L 
-1

 
N 

 

36,48 20,87 1,71 118,70 117,00 1315,46 36,27 

Fosfato Inorgânico         µ/lg L 
-1

 
N 

 

5,55 4,22 1,44 12,97 11,53 14,79 3,85 

Fosfato total         µ/lg L 
-1

 
N 

 

14,22 15,07 8,79 21,97 13,18 20,41 4,52 

Fósforo total         µ/lg L 
-1

 
N 

 

59,91 50,94 19,83 117,98 98,15 949,22 30,81 

Alcalinidade total mg.L
-1

 CaC03 29,41 30,00 24,50 34,00 9,50 6,34 2,52 

Dureza total mg.L
-1

 CaC03 25,61 26,02 20,22 3D,43 10,21 10,16 3,19 

Cálcio mg.L
-1

  Ca 6,14 6,09 4,49 7,21 2,73 0,52 0,72 

Magnésio mg.L
-1

  Mg 2,50 2,55 1,75 3,26 1,51 0,18 0,42 

Cloretos     mg.L
-1

 CI 20,96 20,00 14,90 29,50 14,60 23,25 4,82 

Clorofila--a µ/lg.L
-1

 3,74 3,26 1,34 7,40 6,05 3,91 1,98 

Feofitina µ/lg.L
-1

 2,67 2,46 1,12 6,20 5,08 2,03 1,43 

Sílica mg.L
-1

  Si02 3,09 2,93 1,82 4,75 2,93 0,80 0,89 
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Variável Unidade Média Mediana Mínimo Máximo Amplitude Variância 
Desvio 
padrão 

DQO mg
-1

 O2 14,67 14,36 0,00 32,20 32,20 172,88 13,15 

Turbidez 
 
 
 

UNT 
 

2,75 2,25 1,00 8,40 7,40 3,57 1,89 
 

Temperatura 
o
C 27,62 27,43 24,90 30,65 5,75 2,65 1,63 

Oxigênio dissolvido MG.L
-1 

O2 7,60 7,83 5,50 8,93 3,43 0,74 0,86 

pH . 7,96 7,93 7,44 9,16 1,72 0,18 0,42 

Condutividade elétrica µS/cm 81,94 83,00 63,00 111,00 48,00 254,73 15,96 

Salinidade . 0,04 0,04 0,03 0,05 0,02 0,00 0,01 

Sólidos dissolvidos totais g.L
-1

 0,053 0,054 0,041 0,072 0,031 0,000 0,010 

 
Tabela 3.1.5.9.2: Estatística descritiva das variáveis físicas, químicas e biológicas da água de  superfície 
e fundo das estações de monitoramento dos empreendimentos de piscicultura em tanques-rede no 
reservatório de Xingó, para o período entre dezembro/2007 e novembro/2008. 
 

Variável Unidade Média Mediana Mínimo Máximo Amplitude Variância 
Desvio 
padrão 

Nitrogênio amoniacal 
total 

     µ/lg L 
-1

  N 34,43 27,05 0,85 105,68 104,83 649,42 25,48 

Nitrito        µ/lg L 
-1

  N 
 

0,72 0,30 0,00 3,61 3,61 0,93 0,97 

Nitrato         µ/lg L 
-1

  N 
 

43,70 27,98 1,43 211,38 209,94 2217,84 47,09 

Fosfato Inorgânico         µ/lg L 
-1

  N 
 

8,85 7,03 0,00 66,31 66,31 111,00 10,54 

Fosfato total         µ/lg L 
-1

  N 
 

22,65 17,83 7,32 135,66 128,33 428,44 20,70 

Fósforo total         µ/lg L 
-1

  N 
 

65,33 60,33 10,73 214,50 203,78 1348,01 36,72 

Alcalinidade total mg.L
-1

 CaC03 31,93 31,50 26,00 53,00 27,00 16,17 4,02 

Dureza total mg.L
-1

  CaC03 28,71 27,62 21,82 65,46 43,64 38,12 6,17 

Cálcio mg.L
-1

  Ca 6,61 6,41 4,89 13,47 8,58 1,32 1,15 

Magnésio mg.L
-1

  Mg 2,97 2,89 1,80 7,73 5,93 0,94 0,97 

Cloretos mg.L
-1

 CI 23,22 21,00 12,10 72,90 60,80 87,98 9,38 

Clorofila-a µ/lg.L
-1

 2,86 2,37 0,00 22,73 22,73 10,52 3,24 

Feofitina µ/lg.L
-1

 2,21 1,89 0,00 13,78 13,78 3,78 1,94 

Sílica mg.L
-1

  Si02 3,00 2,98 1,12 4,80 3,68 0,65 0,81 

DQO mg
-1

 O2 22,60 18,41 0,00 85,65 85,65 332,75 18,24 

Turbidez UNT 3,80 2,85 0,40 15,80 15,40 9,09 3,01 

Temperatura 
o
C 27,06 27,38 24,06 30,00 5,94 2,53 1,59 

Oxigênio dissolvido MG.L
-1 

O2 7,09 7,265 3,16 11,34 8,18 1,29 1,14 

pH . 7,82 7,77 7,16 9,48 2,32 0,14 0,38 

Condutividade elétrica µS/cm 89,21 74 64 337 273,00 2251,62 47,45 

Salinidade . 0,04 0,03 0,03 0,16 0,13 0,00 0,02 

Sólidos dissolvidos 
totais 

g.L
-1

 0,058 0,048 0,042 0,219 0,177 0,001 0,031 

 



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

57 

Tabela 3.1.5.9.3: Valores das variáveis físicas, químicas e biológicas da água de superfície das estações 
de monitoramento de possíveis impactos ambientais no reservatório de Xingó, para o período entre 

dezembro/2007 e novembro/2008. 

 

Variáveis 
Março - 2008 Junho - 2008 Setembro - 2008 

XI IA 01 XI IA 02 XI IA 03 XIIA 04 XI IA 01 XI IA 02 XI IA 01 XI IA 02 

Temperatura (
O
C) 27,54 27,54 28,30 30,40 25,36 25,35 24,05 24,05 

Oxigênio dissolvido 
(mg.L

-1
 O2) 

6,68 6,65 7,52 7,5 8,30 8,64 7,92 7,92 

DQO (mg.L 
-1

 O2) 4,82 1,75 73,21 32,00 0,00 3,86 21,84 16,70 

pH 7,43 7,25 8,35 8,09 7,79 7,67 8,16 8,16 

Alcalinidade total 
(mg.L

-1
 CaC03) 

32,00 31,00 77,00 31,00 31,00 33,50 32,50 31,00 

Dureza total (mg.
L-1

 
CaC03) 

23,82 23,82 95,89 28,42 32,03 32,83 23,02 23,42 

Cálcio (mg.L 
-1 

Ca) 5,77 5,93 16,43 8,02 7,37 7,86 5,85 5,77 

Magnésio (mg.L
-1

 
Mg) 

2,29 2,19 13,33 2,04 3,31 3,21 2,04 2,19 

Condutividade 
(µS/cm) 

75 71 913 83 107 110 72 72 

STD (g.L 
-1

) 0,049 0,047 0,594 0,053 0,070 0,071 0,047 0,047 

Salinidade 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 

Cloreto (mg.L
-1

 CI) 18,60 23,10 192,00 26,70 24,70 28,80 20,50 22,00 

Sillcatos (mg .L
-1

 
Si02) 

2,09 2,26 4,64 3,39 2,05 1,75 3,96 3,33 

Turbldez (UNT) 5,90 1,70 2,00 3,20 8,30 6,50 4,20 2,90 

Nitrato (µg.L-1 N) 21,54 15,09 13,27 37,23 40,59 50,61 98,63 108,03 

Nitrito (µg.L-1 N) 0,66 0,27 0,38 0,33 0,38 0,60 3,33 1,94 

Nitrogênio amoniacal 
(µg.L-1 N) 

570,67 57,49 39,74 39,74 55,80 0,00 34,43 22,69 

Fosfato inorgânico 
(µg.L-1 P) 

79,28 5,77 56,22 63,43 27,39 18,74 11,25 5,62 

Fosfato total (µg.L.1 
P) 

172,83 14,65 71,77 87,88 41,01 33,69 18,09 15,07 

Fósforo total (µg.L-
1P) 

225,23 93,85 179,65 142,11 50,94 139,43 34,70 42,13 

Clorofila-a (µg.L-1) 3,32 0,63 2,57 3,85 3,85 41,85 4,49 4,60 

Feofitina (µg.L -1), 1,99 2,54 0,00 3,21 3,21 23,91 3,21 3,94 

 

Usos Ocupacional 
 

Por ser um reservatório em forma de cânion, encaixado entre paredes rochosas, com 

alta declividade e grandes profundidades, não são encontradas grandes ocupações 

populacionais próximas às margens, embora existam algumas propriedades rurais próximas ao 

reservatório, sobre as rochas, bastante espaçadas entre si. Também são encontradas casas de 

pescadores entre as rochas, em número pouco significativo, restando trechos extensos sem 

ocupação habitacional. As principais ocupações populacionais no entorno são os municípios de 
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Paulo Afonso, na cabeceira do reservatório, Olho d‟Água do Casado, e povoado Lameirão, em 

Delmiro Gouveia. 

 
Captações de Água 

 
Existem poucas captações para abastecimento de propriedades rurais, instaladas em 

braços do reservatório, acondicionadas em pequenas construções de madeira, alvenaria ou em 

estruturas flutuantes, sendo todas de pequeno porte. As principais captações urbanas de água 

estão nos municípios de Delmiro Gouveia, Olho d‟Água do Casado e povoado Lameirão, em 

Delmiro Gouveia, (Anexo 13). 

Para monitoramento das principais captações foram destinadas as estações 

discriminadas no quadro a seguir. 

 
Quadro 3.1.5.9.3: Principais Captações. 

 

Ponto Estação Coordenadas Finalidade Localização 

35 XI CA 01 606165 : 8954390 Abastecimento público. Delmiro Golveia 

36 XI CA 02 613090 : 8946743 Abastecimento público. Povoado Lameirão 

37 XI CA 03 625517 : 8948752 Abastecimento público. 
Olho d´Água do 
Casado 

38 XI CA 04 633074 : 8936654 Abastecimento público. 
CASAL (junto à 
Barragem de Xingó) 

 

Empreendimentos em Aquicultura 

 
As atividades aquícolas estão dispostas de forma difusa e com empreendimentos de 

portes variados, conforme apresta quadro a seguir. Essas atividades são realizadas em 

tanques de piscicultura (cultivo de tilápias), e podem ser encontradas em ambas as margens 

do reservatório, geralmente em meandros e braços formados entre as paredes rochosas (Ver 

anexo 15). 

 

Quadro 3.1.5.9.4: Empreendimentos em Aqüicultura. 

 

Empreendimento 
Área 
(ha) 

Pontos 
(nº) 

Responsável 

Piscicultura Sítio Tará 1,080 04 Vicente Pereira Ramos 

Lagoa do Junco III 1,001 04 Paulo Gilberto Granja 

Piscicultura    Ilha Verde 1,025 04 Antonio Pereira da Silva 
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Empreendimento 
Área 
(ha) 

Pontos 
(nº) 

Responsável 

Associação dos Pequenos Aquicultores 
de Piscicultura de Canindé 

1,000  04 Melquiades Cordeiro Feitosa 

Netuno Alimentos S.A. (Área – 2) 3,5270 04 Rogério Bellini Figueiredo 

Área – 3 1,000 04 Erílio 

Associação Olho D´Águinha 1,000 04 Benício Pedro do Nascimento 

Área – 2  1,000 04 Alan Fábio Pierobom 

Associação Pia do Roque 2,000 04 Eguinaldo dos Santos Lima 

Unidade de Reprodução de Peixes  0,600 29 Instituto Xingó 

Lagoa do Junco I 1,007 04 Adson Paulino dos Santos 

Lagoa do Junco II 1,001 04 José Alves Feitosa 

Associação malhada Grande I 1,008 04 Edílson Bezerra Granja 

Aqüicultura Colorado I 2,000 04 João Alberto Bezerra dos Santos 

Associação dos Trabalhadores Rurais 
Criadores de Tilápia 

2,000 04 José (Caboco) 

Associação Malhada Grande III 1,008 04 Manoel Leite da Silva 

Associação de Pescadores de São 
José 

1,000 04 Elias Monteiro 

Associação Malhada Grande II 1,000 04 Antonio Pereira de Sá 

Área 1  2,000 04 Miguel Bernardo 

Piscicultura São Pedro 8,565 06 Luiz Cavalcante 

 

 
Monitoramento 

 

Devido ao grande número de empreendimentos encontrados no reservatório, foram 

determinadas, para fins de monitoramento, sete (7) estações de coleta de águas de superfície 

e fundo (Quadro 3.1.9.5) naqueles considerados de médio a grande porte, sendo elas XI PI 01 

a 07, (Anexo 14). 

 
São 9 as estações de monitoramento das atividades de piscicultura, (Anexo 14): 

 
Quadro 3.1.5.9.5: Monitoramento de áreas aquícolas. 

 

Estação Coordenadas Tipo de monitoramento Localização 

XI PI 01 604743 : 8953075 Empreendimento aquícola Reservatório de Xingó 

XI PI 02 606997 : 8952042 Empreendimento aquícola Reservatório de Xingó 

XI PI 03 608325 : 8951683 Empreendimento aquícola Reservatório de Xingó 
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Estação Coordenadas Tipo de monitoramento Localização 

XI PI 04 609011 : 8948614 Empreendimento aquícola Reservatório de Xingó 

XI PI 05 608896 : 8947435 Empreendimento aquícola Reservatório de Xingó 

XI PI 06 621484 : 8949298 Empreendimento aquícola Reservatório de Xingó 

XI PI 07 630029 : 8939762 Empreendimento aquícola Reservatório de Xingó 

BA PI 01 669481 : 8921946 Empreendimento aquícola 
Trecho do São Francisco a Jusante 
de Xingó 

BA PI 02 673028 : 8921138 Empreendimento aquícola 
Trecho do São Francisco a Jusante 
de Xingó 

 

Os resultados estatísticos obtidos nas áreas aquícolas, neste período de estudo, não 

diferem daqueles encontrados nas estações de monitoramento limnológico do corpo central do 

reservatório, mostrando seus resultados dentro da mesma faixa de variação de cada periodo 

de coleta, a exceção de alguns valores ligeiramente mais elevados, como: as médias da DQO, 

fosfato e fósforo totais, e medianas da DQO e fósfoto total. As variáveis alcalinidade e dureza 

totais, cálcio, cloretos, clorifila-a, feofitina, pH, OD, condutividade, salinidade e STD, mostraram 

máximos valores mais elevados que as estações de monitoramento limnológico do corpo 

central do reservatório. 

Tais aumentos podem ter ocorrido devido a localização de algumas das estações, mais 

especificamente XI PI 06, ser em reentrância mais abrigada e com maior renovação d‟água 

apenas no período chuvoso, devido a grande sinuiosidade entre a localização dos tanques-

rede e calha central, proporcionando uma lixiviação de material alóctone ao reservatório e 

possivelmente uma contribuição local, conforme foi constatado no decorrer deste primeiro ano 

de monitoramento nos relatórios quadrimestrais. 

 
Lançamento de efluentes domésticos e industriais 

 
Foram localizados, na cabeceira do reservatório de Xingó, dois (2) pontos de 

lançamento de efluentes, sendo um deles doméstico (XI IA 02), num encanamento de esgoto 

próximo a ponte de ferro que atravessa o cânion, e outro industrial (XI IA 01), o qual deve ser 

oriundo da empresa Netuno, indústria de beneficiamento de tilápias e produção de ração, 

segundo informações locais. Duas outras estações (XI IA 03 e XI IA 04) locais que devido às 

chuvas locais, formam pequenos lagos e/ou represamentos nas proximidades do reservatório, 

escoando suas águas para o mesmo, entretanto o volume de escoamento é muito pequeno e 

intermitente. 
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A estação XI IA 03 localiza-se próximo da captação de Olho D‟água do Casado e a 

outra (XI IA 04) fica numa queda d‟água próximo da estação XIN 04. 

 
Cultivos agropecuários 

 

A economia dos municípios revela uma estrutura produtiva dinamizada 

predominantemente pela agro-pecuária e a aquicultura. Todavia, para a agricultura, de um 

modo geral, as terras apresentam limitação de uso. Predominantemente há o cultivo de milho, 

feijão e mandioca.  

Muitas são as áreas de baixa fertilidade natural e os recursos d‟água são escassos, o 

que compromete a produtividade. Portanto, em toda a extensão do reservatório são poucas as 

atividades produtivas observáveis, consequência das características próprias do lugar.  

Na maioria dos povoados as culturas de subsistência e pecuária extensiva, contam com 

poucos e pequenos açudes, além das águas, do São Francisco e seus afluentes, o que garante 

o fornecimento para dessedentação de animais e irrigação. 

No município de Canindé do São Francisco/SE se encontra implantado o Projeto 

Jacaré-Curituba, a maior experiência de produção irrigada da localidade. Dispõe de 1.800 ha 

de área, com tomada d‟água na barragem do Xingó, destinada à produção de fruteiras e 

quiabo. O projeto tem o apoio do Ministério da Integração Nacional, com gerenciamento da 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e 

do governo do Estado.  

 
Agrotóxicos 

 

A análise de agrotóxicos nas amostras de água no trecho do rio São Francisco à 

jusante da barragem de Xingó, não evidenciou a presença dos diferentes princípios ativos 

analisados neste período de estudo. 

 

3.1.5.10 Área de Proliferação de Macrófitas Aquáticas 

 

Macrófita aquática é um termo que se aplica aos vegetais que ocorrem em ambientes 

úmidos, de uma forma geral, não levando em consideração aspectos taxonômicos nesse 

agrupamento. Este termo foi proposto por Cook (1974), se referindo “aos vegetais vasculares 

cujas partes  fotossinteticamente ativas estão permanentemente, ou por alguns meses, 

submersas ou flutuantes em água e são visíveis a olho nu”. 
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As macrófitas aquáticas desempenham um papel extremamente importante no 

funcionamento dos ecossistemas onde ocorrem, sendo capazes de estabelecer uma forte 

ligação entre o sistema aquático e o ambiente terrestre que o circunda. Dentre suas funções 

pode-se destacar:  

 Principal comunidade produtora de biomassa em ambientes aquáticos;  

 Atuam na dinâmica de ecossistemas aquáticos fornecendo a base da cadeia alimentar; 

 Disponibilizam abrigo a peixes, insetos e moluscos;  

 Reduzem a turbulência da água (efeito “filtro”); 

 Uso direto como bioindicadoras da qualidade da água, na despoluição de ambientes 

aquáticos, na produção de biomassa e obtenção de biogás, na alimentação animal, na 

culinária, no controle da erosão hídrica, no melhoramento físico e nutricional do solo, na 

confecção têxtil, como medicinais, ornamentais, apícolas, corantes, herbicidas, 

algicidas, fungicidas, dentre outras. 

 

Apesar de sua importância para o ambiente, o crescimento excessivo dessas plantas, 

de um modo geral, torna-se indesejável economicamente por comprometer a utilização da 

água sob diversos aspectos. Isso inclui o impedimento à navegação e à captação da água, 

invasão de culturas irrigadas, entupimento de canais e tubulações de hidrelétricas. Além disso, 

representam uma importante variável na proliferação de vetores de doenças de veiculação 

hídrica. 

Os reservatórios, como ambientes transitórios entre sistemas de água corrente e de 

águas paradas  apresentam excelentes condições ecológicas para a proliferação de macrófitas 

aquáticas. Nos reservatórios localizados ao longo do rio São Francisco são registradas a 

presenças destas macrófitas que, quando flutuantes, se deslocam a sabor dos ventos e com o 

aumento do nível das águas, para o corpo central do rio em direção às barragens. Há também 

a presença de submersas enraizadas que, usualmente, constituem problemas para a 

navegação, recreação, aproveitamento da água para suprimento humano e podem representar 

uma séria ameaça às turbinas de geração. 

 
Composição Florística 

 

As plantas encontradas estão representadas pelas Divisões Chlorophyta, Pteridophyta 

e Magnoliophyta, esta última com maior número de representantes e incluindo duas classes: 

Liliopsida (Monocotyledoneae) com cinco famílias e Magnoliopsida (Dicotyledoneae) com duas 

famílias. As Divisões Pteridophyta e Chlorophyta estão representadas por uma família cada. 
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Das quinze espécies identificadas, doze pertencem a Divisão Magnoliophyta, 

distribuídas nas suas duas classes: nove em Liliopsida: Pistia stratiotes, Egeria densa, 

Eichhornia crassipes, Polygonum ferrugineum, Eleocharis mínima, Eleocharis interstincta, 

Cyperus virens, Oxycaryum cubense e Typha domingensis. Três espécies em Magnoliopsida: 

Hydrocotyle verticillata, Utricularia breviscapa e Bacopa sp.. Uma espécie representa Divisão 

Chlorophyta: Chara fragilis na classe Chlorophyceae e duas espécies representa a Divisão 

Pteridophyta: Ceratopteris pteridoides e Salvinia auriculata na classe Filicopsida. 

 

Distribuição floristica nos reservatórios e rio São Francisco 

 

As plantas do gráfico acima encontram-se distribuídas da seguinte forma no 

reservatório e Rio visitados:  

 Reservatório de Xingó – Salvinia auriculata, Pistia stratiotes, Egeria densa, Eichhornia 

crassipes, Hydrocotyle verticilata, Oxycaryum cubense e Typha domingensis.  

 Baixo São Francisco até a foz – Chara fragilis, Ceratopteris pteridoides, Bacopa sp., 

Cyperus viriens, Egeria densa, Eichhornia crassipes, Eleocharis interstincta, E. 

minima,Polygonum ferrugineum, Salvinia auriculata e Utricularia breviscapa. 

 

Devido ao tipo de relevo apresentado no reservatório de Xingó, a área de ocupação 

pelas macrófitas é extremamente reduzida. O reservatório de Xingó é dominado pela espécie 

Egeria densa, provavelmente, devido a altas profundidades (60 m) do reservatório em questão 

e pela diminuída área de bordas. 

Os prados encontrados localizam-se em pequenas baías, não chegando a ser 

representativo provavelmente, pela elevada profundidade média (60m) e pela pouca área de 

borda. Apesar de ter sido observado a presença de outras macrófitas, ficou claro o predomínio 

de Egeriadensa, demonstrando ser a macrófita problema neste reservatório. 

A jusante de Xingó, os prados observados eram escassos, de tamanho reduzido e o 

seu desenvolvimento está relacionado a vazão do rio. Porém, foi observado que, em época de 

baixa vazão, devido a pequena profundidade do leito do rio, as macrófitas não encontram área 

para se desenvolver em quantidade. Já na época de grande vazão, devido ao grande volume 

de água, elas não conseguem se fixar e se desenvolver. 
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Figura 3.1.5.9.2.13: Egeria densa espécie dominante no reservatório de Xingó. 

 

3.1.6. Fontes poluidoras e pontos de lançamento de efluentes 

 
As principais fontes poluidoras no entorno do reservatório de Xingó são os despejos de 

esgotos domésticos seguidos pelos lixões e os matadouros públicos. A questão do 

esgotamento sanitário tanto nas sedes como nas vilas que entornam os reservatórios, é muito 

critica. Em Delmiro Gouveia, o maior centro urbano da região, foi identificada a existência de 2 

estações de tratamento de esgotos mal operadas e sem nenhuma manutenção que, na 

realidade, não estão tratando os efluentes coletados. 

Foram identificados pontos de lançamento de efluentes devido não só aos domicílios 

domésticos particulares como também devido às atividades industriais ou de piscicultura. 

Durante a ida ao campo, alguns pontos de lançamentos de efluentes brutos foram 

identificados, principalmente aqueles convergentes para o rio São Francisco, ou através de 

antigos leitos de riachos. Estes pontos estão identificados no mapa “Fontes Poluidoras”, no  

anexo 8.  

O Matadouro Público que atende ao município de Delmiro Gouveia não está equipado 

com a infra-estrutura mínima para garantir o tratamento dos efluentes gerados no processo de 

matança de animais, então todo o sangue e demais rejeitos são encaminhados sem nenhum 

tratamento para a bacia de drenagem – Riacho Salgado.  
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A Tabela 3.1.6.1 a seguir apresenta a identificação de fontes poluidoras nas Áreas de 

Influencia dos Reservatórios, nos municípios de Delmiro Gouveia, Piranhas,  Canindé de São 

Francisco, realizado através de levantamento por via terrestre. Estes pontos estão 

identificados no mapa Fontes Poluidoras, em anexo, e algumas ilustrações são apresentadas 

com registro fotográfico a seguir.  

 

 

 

Figura  3.1.6.1: Canal de drenagem Delmiro Gouveia. 
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Figura 3.1.6.2: Riacho Salgado Contaminado. 
 

 

Figura 3.1.6.3: Riacho da Onça – Canindé. 
 
 

 



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

67 

 

Figura 3.1.6.4: Lixão de Canindé. 

 

 

 

Figura 3.1.6.5: Esgoto a ceu aberto em Piranhas. 
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Figura 3.1.6.6: Lixão de Piranhas. 
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Tabela 3.1.6.1: Identificação de Fontes Poluidoras da Área de Influencia  dos Reservatórios. 

 

Fontes Poluidoras Área de Influencia  dos Reservatórios 

Delmiro Gouveia 

item Coordenadas Discriminação Tipo de Poluição Local 
Foto 
(No.) 

1 24L0609328 UTM8962802 Canal de Drenagem Esgoto Doméstico 
Área Urbana Delmiro 
Golveia 

7.1.3.1.6.1 

2 24L0609426 UTM8960438 Matadouro Público 
Efluente 
Contaminado 

Riacho Salgado 7.1.3.1.6.2 

3 24L0599991 UTM8957900 Ponto de Efluente Esgoto Doméstico Comunidade de Cruz - 

4 24L0605566 UTM8956160 Ponto de Efluente Esgoto Doméstico  
Comunidade do 
Salgado 

- 

5 24L0607659 UTM8955658 Ponto de Efluente Esgoto Doméstico 
Comunidade de 
Alagoinha 

- 

Canindé   

1 24L0605566 UTM8956160 Riacho Contaminado Esgoto Doméstico  Riacho da Onça 7.1.3.1.6.3 

2 24L0628420 UTM8935736 Lixão 
Resíduos Sólidos/ 
Efluentes 
Contaminados 

Canindé 
 

7.1.3.1.6.4 

Piranhas  

1 24L0634024 UTM8934982 
Lançamento de 

Efluente 
Esgoto doméstico Centro Histórico 7.1.3.1.6.5 

2 24L0636145 UTM8939828 Lixão 
Resíduos Sólidos 
/ Efluentes 
Contaminados 

Piranhas 7.1.3.1.6.6 

3 24L0634024 UTM8934982 
Lançamento de 

Efluente 
Esgoto Doméstico 

 Bairros: Vila Sergipe, 
Vila Alagoas, 
Alojamento Cascavel, 
Fazendinha 

- 

Fonte: Fadurpe.Agosto 2008. 
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Município de Piranhas 

 
Neste município onde se localizam antigos alojamentos da Construção da 

Hidroelétrica e caracterizado por seu acervo histórico, foram identificadas algumas fontes 

poluidoras que contribuem diretamente para a qualidade das águas  do Rio São Francisco.  

Em Piranhas foi identificado um lixão localizado próximo ao centro histórico, que vem sendo 

operado de maneira totalmente irregular, sem qualquer critério. Este lixão está ativo e seus 

efluentes vão diretamente para a bacia do Rio São Francisco. 

Foi identificada no município uma rede coletora de esgotos que coleta os esgotos de 

boa parte do Centro Histórico municipal, porém esta rede coletora não leva os efluentes 

para o tratamento, ela apenas coleta os efluentes e encaminha os mesmos diretamente 

para um emissário do Rio São Francisco. 

Os bairros remanescentes dos acampamentos possuem um sistema de coleta de 

efluentes, esta rede de esgotos encaminha os efluentes para um sistema primário de 

tratamento, este sistema não apresenta eficiência total e encaminha os esgotos 

parcialmente tratados para o Rio São Francisco por meio de um canal. 

 
Município de Canindé do São Francisco 

 
 Em Canindé, os esgotos domésticos quando coletados são lançados em canais 

pluviais e posteriormente deságuam no riacho da Onça que encontra-se completamente 

poluído e, por conseqüência, são encaminhados “in natura” ao Rio São Francisco.  Também 

foi identificado em Canindé um Lixão em operação que recebe os resíduos provenientes da 

coleta municipal. Este lixão está implantado na área da CHESF e contribui diretamente com 

lançamento de chorume e resíduos sólidos para a poluição do Rio São Francisco.  

 
Olho D’Água do Casado 

 
 O município não possui sistema eficiente para tratamento de efluentes domésticos.  

As ações são pontuais com algumas fossas individuais. 
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3.1.7. Estrutura de Proteção Ambiental 

 

A estrutura de proteção ambiental identificada nas visitas em campo é muito 

precária e ineficiente. 

Em Delmiro Gouveia foram identificadas duas estações de tratamento de esgotos, 

ETEs,  implantadas pela CASAL.  

Em Piranhas identificamos 03 lagoas para tratamento de efluentes. 

Não foram observadas estruturas de proteção ambiental nos municípios de Canindé 

de São Francisco nem em Olho d‟Água do Casado.  

A Tabela 3.1.7.1 apresenta a identificação das Estruturas de Proteção Ambiental na 

área de Influencia dos reservatórios de Xingó. Estes pontos estão identificados no mapa 

Fontes Poluidoras, em anexo, e algumas ilustrações são apresentadas com registro 

fotográficos a seguir. 

 

 
Figura 3.1.7.1: Tratamento do Matadouro em Delmiro Gouveia. 
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Figura 3.1.7.2.: Lagoa de tratamento em Piranhas. 

 
 

Tabela 3.1.7.1: Identificação das Estruturas de Proteção Ambiental. 

 

Identificação da Estrutura de Proteção Ambiental 

Na Área de Influência dos Reservatórios 

Delmiro Gouveia 
Figura  
(No.) 

Item Coordenadas Discriminação Eficiência Local - 

1 24L0609594 UTM89623048 
ETE Delmiro 
Gouveia(*) 

Baixa 
Delmiro 
Gouveia 

- 

2 24L0609426 UTM8960438 
Matadouro 
Público 

Nula 
Delmiro 
Gouveia 

7.1.3.1.7.1 

3 24L0582189 utm8964012 
Lagoa 
Tratamento 
Matadouro 

Nula 
Delmiro 
Golveia 

- 

Piranhas  

1 24L0634762 UTM8936788 
Lagoa de 
Tratamento 

Baixa Piranhas 7.1.3.1.7.2. 

(*) - ETE - Estação de Tratamento de esgoto.  

Fonte: Fadurpe.Agosto 2008. 
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3.2 ASPECTOS BIÓTICOS 

 

3.2.1. Caracterização Florística e Vegetacional 

 

 O presente diagnóstico apresenta uma caracterizção da vegetação ocorrente no 

entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, visando identificar o conjunto 

florístico existente (contemplando espécies lenhosas e herbáceas) e descrever as tipologias 

vegetacionais ocorrentes, permintindo um recohecimeto das paisagens naturais e/ou 

modificadas pelas atividades humanas. Na descrição das tipologias vegetacionais 

(fitofisionomias) são apresentadas ainda uma caracterização fitossociológica das 

comunidades existentes e um breve descritivo das condições dos microhabitats, dos usos 

das plantas, do status de conservação da vegetação, e do comportamento fenólogico das 

espécies, considerando a influência da sazonalidade climática da região.  

 Posteriormente, o conjunto florístico observado em cada tipologia vegetacional 

ocorrente no entorno do Reservatório da Unsina Hidrelétrica de Xingó é reunido em um 

único check-list, e com base em informações de literatura é ainda apresentado o indicativo 

de distribuição das espécies vegetais na região nordeste, seu status de conservação face às 

pressões extrativistas, (considerando os usos e a lista oficial atual de espécies ameaçadas 

adotada pelo IBAMA), uma discussão sobre os parâmetros fitossociológicos e os índices de 

diversidade descritos em cada tipologia em relação aos registrados nos estudos da 

vegetação da caatinga, bem como uma discussão sobre os usos e a pressão extrativista da 

vegetação e sobre os pontos de beleza cênica de importância para a preservação. 

 Tendo em vista que uma parte das áreas ocorrentes no entorno do Reservatório da 

Usina Hidrelétrica de Xingó é ocupada por comunidades aquáticas, é também apresentado 

um descrito das comunidades fitoplanctônicas existentes, considerando o conjunto de 

espécies existentes e a abundância relativa das populações presentes. 

 

3.2.1.1. Procedimentos Metodológicos 

 

 O descrito do meio biótico, no que se refere à vegetação terreste do entorno do 

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, envolvendo os estados da Bahia, Alagoas e 

Sergipe, foi realizado a partir da compilação de informações existentes sobre as diversas 

paisagens fitofisionômicas e sobre a florística e características fitossociológicas das áreas do 

entorno do reservatório, contemplando as características da sazonalidade existente na 

região, o uso das espécies, o indicativo da classificação das espécies em relação à ameaça 

de extinção devido à exploração florestal de seus produtos e registros fotográficos.  
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 A principal base de dados utilizada para este descritivo foi o Relatório da 

caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e 

conservação das aves no entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, realizado 

pela Companhia da Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, em 2005. As informações foram 

complementadas por informações existentes na literatura. 

 As coordenadas das paisagens fitofisionômicas, tomadas com auxílio de GPS, em 

UTM (Córrego Alegre), é apresentada no Quadro 3.2.1.1.1 e para cada paisagem 

fitofisionômica é apresentado um descritivo das condições de microhabitates, status de 

conservação e composição florística presente (CHESF, 2005).  A designação de cada 

tipologia do entorno de Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó foi feita adotando-se a 

classificação fisionômica – ecológica utilizada pelo RADAMBRASIL (BRASIL 1981). A 

localização espacial das tipologias encontra-se indicada no anexo 10 Mapa dos 

Remanescentes de Vegetação Nativa e Fragmentos 

 

Quadro 3.2.1.1.1: Localização das tipologias visitadas nas áreas de influência direta (AID) e indireta 
(AII) do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, onde também foram estabelecidas parcelas 
amostrais para amostragem da vegetação (Fonte: CHESF 2005 – Relatório da caracterização 
florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação das aves no entorno 
do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó). 
 

TRECHO MUNICÍPIO/LOCALIDADE/COORDENADAS TIPOLOGIA 
VEGETACIONAL 

 
Nas proximidades do 

estado de Alagoas 

AL - Piranhas - Fazenda Mecejana (Coordenadas 
0633049/8938577 – AID; 0633321/8939026 - AII) 

AID - Caatinga arbórea 
AII – Caatinga arbórea  

AL – Olho D‟Água do Casado - Fazenda Olho 
D‟Aguinha  

(Coordenadas 0619302/8949312 – AID; 
0619012/8949563 – AII) 

AID - Caatinga arbustivo-
arbórea 

AID - Caatinga arbustivo-
arbórea 

AL – Delmiro Gouveia - Fazenda Luna 
(Coordenadas 06597423/8958114 – AID; 

0596853/8959612 – AII) 

AID – Caatinga arbustiva 
antropizada 

AII – Caatinga arbustiva 
antropizada 

 
 

Nas proximidades de 
Sergipe 

SE - Canindé do São Francisco - Fazenda Santa 
Rosa (Coordenadas 0621026/8937953 – AID; 

0620589/8937847- AII) 

AID - Caatinga arbustivo-
arbórea 

AII - Caatinga arbórea 

SE – Canidé de São Francisco - Fazenda Mundo 
Novo (Coordenadas      0611801/8944527 – AID; 

0610506/8943033 - AII) 

AID – Área de Tensão 
ecológica 

AII – Área de Tensão 
ecológica 

 
Nas proximidades da 

Bahia 

BA  - Paulo Afonso  - Fazenda Baixa da Quixaba 
(Coordenadas  0602015/8950708 AID; 

0601880/8950738 - AII) 

AID - Caatinga arbórea 
AII - Caatinga arbórea  
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 A influência da sazonalidade climática sobre a vegetação foi avaliada a partir do 

indicativo da fenofase registrada em cada estação climática (chuvosa e seca). A duração da 

estação chuvosa varia de região para região na vegetação da caatinga (MACHADO et al. 

1997; ARAÚJO 2005; BARBOSA et al. 2003; ARAÚJO et al. 2007; LIMA et al. 2007), mas 

em média, em torno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, a estação chuvosa 

ocorre entre os meses de fevereiro a agosto e a estação seca ocorre entre os meses de 

setembro a janeiro. O indicativo das fenofases neste relatório foi feito com base em 

observações de campo realizadas no mês de junho para a estação chuvosa e no mês de 

novembro para a estação seca. As fenofases consideradas foram: vegetativa – quando a 

planta apresentava apenas presença de folhas; floração – quando as plantas apresentam 

presença de flores podendo ou não apresentar folhas; frutificação – quando as plantas 

apresentam presença de fruto, podendo ou não apresentar flores e folhas e caducifólia – 

quando a planta apresentava ausência de folhas, podendo apresentar presença de flores 

e/ou fruto. 

 O uso da planta foi indicado considerando as informações existentes na literatura 

sobre a vegetação da caatinga (SALES E ARAÚJO-LIMA 1989; CARVALHO E MARCHINI 

1999; SANT‟ANA et al. 1999; QUEIROZ 1999; SILVA et al. 2002; SAMPAIO E GAMARRA-

ROJAS 2002; SAMPAIO et al. 2002; ALBUQUERQUE et al. 2002; FIGUERÔA et al. 2005; 

MONTEIRO et al. 2005; SAMPAIO 2005; MONTEIRO et al. 2006; FLORESNTINO et al. 2007; 

NASCIMENTO et al. 2008; SANTOS et al. 2008 ; LUCENA et al. 2008).   

 O indicativo da amplitude de ocorrência das plantas na caatinga (se ampla ou restrita) 

foi realizado com base no registro de ocorrência da espécie em outras localidades da 

caatinga (TAVARES 1964; TAVARES et al. 1969,1970; RODAL 1984; SILVA 1985; ARAÚJO 

et al. 1995; FERRAZ et al. 1998; RODAL et al. 1999; NASCIMENTO et al. 1999; 

FIGUEIRÊDO & RODAL 2000; SILVA et al. 2002; NASCIMENTO et al. 2003ALCOFORADO-

FILHO et al. 2003; AMORIM et al. 2005; RODAL et al. 2008). A espécie foi admitida como de 

ocorrência ampla quando citada em mais de 50% da literatura consultada e rara, quando 

abaixo deste percentual. As demais foram admitidas como de ampla ocorrência. O indicativo 

de endemismo foi baseado na lista de espécies endêmicas publicada por GIULLIETTI et al. 

(2002), sendo a fonte de informação citada na tabela. 

 O status de conservação da espécie foi indicado tomando por base a portaria relativa 

às espécies da flora ameaçada de extinção, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente 

(tendo em vista a da lei 10.683 de 28 de maio de 2003 e a instrução normativa 06 de 

setembro de 2008) e disponível no site: http://www.mma.gov.br/estruturas/ 

ascom_boletins/_arquivos/83_19092008034949.pdf. 
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 Todavia, quando a espécie não constava da mencionada lista, a classificação da 

mesma quanto a seu status de conservação foi feita com base no indicativo de uso e 

ocorrência da mesma na vegetação da caatinga. Foi adotado colocar a letra P antes da 

categoria de conservação para lembrar que a lista não está regulamentada por lei. As 

categorias adotadas foram: PR = Rara (espécies sem muita pressão de uso, mas que são 

espacialmente raras); PV = Vulnerável (espécies de ampla distribuição, mas que sofrem 

elevada pressão de uso) e PI = Indeterminada (espécies que no momento não são possíveis 

de classificação por serem insuficientemente conhecidas). 

 A classificação sobre status de conservação não foi atribuída táxon identificado 

apenas no nível de gênero e plantas herbáceas. O componente herbáceo da caatinga, 

apesar de apresentar elevada diversidade de espécies, mas é insuficientemente conhecido 

quando comparado ao componente lenhoso, sendo melhor não proceder com tal 

classificação (ARAÚJO et al. 2002; FEITOZA 2004; PESSOA et al. 2004; SILVA 2005; REIS 

et al. 2006; LIMA et al. 2007; COSTA et al. 2007; ARAÚJO et al. 2007; FEITOZA et al. 2008).   

 A caracterização fitossociológica dos trechos descritos no entorno do Reservatório da 

Usina Hidrelétrica de Xingó também foi feita aprtir de dados secundários disponibilizados no 

Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento 

e conservação das aves no entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó (CHESF 

2005), o qual relata que amostragem fitossociológica foi realizada nos estados da Bahia, 

Sergipe e Alagoas, contemplando a área de influência direta e indireta do Reservatório da 

Usina Hidrelétrica de Xingó, envolvendo os municípios de Piranhas, Olho DÁgua do Casado 

e Delmiro Gouveia em Alagoas; Canidé do São Francisco em Sergige e Paulo Afonso na 

Bahia. Em cada município foi amostrada uma área total de 1.000m2, adotando-se duas 

parcelas de 20X25m. As coordenadas de localização das parcelas nas diferentes tipologias 

vegetacionais são as mesmas que foram disponibilizadas no Quadro 3.2.1.1.1.  

 O método das parcelas foi escolhido por ser o método recomendado e 

frequentemente utilizado em levantamentos na vegetação da caatinga (FERRAZ et al. 1998; 

ARAÚJO & FERRAZ 2004; ARAÚJO & FERRAZ 2008; RODAL et al. 2008). Em cada parcela 

amostal todos os indivíduos com diâmetros igual ou superior 3cm ao nível do solo foram 

medidos quanto a altura e diâmetro. Os dados coletados foram utilizados para os cálculos 

dos parâmetros fitossociológicos (densidade, dominância, freqüência e índice de Importância 

Ecológica) através do programa Fitopac (SHERPHER, 1995), os quais foram estimados por 

hectare, possibilitando comparações com outros estudos já realizados  
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3.2.1.2. Caracterização do Ambiente Aquático 

 Para a descrição do ambiente aquático, no que se refere à comunidade 

fitoplanctônica, foi realizada uma campanha de campo para coleta de dados primários. A 

coleta para obtenção do material biológico foi feita no dia 04 de novembro de 2008, no 

horário entre 09 e 13h e em quatro pontos, abrangendo um trecho de aproximadamente 5 

km à montante da barragem do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, às margens dos 

estados de Alagoas e Sergipe (Quadro 3.2.1.2.1). A profundidade nos pontos de coleta foi 

de aproximadamente 30 metros.  

  

Quadro 3.2.1.2.1.: Localização dos pontos de coleta do fitoplancton Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, Alagoas/Sergipe (Dados primários - coleta realizada por Antonio Travassos de 
Morais Júnior em novembro de 2008).  
 

Pontos de coleta Estado Coordenadas 
Distância da 

barragem 

1 AL 09º33‟04,0” S / 7º52‟31,2” W ≈ 5 km 

2 SE 09º33‟04,0” S / 37º52‟31,2” W ≈ 5 km 

3 AL 09º36‟23,3” S / 37º48‟22,7” W ≈ 0,8 km 

4 SE 09º36‟55,3” S / 37º48‟26,5” W ≈ 0,8 km 

 

 As amostras de água foram coletadas através de arrastos horizontais através de rede 

de plâncton com abertura de malha de 20 µm, sendo utilizado três redes por ponto de 

amostragem durante uma hora. A amostragem foi feita com o auxílio de um barco a motor 

em baixa velocidade.  Em seguida, o material retido na malha coletora foi acondicionado em 

pote plástico com capacidade de 200mL em duplicata: a primeira, mantida viva para 

observação de estruturas celulares que complementaram a identificação e a segunda, fixada 

em formol 4%.  Em laboratório as algas foram identificadas e fotodocumentadas, através de 

uma câmara digital acoplada ao sistema óptico do microscópio Zeiss – modelo M-40. 

 Para o estudo dos grupos de cianobactérias, clorofíceas, euglenofíceas, dinofíceas 

foram confeccionadas lâminas semipermanentes de cada amostra, procedendo-se da forma 

usual em ficologia e, posteriormente, identificados de acordo com a literatura especializada: 

Ochrophyta (diatomáceas) - KRAMER & LANGE-BERTALOT (1986, 1988, 1991a, b), KRAMER 

(1992); Cyanophyta (cianobactérias) - KOMAREK et al. (1983) e SANT‟ANNA (1984) e 

Chlorophyta - PRESCOTT & VINVARD (1982). 
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Caracterização geral da flora dos ambientes terrestre e aquático 

 

A vegetação terrestre ocorrente no entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Xingó é do tipo caatinga, classificada também como Savana estépica pelo sistema de 

classificação de VELLOZO E GÓES FILHO (1991) e do RADAMBRASIL (BRASIL, 1981a,b; 

1983). Este tipo de formação vegetacional é predominate na região nordeste do Brasil.  No 

interior desta formação vegetacional ocorrem diferentes fitofisionomias classificadas como: 

Savana Estépica arborizada (caatinga arbustivo-arbórea), Savana Estépica Florestada 

(caatinga arbórea) e Savana Estépica Parque (caatinga parque) (ANDRADE-LIMA 1981; 

SAMPAIO, 1996; ARAÚJO et al. 1995; RODAL et al. 1999; FIGUEIREDO E RODAL 2000; 

NASCIMENTO et al. 2003; ARAÚJO et al. 2007).   

 A Caatinga é uma formação vegetacional que sofre influência da sazonalidade 

climática, exibindo caducifolia como uma das formas de ajuste à seca, durante um período 

que varia de 5 a 9 meses e também apresenta variações espaciais quanto aos tipos e 

fertilidade de solo; topografia e capacidade de retenção e acúmulo de água no solo 

(MACHADO et al. 1997; BARBOSA E BARBOSA 2003; ARAÚJO E FERRAZ, 2003; ARAÚJO, 

2005; ARAÚJO et al. 2007). Tais varições são refletidas na composição de espécie, estrutura 

da vegetação, relações de abundância e dinâmica das populações (TAVARES 1964; 

TAVARES et al. 1969; TAVARES et al. 1970; RODAL et al. 1999; NASCIMENTO et al. 2003; 

AMORIM et al. 2005; ARAÚJO et al. 2005ab; ARAÚJO et al. 2007).   

 Do ponto de vista florístico, é registrado ocorrer cerca de 1.102 espécies de árvores e 

arbustos no ambiente terrestre da caatinga (GAMARRA-ROJAS E SAMPAIO, 2002), sendo 

318 espécies endêmicas (GIULIETTI et al. 2002). A riqueza de herbáceas da caatinga é 

ainda insuficientemente conhecida. Os poucos estudos existentes indicam existir pelo menos 

750 espécies de ervas, sendo estimado que a riqueza de espécies herbácea seja mais 

elevada que a riqueza de espécie que vem sendo indicada para o componente lenhoso 

(ARAÚJO et al. 2002; PESSOA et al. 2004; ARAÚJO et al. 2005A; SILVA, 2005; REIS et al. 

2006; ARAÚJO et al. 2007; COSTA et al. 2007; SANTOS et al. 2007; LIMA et al. 2007; 

FEITOZA et al. 2008; SILVA et al. 2008; SILVA et al. 2009).  

 No ambiente aquático a comunidade fitoplanctônica é também bastante diversificada. 

Existe heterogeneidade temporal e espacial na diversidade de espécies registrada nos 

ambientes aquáticos. Contudo, no geral a flora aquática fitoplanctônica tem um papel 

extremamente vital para a humanidade, pois funcionam como produtoras primárias (com 

elevada eficiência na fixação do dióxido de carbono) e apresentam diversificada importância 

no setor econômico, sendo utilizadas na alimentação humana, na agronomia, nas indústrias 

farmacêutica, cosmética, petrolífera, entre outras (REVIERS, 2006).  
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 Além disso, o uso das microalgas como bioindicadoras da qualidade da água vem 

sendo freqüentemente citado na literatura (JUTTNER et al., 1996; FALCÃO et al., 2000; 

FORE E GRAFE, 2002; FALCÃO et al., 2002; JUTTNER et al., 2003; POTAPOVA E 

CHARLES 2003; GREVEY, 2004). Em geral, o conhecimento adquirido sobre a comunidade 

fitoplanctônica tem mostrado que a capacidade a proliferação excessiva de alguns 

organismos fitoplanctônicos podem comprometer a qualidade da água, tornando-a 

inapropriada para o consumo.  

 

Caracterização das fitofisionomias (tipologias), status de conservação e 

caracterização florística ocorrentes na região do entorno do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó, envolvendo os estados de alagoas, Sergipe e Bahia. 

 

 Trecho nas proximidades do estado de Alagoas 

 
 Nos trechos de vegetação registrado no estado de Alagoas ocorrem várias tipologias 

de vegetação de caatinga, a saber: caatinga arbórea – tipologia vegetacional onde 

predomina a ocorrência de espécies arbóreas; Caatinga arbustiva arbórea – tipologia 

vegetacional que reúne em sua composição de espécies lenhosas, cerca de 50% de 

espécies consideradas como arbóreas, sendo as demais de porte arbustivo e Caatinga 

antropozida – tipologia vegetacional adotada para áreas modificadas por atividades 

humanas. A seguir é apresentado um descritivo para cada tipologia vegetacional registrada 

nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Xingó, no estado de Alagoas. 

 

- Tipologia: Caatinga arbórea (Figuras 3.2.1.2.1 a 3.2.1.2.4) Descritivo fitofisionômico e 

florístico da caatinga arbórea no município de Piranhas-AL. 

 

 Na área de influência direta do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, próximo a 

Fazenda Mecejania – Piranhas-AL (coordenadas 0633049/8938577), bem como na área de 

influência indireta do reservatório (Coordenadas 0633321/8939026) ocorre uma vegetação 

de caatinga arbórea (Figura 3.2.1.2.1). Todavia, na área de influência direta do reservatório a 

vegetação tem menor altura, menor status de conservação e menor riqueza de espécies 

arbóreas quando comparado à área de influência indireta (CHESF, 2005).  

 De uma maneira geral, na área de influência direta do reservatório, a vegetação além 

de baixa, apresentava algumas plantas cortadas com presença de rebrotas, indicando que a 

vegetação já sofreu corte no passado. Nesta vegetação também ocorre algumas 

populações, como por exemplo, a de Spondias tuberosa (umbuzeiro) com indivíduos 



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

80 

remanescentes de troncos grossos, indicando que no passado a vegetação apresentava 

maior porte. As espécies que se destacam nesta fitofisionomia são: Spondias tuberosa 

(umbuzeiro), Sideroxylon obtusifolium (quixabeira) e Guapira laxa (pau piranha). A 

vegetação arbustiva é pouco desenvolvida, sendo representada principalmente pelas 

populações de velame (Croton rhamnifolios), moleque duro (Cordia leucocephala) e embira 

(Melochia tomentosa) (CHESF, 2005).   

 O estrato herbáceo na estação chuvosa apresenta-se mais desenvolvido e dominado 

por espécies das famílias Bromeliaceae, Cyperaceae, Malvaceae e Cactaceae, que tendem 

a se organizar em moitas formadas principalmente por espécies de macambira (Bromelia 

laciniosa) (Figura 3.2.1.2. 2)  e cactáceas (Melocactus bahianus e Tacinga inamoena).  

 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.1. Vista do padrão fisionômico da 
área de caatinga arbórea da Fazenda Mecejana, 
no trecho da área de influência direta do 
Reservatório da Usina Hidelétrica de Xingó, 
evidenciando o espaçamento entre os  indivíduos 
arbóreos. (Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., 
CHESF 2005, coordenadas 0633049/8938577. 
Data: 11.06.2005). 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.2.  Detalhe do arranjo das 
moitas de macambira num trecho da área de 
influência direta do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, nas proximidades da  
Fazenda Mecejana. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N., CHESF 2005, coordenadas 
0633049/8938577. Data: 11.06.2005). 
 

 

 A maioria das espécies lenhosas (arbórea e arbustiva) na estação chuvosa 

apresenta-se com folhas e na estação seca a maioria torna-se caducifófia, característica 

bastante comum na vegetação da caatinga (MACHADO et al. 1997; BARBOSA E BARBOSA 

2003; ARAÚJO E FERRAZ 2003; ARAÚJO 2005; ARAÚJO et al. 2007). As fenofases 

registradas em cada estação climática encontram-se indicada na Tabela 3.2.1.2.1. 

 No geral, a riqueza de espécies herbáceas da área é baixa e mais diversa na estação 

chuvosa, devido ao desenvolvimento das espécies terófitas do estrato herbáceo (CHESF, 

2005) (Figuras 3.2.1.2.3 e 3.2.1.2.4). A composição florística dos componentes lenhoso, 

arbustivo e herbáceo está representada por um total de 26 famílias e 55 espécies, sendo a 

lista das espécies disponibilizada na Tabela 3.2.1.2.1. 
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 Já na área de influência indireta do reservatório (coordenadas 0633321/8939026), de 

uma maneira geral, a vegetação apresenta variações nas condições de microhabitats com a 

ocorrência de uma vegetação arbustiva entremeanda por riacho com pedras.   

 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.3.  Arranjo agrupado da coroa 
de frade (Melocactus bahiensis) em um trecho 
da área de influência diretada do Reservatório 
da Usina Hidrelétrica de Xingó, nas 
proximidades da Fazenda Mecejana. (Fonte: 
Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., CHESF, 2005, 
coordenadas 0633049/8938577. Data: 
11.06.2005). 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.4. Vista geral da superfície do solo 
coberta por um manto herbáceo dominado por 
Portulacaceae, no entorno do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, nas nas proximidades da 
Fazenda Mecejana (Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, 
E.M.N., CHESF, 2005, coordenadas 
0633049/8938577. Data: 11.06.2005).  
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Tabela 3.2.1.2.1. Famílias e espécies ocorrentes na área de influência Direta (AID) e indireta (AII) do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho 
de Piranhas - estado de Alagoas, com indicativo da sazonalidade das fenofases e as diversidades de uso das espécies. Fenofase marcadas com asteriscos 
indicam que a espécie não ocorreu na vegetação na estação seca porque são herbáceas (Fonte: Relatório da caracterização florística e vegetacional das 
áreas do programa de levantamento e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF 2005). 
 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÂO 
SECA 

ACANTHACEAE   X    
Ruellia bahiensis  Morong.    Floração * - 
       
ANACARDIACEAE       
Myracrodruon urudeuva  Allemão Aroeira  X Vegetativa Caducifólia Medicinal, madereira 
Schinopsis brasilienis Engl. Baraúna X X Vegetativa Caducifólia Medicinal, madereira, lenha 
Spondias tuberosa Arruda Umnuzeiro X X Vegetativa Floração Medicianal, Forrageira, 

alimentação humana. 
       
AMARANTHACEAE       
Alternanthera tenella Colla  X  Floração * Forrageira 
Gomphrena vaga Mart.  X X Floração * Forrageira 
       
APOCYNACEAE       
Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro X X Vegetativa Caducifólia Madereiro, apícola 
       
ARISTOLOCHIACEAE       
Aristolochia birostris Duchtr. Jarrinha X  Floração * Medicinal 
       
BORAGINACEAE       
Cordia leucocephala Moric. Moleque duro X  Floração Caducifólia Forageira 
Heliotropium angiospermum Murr. Crista de galo X X Floração e 

frutificação 
* Melífera, forageira 

       
BURCERACEA       
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett Imburana de 

cambão 
X X Vegetativa Caducifólia Medicinal, ornamental 

BROMELIACEAE       
Encholirium spectabile Mart. ex Schult.  Macambira X X Vegetativa Floração Forrageira 
Neogalaziovia variegata Mez. Caroa  X Vegetativa Vegetativa Forageira 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

Tillandsia recurvata L. Barba de velho X  Vegetativa Vegetativa Indicador de umidade 
       
CACTACEAE       
Cereus jamacaru DC Mandacaru X X Vegetativa Vegetativa  
Pilosocereus gounellei (Weber) Byles & G.D. Rowley Xique-xique X  Vegetativa Vegetativa Forrageira, alimentação 

humana 
Pilosocereus pachycladus Ritter Facheiro X X Final de 

frutificação 
Final de 

frutificação 
Forrageira, alimentação 
humana 

Melocactus bahiensis Br. et R. 

Coroa de Frade X X Frutificado Frutificado  

Tacinga inamoena Britton & Rose) N.P.Taylor & 
Stuppy 

Quipá X X Vegetativa Vegetativa Forrageira 

Tacinga palmadora Britton & Rose) N.P.Taylor & 
Stuppy 

Palmadora ou Quipa X X Vegetativa Frutificada Forrageira 

       
CAESALPINACEAE       
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó  X Floração e 

Frutificacão 
Caducifólia Medicinal, forrageira, apícola 

Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. Pau Ferro X X Vegetativa Caducifólia Forrageira, madereira 
Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira X X Floração e 

frutificacão 
Floração  Forrageira, lenha, medicinal, 

apícola 
       

Chamaecrista sp1. Relógio X  Floração e 
Frutificação 

* Melífera 

       
CELASTRACEAE       
Maytenus rigida Mart. Bom nome  X Vegetativa Caducifólia Lenha 
       
CONVOLVULACEAE       
Evolvulus filipes Mart.  X  Floração e 

Frutificação 
* Forrafeira 

Ipomoea aff. rosea Choisy Joãzinho ou batata 
de Joãzinho 

X  Floração * Alimentação humana 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

Ipomoea brasiliana (Choisy) Meisn 

 X   *  

       
COMMELINACEAE       
Callisia repens L. Mamelada X  Vegetativa *  
       
CYPERACEAE       
Cyperus uncinulatus Schrad. ex. Nees Cabelo de rato X X Floração * Forrageira 
       
DIOSCOREACEAE       
Dioscorea ovata Vell. Casquete  X Floração *  
       
EUPHORBIACEAE       
Bernardia sidoides Müll.Arg.  X X Frutificação * Forrageira 
Cnidoscolus phyllacanthus (Müll. Arg.) Pax & 
K.Hoffm. 

Faveleira X  Floração Caducifólia Faveleira 

Croton rhamnifolius (H.B.K.) Müll. Arg. Velame X X Frutificação Caducifólia Velame 
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small. Porca parideira X  Floração e 

Frutificação 
* Forrageira 

Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. Pinhão bravo X X Floração e 
Frutificação 

Caducifólia Forrageira; melífera. 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. Pinhão seda X  Flor e  Fruto Caducifólia Forrageira; melífera. 
Phyllanthus niruri L. Quebra pedra X  Flor e Fruto * Medicinal 
       
FABACEAE       
Dioclea sp. Porca parideira X  Floração Caducifólia  
Fabaceae 1 Relógio  X Floração e 

Frutificação 
Caducifólia Forrageira 

Erythrina velutina Willd. Mulumgu  X Vegetativo Caducifólia Cerca viva 
INDETERMINADA       
Indeterminada 1 Batata de teiú X  Vegetativo *  
Indeterminada 2 Umbuzeirinho  X Floração *  
       
LOGANIACEAE       
Spigelia anthelmia L.   X Floração *  
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

       
MALVACEAE       
Herissantia crispa (L.) Britzelm.  X  Floração * Melífera, Forrageira 
Herissantia tiubae (K.Schum.)  Brizicky Mela bode X X Floração * Melífera, Forrageira 
Malvaceae 1 Malva branca  X Floração *  
Sida cordifolia L.   X  Floração * Melífera 
       
MIMOSACEAE       
Acacia sp.  X X Florida Caducifólia Forrageira 
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir Jurema preta  X Vegetativa Caducifólia Forrageira, lenha 
Mimosaceae 1   X Floração e 

Frutificação 
Caducifólia Ornamental 

Parapiptadenia zenhtneri (Harms.) M.P. de Lima & 
Lima 

Angico mojolo X  Vegetativa Caducifólia Madereira 

Piptadenia stipulacea Benth. Espinheiro rasga 
beiço 

X  Floração Fruticação  

Pithecellobium diversifolium Benth. Carcarazeiro ou 
espinheiro 

 X Floração Caducifólia Forrageira, lenha 

       
NYCTAGINACEAE       
Guapira laxa (Netto) Furlam Pau piranha X  Vegetativa Caducifólia  
       
OXALIDACEAE       
Oxalis divaricata Mart. ex. Zucc.  X  Floração e 

frutificação 
*  

       
POACEAE       
Brachiaria sp.  X  Vegetativa * Forrageira 
Dactyloctenium aegyptium (L.)  Willd. Capim papagaio X  Floração * Forrageira 
Tragus berteronianus Schult Carrapicho de 

ovelha 
X  Floração e 

Frutificação 
* Forrageira 

       
PORTULACACEAE       
Portulaca elatior Mart. ex. Benth. Beldroega x  Floração * Melífera 
RHAMNACEAE       
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

Rhamnaceae 1 Casqueto  X Floração *  
       
RUBIACEAE       
Diodea teres Walt.  X  Floração * Melífera, forrageira 
Mitracarpus hirtus (L) DC.  X  Floração * Forrageira 
Richardia brasiliensis Gomes  X  Floração * Forrageira 
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Jenipapo brabo  X Frutificação Caducifólia Lenha 
       
SAPOTACEAE       
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. Quixabeira X X Vegetativa Vegetativa Medicinal, madereiro 
       
SELAGINELLACEAE       
Sellagina convoluta (Arn.) Springer Jericó X  Vegetativa Caducifólia  
       
STERCULIACEAE       
Melochia tomentosa L. Embira ou cipó 

vermelho 
X X Floração Floração Cordoaria 

Waltheria macropoda Turcz   X Froração * Forrageira 
       
TURNERACEAE       
Piriqueta racemosa (Jacq.) SW.  X  Fruticacão *  
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 As espécies de bom nome (Maytenus rigida), baraúna (Schinopsis brasiliensis), 

quixabeira (Sideroxylon obtusifolium), mulungu (Erythrina velutina), imburana (Commiphora 

leptophloeos), pau ferro (Caesalpinia ferrea), jenipapo bravo (Tocoyena formosa) entre 

outras se destacam no componente arbóreo da vegetação, algumas tendo elevados 

diâmetros de caule como é o caso de Commiphora leptophloeos, indicando que o trecho 

visitado, em tempos passados, tinha ainda um melhor estado de conservação (CHESF, 

2005).  

 O componente arbustivo apresenta-se similar ao registrado na área de influência 

direta, porém com um pouco mais de diversidade. As espécies velame (Croton 

rhamnifolius), palma (Tacinga palmadora), pinhão de seda (Jatropha ribifolia), pinhão brabo 

(Jatropha mollissima), mororó (Bauhinia cheilantha), moleque duro (Cordia leucocephala) e 

embira (Melochia tomentosa) destacam-se no componente arbustivo (CHESF, 2005).  

 De forma similar ao estrato arbustivo, o estrato herbáceo na área de influência 

indireta do reservatório é um pouco mais diverso quando comparado ao estrato da área de 

influência direta e isto provavelmente tenha ocorrido devido às variações de microhabitats 

registradas. As famílias de maior riqueza de espécies são Cactaceae, Convolvulaceae, 

Oxalidaceae, Leguminosae, Cyperaceae, Malvaceae e Euphorbiaceae e a fisionomia deste 

componente também apresenta um padrão de moitas, ora formadas por macambira 

(Bromelia laciniosa) e cactáceas (Melocactus bahianus), ora por outras espécies de ervas.  

No geral, a vegetação na área de influência indireta apresenta 22 famílias e 38 espécies, 

incluindo os componentes lenhoso, arbustivo e herbáceo (CHESF, 2005) e as fenofases das 

espécies nas estações chuvosa e seca, bem como os usos das plantas encontram-se 

disponibilizadas na Tabela 3.2.1.2.1. 

 

Descritivo fitossociológico da tipologia caatinga arbórea 

 

 Segundo CHESF (2005), a estrutura da vegetação na área de influência direta do 

Reservatótio da Hidrelétrica de Xingó, próximo às coordenadas 0633049/8938577, 

apresenta uma densidade de 2.600 ind.ha-1 e uma diversidade de 1,2 nats.ind. As 

populações de Caesalpinia pyramidalis (catingueira) e Aspidosperma pyrifolium (pereiro) 

destacam-se em termos do Índice de Valor de Importância (IVI), principalmente por 

apresentarem elevada densidade na área (Tabela 3.2.1.2.2).  

 Na ocupação do espaço vertical as árvores mais altas (com mais de 4m) são 

Aspidosperma pyrifolium (pereiro), Piptadenia stipulacea (espinheiro rasga beiço) e 

Schinopsis brasiliensis (baraúna). A maioria das plantas apresenta baixa altura, destacando-

se entre elas a catingueira por apresentar uma população numerosa na área.  
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Tabela 3.2.1.2.2: Características fitossociológicas da vegetação na área de influência direta do 
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho Alagoas - Fazenda Mecejana - Piranhas 
(Fonte: Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento 
e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF, 2005).   
 

Espécie N DA 
Ind.ha 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Caesalpinia pyramidalis 62 1240 11,1 17,3375 115,99 3,9 11,6 
Aspidosperma pyrifolium 52 1040 11,1 11,8352 90,15 3.3 10,5 
Piptadenia stipulacea 4 80 11,1 0,5333 15,95 4,0 8,2 
Cereus jamacaru 3 60 11,1 0,1951 14,06 3,0 5,9 
Pilosocereus pachycladus 3 60 11,1 0,0852 13,70 1,9 4,2 
Schinopsis brasiliensis 2 40 11,1 0,0930 12,96 4,8 5,3 
Cnidoscolus phyllacanthus 2 40 11,1 0,0528 12,82 2,5 4,1 
Pilosocereus gounellei 1 20 11,1 0,1481 12,37 1,4 9,7 
Parapiptadenia zenhtneri 1 20 11,1 0,0357 12,00 3,5 4,8 

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = 
Dominância Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

 Já na área de influência indireta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó no 

trecho Piranhas-Alagoas, nas proximidades das coordenadas 0633321/9839026 a estrutura 

da vegetação apresenta uma densidade total de 2.540 ind.ha-1 e uma diversidade de 1,37 

nats.ind. As espécies de maior importância ecológica também são  Caesalpinia pyramidalis 

(catingueira) e Aspidorperma  pyrifolium (pereiro) (Tabela 3.2.1.2.3), indicando que do ponto 

de vista fitossociológico as áreas de influência direta e indireta do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó, no trecho Alagoas,  são parecidas. Todavia, as plantas apresentam 

um pouco mais de altura, explorando melhor o espaço vertical da comunidade. As árvores 

mais altas do trecho estão representadas pelas espécies Pilosocereus pachycladus 

(facheiro), Caesalpinia pyramidalis (catingueira), Aspidosperma pyrifolium (pereiro) e 

Mimosa tenuiflora (jurema preta).  

 

Tabela 3.2.1.2.3: Características fitossociológicas da área de influência indireta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho Alagoas - Fazenda Mecejana - Piranhas (Fonte: Relatório da 
caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação das 
aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF 2005).   
 

Espécie N DA 
Ind.ha 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Caesalpinia pyramidalis 53 1060 10 8,4393 98,95 3,5 8,7 
Aspidosperma pyrifolium 49 980 10 8,0291 93,51 2,7 8,8 
Piptadenia stipulacea 9 180 10 0,2773 18,64 3,2 4,1 
Tacinga palmadora 8 160 10 0,3281 18,14 1,5 4,9 
Jatropha mollissima 1 20 10 0,2136 11,98 2,5 11,7 
Pilosocereus pachycladus 1 20 10 0,2063 11,94 5,5 11,5 
Comiphora leptophloeos 2 40 10 0,0539 11,88 2,2 4,1 
Bauhinia cheilantha 2 40 10 0,0404 11,80 3,0 3,6 
Mimosa tenuiflora 1 20 10 0,1631 11,70 4,8 10,2 
Cereus jamacaru 1 20 10 0,1203 11,46 2,5 8,8 

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = 
Dominância Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  
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- Tipologia: Caatinga arbustivo-arbórea (Figuras 3.2.1.2.5 a 3.2.1.2.8) Descritivo 

fitofisionômico e florístico da caatinga arbustivo-arbórea no município de Olho D‟Água do 

Casado-AL. 

 

 Na área de influência direta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, próximo 

a Fazenda Olho D‟Aguinha – Olho D‟Água do Casado-AL (Coordenadas 0619302/8949312), 

bem como na área de influência indireta do reservatório (Coordenadas 0619012/8949563) 

ocorre uma vegetação de caatinga arbustivo-arbórea. Todavia, na área de influência direta 

do reservatótio o status de conservação da vegetação é menor quando comparado à área 

de influência indireta, com trechos contendo árvores cortadas e deixadas sobre o solo, 

dando a idéia de ocorrer um transporte posterior (CHESF 2005).  Considerando o status de 

conservação e de sucessão vegetacional, a vegetação apresenta um aspecto de capoeira 

alta com alguns microhabitats marcados pela presença de afloramentos rochosos (Figuras 

3.2.1.2.5 a 3.2.1.2.8). 

 As espécies arbóreas ocorrem de forma esparsa, e entre as elas destacam-se 

imburana (Commiphora leptophloeos); arapiraca (Chloroleucon foliolosum); Pipitadenia 

moniliformis (quipembe) e a catingueira rasteira (Caesalpinia microphylla) pela abundância 

de suas populações. No componente arbustivo as espécies que se destacam são: alecrim 

(Lippia sp1), Jatropha ribilofia (pinhão), Croton argyrophylloides (sacatinga), Lantana camara 

(chumbinho), Cnidoscolus baihanus (orelha de onça) e Cordia leucocephala (Moleque duro).  

E finalmente no componente herbáceo, visível na estação chuvosa, destacam-se espécies 

das famílias Malvaceae e Fabaceae.  No geral, na área de influência direta do reservatório 

neste trecho apresenta 21 famílias e 39 espécies, incluindo os componentes lenhoso, 

arbustivo e herbáceo (CHESF, 2005).  
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Figura 3.2.1.2.5: Vista geral da área de 
influência direta do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, nas proximidades da 
Fazenda Olho d‟aguinha, mostrando tratar-se de 
uma caatinga arbustiva-arbórea em fase de 
capoeira alta.  (Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, 
E.M.N., CHESF 2005, coordenadas 
0602115/8950708. Data: 12.06.2005).  

 

 

Figura 3.2.1.2.6: Outra visão da fisionôma da 
caatinga arbustivo-arbórea na área de influência 
direta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de 
Xingó, nas proximidades da Fazenda Olho 
d‟aguinha, mostrando tratar-se de uma caatinga 
arbustiva-arbórea em fase de capoeira alta.  
(Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., CHESF 
2005, coordenadas 0602115/8950708. Data: 
12.06.2005). 

  
 

 
 

Figura 3.2.1.2.7: Vista de alguns afloramentos 
rochosos e arenitos avermelhado no solo da 
área de influência indireta nas proximidades da 
Fazenda Olho DÁguinha. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N., CHESF 2005, coordenadas 
0602115/8950708. Data: 12.06.2005). 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.8: Outra vista do solo, destacando 
os afloramentos rochosos na área de influência 
indireta nas proximidades da Fazenda Olho 
d‟aguinha. (Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., 
CHESF 2005, coordenadas 0602115/8950708. 
Data: 12.06.2005). 

 

 Já na área de influência indireta do reservatório nas proximidades de Olho D‟Água do 

Casado (coordenadas 0619012/8949563), de uma maneira geral, a vegetação apresenta 

variações nas condições de microhabitats, com preseença de um serrote, e esteve 

representada por 30 famílias e 59 espécies. Na área, o status de conservação da vegetação 

apresenta-se um pouco melhor do que o status observado na área de influência direta, no 
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entanto, ocorrem árvores emergentes de elevado diâmetro e altura, indicando que no 

passado o trecho era ainda mais conservado.  As populações de baraúna (Schinopsis 

brasiliensis) e de quipembe (Piptadenia moniliformis) destacam-se na fisionomia da 

vegetação por formar um dossel relativamente contínuo.   

 No componente arbóreo, entre as espécies freqüentes, destacam-se: Thiloa 

glaucocarpa (coração de negro), Schinopsis brasiliensis (baraúna), Commiphora leptophoes 

(imburana), Pilososcereus pachycladus (facheiro), Cereus jamacaru (mandacaru), 

Cnidoscolus phyllacanthus (faveleira), Guapira noxia (pau piranha ou João mole) e 

Piptadenia moniliformis (quipembe). No componete arbustivo destacam-se Jatropha 

mutabilis (pinhão), Tacinga palmadora (quipá), Croton rhamnifolius (velame) e Lippia sp1 

(alecrim de caco brabo). E no componente herbáceo destacam-se representantes das 

famílias Fabaceae, Commelinaceae, Convolvulaceae e Sapindaceae (CHESF 2005). A lista 

das espécies ocorrentes na caatinga arbustivo-arbórea no trecho de Olho D‟Agua do 

Casado, na área de influência direta e indireta da Usina Hidrelética de Xingó, com seus 

indicativos de uso e características fenológicas sazonais (estação chuvosa e seca) 

encontra-se indicada na Tabela 3.2.1.2.4. 
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Tabela 3.2.1.2.4: Famílias e espécies ocorrentes na área de influência direta (AID) e indireta (AII) do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho 
de Olho D‟Agua do Casado – Fazenda Olho D‟Águinha - estado de Alagoas, com indicativo da sazonalidade das fenofases e a diversidade de uso das 
espécies. Fenofase marcadas com asteriscos indicam que a espécie não ocorreu na vegetação na estação seca porque são herbáceas (Fonte: Relatório da 
caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de 
Xingó, CHESF, 2005). 
 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

       
ANACARDIACEAE       
Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna  X Vegetativa Vegetativa Medicinal, Madereira, lenha 
Spondias tuberosa Arruda Umbuzeiro  X Vegetativa Floração e 

Caducifólia 
Alimentação humana 

       
AMARANTHACEAE       
Alternanthera tenella Colla   X Floração * Forrageira 
       
ANONACEAE       

Rolliniopsis leptopetala (R.E. Fr.) 
Saff. 

Bananinha X  Vegetativa Caducifólia  

       
APOCYNACEAE       
Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro  X Vegetativa Frutificação Madereiro, apícola 
       
ASTERACEAE       
Bidens sp.   X Vegetativa *  
       
BORAGINACEAE       
Cordia insignis Cham. Folha larga  X Vegetativa Caducifólia  

Cordia leucocephala Moric. 

Moleque duro X  Floração e 
frutificação 

Caducifólia  

Heliotropium angiospermum Murr. Crista de galo X  Floração * Melífera, forageira 
Heliotropium angiospermum Murr. Crista de galo X  Floração * Melífera, forageira 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

BROMELIACEAE       

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. 

  X Vegetativa Vegetativa  

Encholirium spectabile Mart. ex 
Schult.  

Macambira  X Vegetativa Floração e 
Frutificação 

Forrageira 

Hohenbergia aff. catingae Ule Gravata  X Floração Frutificação  
Neogalaziovia variegata Mez. Caroa X  Vegetativa Vegetativa Forageira 
Tillandsia recurvata L. Barba de velho   Vegetativa Vegetativa Indicador de umidade 
       
BURCERACEAE       
Commiphora leptophloeos (Mart.) 
J.B. Gillett 

Imburana de 
cambão 

X X Frutificação Caducifólia Medicinal, ornamental 

       
CACTACEAE       
Cereus jamacaru DC. Mandacaru  X Vegetativa Vegetativa  
Pilosocereus pachycladus Ritter Facheiro X X Final de 

frutificação 
Vegetativa Forrageira, alimentação 

humana 

Melocactus bahiensis Br. et R. 

Coroa de Frade  X Frutificado Floração  

Tacinga inamoena Britton & Rose) 
N.P.Taylor & Stuppy 

Quipá X  Vegetativa Floração e 
Frutificação 

Forrageira 

Tacinga palmadora Britton & Rose) 
N.P.Taylor & Stuppy 

Palmadora ou Quipa X X Vegetativa Floração Forrageira 

       
CAESALPINACEAE       
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó  X Frutificação e 

frloração 
Caducifólia Medicinal, forrageira, 

apícola 
Cassia sp. Fedegoso  X Florida Caducifólia  
Caesalpinia microphylla Mart. Catingueira rasteira X X frutificação Caducifólia Madereira 
Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira X X Vegetativa Caducifólia e 

final de 
Frutificação 

Forrageira, lenha, medicinal, 
apícola 

Chamaecrista sp.   X Florida *  
       



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

94 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

CAPPARACEAE       
Capparis flexuosa (L.) L.   X Vegetativa Floração  
       
COMBRETACEAE       
Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler Coração de negro  

X 

Frutificação Frutificação e 
Caducifólia 

 

       
CONVOLVULACEAE       

Ipomea sp. 

Batata de porco X X Vegetativa Frutificada  

Evolvulus glomeratus Nees et Mart. 

 X  Florida *  

CUCURBITACEAE       
Apodanthera glaziovii Cogn.   X Floração *  
       
CYPERACEAE       
Cyperus sp.  X  Floração * Forrageira 
       
DIOSCOREACEAE       
Dioscorea ovata Vell.  X  Floração *  
       
EUPHORBIACEAE       
Cnidoscolus baianus (Ule) Pax & 
Hoffm. 

Orelha de onça X  Floração Caducifólia  

Croton argyriphylloides Mull. Arg. Sacatinga X X Frutificação Caducifólia Forrageira 
Croton rhamnifolius Müll.Arg. Velame  X Vegetativa Caducifólia  
Euphorbia comosa Vell. Baribaçu  X Floração *  
Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. Pinhão X  Flor e Fruto Caducifólia e 

Floração 
Forrageira; melífera. 

Jatropha mutabilis (Pohl) Baill. Pinhão de tabuleiro X X Frutificação Caducifólia Forrageira 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax Burra leiteira  X Vegetativa Caducifólia  
ERYTHROXYLACEAE       
Erythroxylum sp.  X  Vegetativo Caducifólia  
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

FABACEAE       
Dioclea sp. Mucunã  X  Caducifólia  
Fabaceae 1 Mundubi X  Floração Caducifólia Forrageira 
Fabaceae 2  X  Floração Caducifólia  
Fabaceae 3 Relógio  X Vegetativo Caducifólia  
       
LAMIACEAE       
Raphiodon echinus (Vahl.) Kuntze   X X Floração *  
       
MALPIGHIACEAE       
Byrsonima gardneriana A.Juss Murici  X Floração Caducifólia Forrageira 
       
MALVACEAE       
Herissantia crispa (L.) Britzelm.   X Floração * Melífera, forrageira 
Herissantia tiubae (K.Schum.)  
Brizicky 

 X X Floração * Melífera, Forrageira 

Malvaceae 1   X Florida *  
Malvaceae 2   X Florida *  
       
MIMOSACEAE       
Acacia bahiensis Benth. Espinheiro carcará X  Vegetativa Caducifólia Madereira 
Acacia piauhiensis Benth.   X Florida/Frutificada Caducifólia Madereira 
Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan 

Angico  X Frutificado Caducifólia Madereira, Medicinal 

Chloroleucon foliolosum (Benth.) 
G.P. Lewis 

Arapiraca X X Vegetativo Caducifólia e 
Frutificação 

Madereira 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir Jurema preta  X X Vegetativa Caducifólia Forrageira, lenha 
Mimosa sp1 Jurema branca  X Vegetativa Caducifólia Madereira 
Parapiptadenia zenhtneri (Harms.) 
M.P. de Lima & Lima 

Angico mojolo  X Vegetativa Caducifólia e 
Frutificação 

Madereira 

Pipitadeinia stipulacea (Benth.) 
Ducke 

Rasga beiço X X Florida Caducifólia  

Pithecellobium diversifolium Benth. Espinheiro X  Vegetativa Caducifólia Forrageira, lenha 

Piptadenia moniliformis Benth. 

Quipembe  X X Florida Caducifólia e 
Frutificação 

Madereira 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

       
NYCTAGINACEAE       
Guapira noxia (Netto) Lundell. Pau piranha  X Vegetativa Caducifólia  
       
OLACACEAE       
Ximenia americana L. Ameixa X  Vegetativa Vegetativa Medicinal 
       
PASSIFLORACEAE Maracujá brabo  X Vegetativa Floração  
Passiflora sp.       
       
POACEAE       
Brachiaria sp.   X Vegetativa * Forrageira 
       
PORTULACACEAE       
Portulaca elatior Mart. ex Rohrb. Beldroega X X Floração * Melífera 
       
RHAMNACEAE       
Ziziphus joazeiro Mart.   X Frutificação Vegetativa Forrageira 
       
RUBIACEAE       
Diodea teres Walt.  X X Floração * Melífera, forrageira 
Mitracarpus hirtus (L) DC.  X  Floração * Forrageira 
Richardia brasiliensis Gomes  X X Floração * Forrageira 
Richardia grandiflora (Cham. & 
Schltdl) Steud. 

 X X Floração *  

Staelia virgata (Roem & Schult.) K. 
Schum 

 X X Floração *  

       
SAPINDACEAE    Vegetativa Vegetativa  
Allophylus sp.  X     
Cardiospermum corindum L.  Saia de airu  X Floração e 

frutificação 
Caducifólia  

SAPOTACEAE       
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 
Schult.) T.D.Penn. 

Quixabeira  X Vegetativa Caducifólia Medicinal, madereiro 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

       
SCROPHULARIACEAE       
Angelonia cornigera Hook.  X X Floração *  
       
STERCULIACEAE       
Helicteres sp.   X Vegetativa *  
       
VERBENACEAE       
Lantana camara L. Chumbinho X  Vegetativa Caducifólia  
Lippia sp1 Alecrim de caco 

brabo 
 X Vegetativa Caducifólia Medicinal (febre) 

Lippia sp2 Alecrim de vaqueiro X  Floração Caducifólia Medicinal 
       
TILIACEAE       
Tiliaceae 1   X Florida *  
       
VITACEAE       
Cissus cicyoides L.   X Floração *  
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Descritivo fitossociológico caatinga arbustivo-arbórea 

 

 A estrutura da vegetação na área de influência direta do Reservatótio da Hidrelétrica 

de Xingó, no trecho de Olho D‟Água do Casado, próximo às coordenadas 

0619302/8949312, apresenta uma densidade total de 2.280 ind.ha-1 e uma diversidade de 

2,23 nats.ind. As espécies Caesalpinia pyramidalis (catingueira), Piptadenia moniliformis 

(quipembe), Jatropha mollissima (pinhão) e Mimosa tenuiflora (jurema preta) apresentam 

elevados valores de importância ecológica na área (Tabela 3.2.1.2.5).  O espaço vertical é 

principalmente ocupado pelas populações de Caesalpinia pyramidalis, Mimosa tenuiflora e 

Piptadenia moniliformis, as quais apresentam indivíduos com alturas mais elevadas na área 

(CHESF, 2005).   

 
Tabela 3.2.1.2.5: Características fitossociológicas da área de influência direta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho Alagoas - Fazenda Olho D‟Águinha – Olho D‟Água dos 
Casados (Fonte: Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de 
levantamento e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF 
2005).   
 

Espécie N DA 
Ind.ha

-1
 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Caesalpinia pyramidalis 22 440 7,14 3,5930 59,05 3,1 8,3 
Pipitadenia moniliformis 23 460 7,14 1,6441 42,24 3,0 6,3 
Jatropha mollissima 20 400 7,14 0,7419 31,42 2,7 4,7 
Mimosa tenuiflora 8 160 7,14 1,7996 30,49 3,9 11,4 
Lippia sp2 11 220 7,14 0,5638 21,91 2,5 5,3 
Cnidoscolus bahianus 8 160 7,14 0,7677 21,13 2,7 7,3 
Commiphora leptophloeos 5 100 7,14 0,5998 16,97 2,8 7,2 
Tacinga palmadora 6 120 7,14 0,2372 14,56 1,5 4,8 
Chloroleucon foliolosum 2 40 7,14 0,6165 14,49 3,5 14,0 
Caesalpinia microphyla 2 40 7,14 0,2286 10,97 3,0 8,5 
Lantana camara 3 60 7,14 0,0677 10,39 2,7 3,8 
Jatropha mutabilis 2 40 7,14 0,0428 9,29 2,8 3,7 
Piptadenia stipulacea 1 20 7,14 0,0770 8,72 1,5 7,0 
Pilosocereus pachycladus 1 20 7,14 0,0382 8,37 3,8 4,9 

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = Dominância 
Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

 Já na área de influência direta do Reservatótio da Hidrelétrica de Xingó, nas 

proximidades de Olho D‟Água do Casado - AL (Coordenadas 0619012/8949563) a estrutura 

da vegetação arbustivo-arbórea, apresenta uma densidade total de 2.280 ind.ha-1 e uma 

diversidade de 2,53 nats.ind., valores similares aos registrados na área de influência direta, 

indicando que do ponto de vista estrutural o entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica 

de Xingó, nas imediações de Olho D‟Água do Casado, é muito semelhante. Todavia, 

existem diferenças na diversidade que é maior na área de influência indireta. As espécies de 

maior valor de importância ecológica (VI) são Thiloa glaucocarpa, Commiphora leptophloeos 

(imburana de cambão), Caesalpinia pyramidalis (catingueira) e Parapiptadenia zehntneri 
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(Tabela 3.2.1.2.6). O espaço vertical está principalmente ocupado pelas populações de 

Caesalpinia pyramidalis (catingueira), Schinopsis brasiliensis (baraúna), Commiphora 

leptophloeos (imburana de cambão), Mimosa tenuiflora (jurema preta), Thiloa glaucocarpa, 

Piptadenia stipilaceae, Pilosocereus pachycladus (facheiro) e Ziziphus joazeiro (joazeiro), as 

quais apresentam indivíduos com alturas superiores a 4m (CHESF, 2005).   

 

Tabela 3.2.1.2.6: Características fitossociológicas da área de influência indireta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó, no trecho Alagoas - Fazenda Olho D‟Águinha – Olho D‟Água dos 
Casados (Fonte: Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de 
levantamento e conservação das aves no entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, 
CHESF, 2005).   
 

Espécie N DA 
Ind.ha

-1
 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Thiloa glaucocarpa  34 680 4,55 1,8376 53,61 3,2 5,3 
Commiphora 
leptophloeos 

7 140 4,55 2,5262 37,13 3,5 11,1 

Caesalpinia pyramidalis 11 220 4,55 1,4312 29,18 3,7 8,5 
Parapiptadenia zehntneri 11 220 4,55 0,4598 19,01 2,3 5,0 
Tacinga palmadora 8 160 4,55 0,3689 15,43 1,4 5,3 
Mimosa tenuiflora 6 120 4,55 0,5012 15,06 3,5 7,0 
Schinopsis brasiliensis 6 120 4,55 0,4330 14,33 4,0 6,1 
Ziziphus joazeiro 2 40 4,55 0,5320 11,87 7,3 13,0 
Chloroleucon foliosum 4 80 4,55 0,2595 10,77 2,7 6,1 
Pilosocereus 
pachycladus 

4 80 4,55 0,2171 10,33 3,6 5,7 

Piptadenia moniliformis 5 100 4,55 0,1236 10,23 3,3 3,9 
Cereus jamacaru 2 40 4,55 0,2331 8,74 3,0 8,0 
Piptadenia stipulacea 2 40 4,55 0,1008 7,35 4,7 5,7 
Sideroxylon obtusifolium 1 20 4,55 0,1706 7,21 3,0 10,4 
Aspidosperma pyrifolium 2 40 4,55 0,0742 7,08 3,3 4,9 
Cassia sp. 2 40 4,55 0,0564 6,89 3,0 4,2 
Guapira noxia 2 40 4,55 0,0482 6,80 2,0 3,9 
Spondias tuberosa 1 20 4,55 0,0770 6,23 2,1 7,0 
Sapium glandulatum 1 20 4,55 0,0487 5,93 3,4 5,6 
Lippia sp.  1 20 4,55 0,0229 5,66 2,5 3,8 
Mimosa sp. 1 20 4,55 0,0159 5,59 1,8 3,2 
Bauhinia cheilantha 1 20 4,55 0,0143 5,57 3,9 3,0 

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = Dominância 
Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

- Tipologia: Caatinga arbustiva antropizada (Figuras 3.2.1.2.9 a 3.2.1.2.12) Descritivo 

fitofisionômico e florístico da caatinga arbustivo antropizada no município de Delmiro 

Gouveia – AL. 

 

 Na área de influência indireta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, 

próximo a Fazenda Luna – Delmiro Gouveia - AL (Coordenadas 0596853/8959612), bem 

como na área de influência direta do reservatório (Coordenadas 0659742/8958114) ocorre 

uma vegetação de caatinga arbustiva bastante antropizada. Todavia, o status de 

conservação da vegetação na área de influência direta do reservatótio é menor quando 
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comparado à área de influência indireta, pois apresenta elevado grau de degradação e baixa 

diversidade de espécies.  

 Na área de influência direta do resrvatório (Coordenadas 0659742/8958114), as 

espécies Mimosa tenuiflora (jurema preta), Mimosa sp2 (espinheiro branco), Anadenathera 

colubrina (angico) e Cnidosculus phyllacanthus (faveleira) destacam-se entre os poucos 

indivíduos arbóreos. As espécies Croton rhamnifolius (Velame) e Lippia sp. (alecrim de 

vaqueiro) formam moitas no componente arbustivo e espécies das famílias Bromeliaceae, 

Fabaceae e Rubiaceae destacam-se no componente herbáceo na estação chuvosa (CHESF 

2005).  A área está representada por 23 espécies e 16 famílias e a lista das espécies com o 

indicativo de uso e da influência da sazonalidade sobre as fenofases das plantas encontra-

se indicada na Tabela 3.2.1.2.7. 

 Já na área de influência indireta do reservatório em Delmiro Gouveia – AL, nas 

proximidades das coordenadas 0596853/8959612, a diversidade de espécies é um pouco 

maior e as espécies Cnidoscolus phyllacanthus (faveleira), Commiphora leptophoes 

(imburana) e Sideroxylon obtusifolium (quixabeira) destacam-se entre as plantas arbóreas, 

ocorrendo ainda à presença de indivíduos cortados e rebrotados de Maytenus rigida 

(bomome), Myracrodruon urundeuva (aroeira) e de Caesalpinia pyramidalis (catingueira).  

 No componente arbustivo da influência indireta do reservatório em Delmiro Gouveia 

– AL, as espécies que se destacam são Pilosocereus gounellei (xique-xique), Jatropha 

mutabilis (pinhão brabo) e Croton rhamnifolius (velame). Já o componente herbáceo é 

principalmente formado pelas espécies Cyperus aff. schomburgkianus e Encholirium 

spectabile (macambira).  

 A fisionomia da área de influência indireta do reservatório dava a impressão que no 

passado a vegetação havia sido explorada para pastagem de animais e que havia sido 

realizado corte seletivo de algumas espécies arbóreas, tendo sido deixado alguns indivíduos 

arbóreos para um pouco de sombreamento. A área está representada por 35 espécies e 22 

famílias e a lista das espécies com o indicativo de uso e da influência da sazonalidade sobre 

as fenofases das plantas encontra-se indicada na Tabela 3.2.1.2.7  (CHESF, 2005). 

 Em síntese, tanto na área de influência direta quanto na de influência indireta do 

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, no trecho Delmiro Gouveia – Fazenda Luna, 

estado de Alagoas, a vegetação existente é do tipo caatinga antropizada. Todavia, na área 

de influência indireta a vegetação apresenta um aspecto sucessional de capoeira aberta, 

com uma grande mancha de cobertura herbácea no solo (Figura 3.2.1.2.9) e uma cobertura 

herbácea mais reduzida na área de influência direta (Figura 3.2.1.2.10). Além disso, 

representantes da família Bromeliacea apresentam destaque mais elevado na fisionomia da 

vegetação de caatinga antropizada da área de influência direta do Reservatório da Usina 
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Hidrelétrica de Xingó (Figura 3.2.1.2.11), enquanto que representantes de Asteraceae e 

Cyperaceae apresentam destaque mais elevado na área de influência indireta deste 

reservatório (Figura 3.2.1.2.12), dando a impressão que toda a região é utilizada como pasto 

livre de animais.  

 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.9: Vista geral da fisionomia de 
caatinga antropizada da área de influência 
indireta do Reservatório da Usina Hidrelétrica 
de Xingó, nas proximidades da Fazenda Luna, 
evidenciando tratar-se de uma capoeira 
aberta. (Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., 
CHESF, 2005, coordenadas 
0596853/8959612. Data: 13.06.2005).  

 

 
 

Figura 3.2.1.2.10: Vista da caatinga arbustiva 
antropizada na área de influência direta do 
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, nas 
proximidades da Fazenda Luna. (Fonte: Araújo, 
E.L.; Ferraz, E.M.N., CHESF, 2005, coordenadas 
06597423/8958114. Data: 13.06.2005).  

  
 

 
 

Figura 3.2.1.2.11: Vista de um trecho do solo 
coberto por macambira na área de influência 
direta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de 
Xingó, nas proximidades da Fazenda Luna. 
(Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., CHESF 
2005, coordenadas 06597423/8958114. Data: 
13.06.2005). 

 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.12: Vista geral do recobrimento do 
solo proporcionado pela Cyperaceae (Cyperus aff. 
schomburgkianum) na área de influência indireta 
do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, 
nas proximidades da Fazenda Luna. (Fonte: 
Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., CHESF 2005, 
coordenadas 0596853/8959612. Data: 
13.06.2005). 
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Tabela 3.2.1.2.7: Famílias e espécies ocorrentes na área de influência direta (AID) e indireta (AII) do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho 
Delmiro Gouveia – Fazenda Luna, estado de Alagoas, com indicativo da sazonalidade das fenofases e a diversidade de uso das espécies. Fenofase 
marcadas com asteriscos indicam que a espécie não ocorreu na vegetação na estação seca porque são herbáceas (Fonte: Relatório da caracterização 
florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF 
2005). 
 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO SECA 

       
ANACARDIACEAE       
Myracrodruon urudeuva  Allemão Aroeira  X Vegetativa Caducifólia Medicinal, madereira 

Schinopsis brasiliensis Engl. 

Barauna X  Vegetativa Vegetativa Madereira, medicinal 

       
AMARANTHACEAE       
Gomphrena vaga Mart.  X X Floração * Forrageira 
       
APOCYNACEAE       
Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro X X Vegetativa Caducifólia e 

Frutificação 
Madereiro, apícola 

       
ASTERACEAE       
Bidens pilosa L.  X X Floração * Forrageira 
Blainvillea lanceolata Baker  X X Floração * Forrageira 
Delilia biflora (L.) Kuntze  X  Floração * Forrageira 
       
BORAGINACEAE       
Heliotropium angiospermum Murray  X X Floração * Melífera, forageira 
       
BROMELIACEAE       
Encholirium spectabile Mart. ex Schult.  Macambira X X Vegetativa Floração Forrageira 
Neoglaziovia variegata Mez. Caroa  X Vegetativa Vegetativa Forageira 
Tillandsia recurvata L. Barba de velho   Vegetativa Vegetativa Indicador de umidade 
BURCERACEAE       
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. 
Gillett 

Imburana de 
cambão 

 X Vegetativa Caducifólia 
Floração e 
Frutificação 

Medicinal, ornamental 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO SECA 

CACTACEAE       
Cereus jamacaru DC. Mandacaru  X Vegetativa Vegetativa  
Pilosocereus gounellei (Weber) Byles & 
G.D. Rowley 

Xique-xique X X Vegetativa Floração Forrageira, alimentação 
humana 

Pilosocereus pachycladus Ritter Facheiro  X Final de 
frutificação 

Vegetativa Forrageira, alimentação 
humana 

Melocactus bahiensis Br. et R. 

Coroa de Frade X X Frutificado Floração  

Tacinga inamoena Britton & Rose) 
N.P.Taylor & Stuppy 

Quipá  X Vegetativa Vegetativa Forrageira 

Tacinga palmadora Britton & Rose) 
N.P.Taylor & Stuppy 

Palmadora ou Quipa  X Vegetativa Frutificação Forrageira 

       
CAESALPINACEAE       
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó  X Vegetativa Caducifólia Medicinal, forrageira, apícola 
Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira X X Vegetativa Caducifólia Forrageira, madeireira, 

medicinal, melífera 
CELASTRACEAE       
Maytenus rigida Mart. Bom nome  X Vegetativa Floração e 

Frutificação 
Lenha 

CONVOLVULACEAE       

Ipomoea sp. 

 X  Florida Caducifólia  

Evolvulus sp.  

  X Florida * Forrageira 

CYPERACEAE       
Cyperus aff. schomburgkianus Nees   X Floração Folhagem seca Forrageira 
EUPHORBIACEAE       
Cnidoscolus phyllacanthus (Müll. Arg.) 
Pax & K.Hoffm. 

 X X Vegetativa Caducifólia Faveleira 

Croton rhamnifolius (H.B.K.) Müll. Arg. Velame X  Vegetativa Caducifólia Velame 
Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. Pinhão  X Floração e 

Frutificação 
Floração  Forrageira; melífera. 

Jatropha mutabilis (Pohl) Baill. Pinhão  X Floração Floração  



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

104 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO SECA 

       
ERYTHROXYLACEAE       
Erythroxylum revolutum Mart. Rompe gibão  X Vegetativo Caducifólia  
FABACEAE       
Fabaceae 1  X  Floração Caducifólia  
MALVACEAE       
Herissantia crispa (L.) Britzelm.   X Floração * Melífera, forrageira 
MIMOSACEAE       
Anandenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan 

Angico X  Vegetativa Caducifólia Madereira 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir Jurema preta X X Vegetativa Caducifólia 
Floração 

Forrageira, lenha 

Mimosa sp2 Espinheiro branco X X Floração 
Frutificação 

Frutificação Madeira 

NYCTAGINACEAE       
Guapira noxia (Netto) Lundell. Pau piranha  X Vegetativa Caducifólia  
POACEAE       
Dactyloctenium aegyptium (L.)  Willd.  X X Floração Folhagem seca Forrageira 
Brachiaria sp.   X Vegetativa Folhagem seca Forrageira 
RHAMNACEAE       
Ziziphus joazeiro Mart. Joazeiro X  Vegetativa Vegetativa Madeireira; medicinal, 

adstringente 
RUBIACEAE       
Guettarda angelica Mart. Pitomba de macaco  X Frutificação Caducifólia  
Mitracarpus hirtus (L) DC.  X  Floração * Forrageira 
Richardia brasiliensis Gomes   X Floração * Forrageira 
Staelia virgata (Roem & Schult.) K. 
Schum. 

 X X Floração *  

SCROPHULARIACEAE       
Angelonia cornigera Hook.   X Floração *  
VERBENACEAE       
Lippia sp. Alecrim de vaqueiro X  Vegetativa Vegetativa  
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Descritivo fitossociológico da caatinga arbustivo antropizada 

 

 A estrutura da vegetação na área de influência direta do Reservatótio da Hidrelétrica 

de Xingó, próximo às coordenadas 06597423/8958114 apresenta uma densidade total 1.400 

ind.ha de e uma diversidade de 1,29 nat.ind. A população de Aspidosperma pyrifolium 

(pereiro) apresenta elevado Valor de Importância na área (Tabela 3.2.1.2. 8) e, além desta, 

apenas as populações de Caesalpinia pyramidalis, Cnidoscolus phyllacanthus, Mimosa 

tenuiflora e Mimosa sp2 apresentam indivíduos com mais de 4m de altura, destacando-se 

na ocupação do espaço vertical (CHESF, 2005). 

 

Tabela 3.2.1.2.8: Características fitossociológicas da área de influência direta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó, no trecho Alagoas - Fazenda Luna – Delmiro Gouveia (Fonte: Relatório 
da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação 
das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF 2005).   
 

Espécie N DA 
Ind.ha

-1
 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Aspidosperma piryfolium 37 740 16,7 5,4534 120,19 1,6 6,9 
Mimosaceae 2  16 320 16,7 1,6706 55,04 3,8 7,6 
Cnidoscolus phyllacanthus 8 160 16,7 2,0003 46,68 3,8 11,3 
Caesalpinia pyramidalis 6 120 16,7 1,4688 38,88 3,1 11,6 
Mimosa tenuiflora 2 40 16,7 0,1479 20,90 3,1 6,8 
Lippia sp.  1 20 16,7 0,0229 18,31 2,9 3,8 
        

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = Dominância 
Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

 Já na área de influêencia indireta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, no 

trecho de Delmiro Gouveia próximo as coordenadas 0596853/8959612 a estrutura da 

vegetação apresenta uma densidade total de 1.640 ind.ha e uma diversidade de 2,02 

nats.ind. Da mesma forma que na área de influência direta, a espécie Aspidosperma 

pyrifolium também teve destaque em termos de IVI na área de influência indireta (Tabela 

3.2.1.2.6), mas a maioria dos indivíduos apresentam evidências de corte, indicando a 

antropização existente na área.  As plantas mais altas (mais de 4m) na área pertenciam às 

populações de Caesalpinia pyramidalis (catingueira), Cnidoscolus phyllacanthus (faveleira) e 

Commiphora leptophloeos (imburana) (CHESF, 2005). 
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Tabela 3.2.1.2.9: Características fitossociológicas da área de influência indireta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó, no trecho Alagoas - Fazenda Luna – Delmiro Gouveia (Fonte: Relatório 
da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação 
das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF, 2005). 
   

Espécie N DA 
Ind.ha

-1
 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Aspidosperma pyrifolium 31 620 6,67 6,7108 99,63 2,1 10,2 
Jatropha mutabilis 17 340 6,67 0,5398 31,84 1,5 4,4 
Cnidoscolus phyllacanthus 1 20 6,67 1,8567 23,15 5,0 34,4 
Commiphora leptophloeos 6 120 6,67 0,8141 20,68 3,2 8,5 
Caesalpinia pyramidalis 6 120 6,67 0,4236 17,47 3,2 6,4 
Mimosa tenuiflora 4 80 6,67 0,6259 16,69 2,2 9,6 
Mimosa sp2 4 80 6,67 0,1926 13,13 3,2 5,3 
Jatropha mollissima 4 80 6,67 0,1372 12,67 2,0 4,6 
Guettarda angelica 2 40 6,67 0,3414 11,91 1,3 8,9 
Cereus jamacaru 2 40 6,67 0,1153 10,05 1,5 6,1 
Pilosocereus pachycladus 1 20 6,67 0,1949 9,49 2,8 11,1 
Tacinga palmadora 1 20 6,67 0,0995 8,70 1,9 8,0 
Pilosocereus gounellei 1 20 6,67 0,0637 8,41 0,8 6,4 
Erythroxyllum revolutum 1 20 6,67 0,0312 8,04 1,8 4,5 
Guapira noxia 1 20 6,67 0,0192 8,04 1,6 3,5 
        

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = Dominância 
Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

 Trecho nas proximidades do estado de Sergipe 

 

Nos trechos de vegetação registrado no estado de Sergipe também ocorrem várias 

tipologias de vegetação de caatinga, a saber: Caatinga arbustiva arbórea – tipologia 

vegetacional que reúne em sua composição de espécies lenhosas, cerca de 50% de 

espécies consideradas como arbóreas, sendo as demais de porte arbustivo; Caatinga 

arbórea – tipologia vegetacional onde predomina a ocorrência de espécies arbóreas; Área 

de Tensão Ecológica - tipologia vegetacional adotada para áreas que recebem influência de 

mais de uma tipologia vegetacional, reunindo espécies típicas de tipologias vegetacionais 

distintas, como por exemplo, espécies de caatinga ocorrendo conjuntamente com espécies 

de brejo de altitude, ou de campo rupestre ou de cerrado, etc. A seguir é apresentado um 

descritivo para cada tipologia vegetacional registrada nas proximidades da Usina 

Hidrelétrica de Xingó, no estado de Sergipe. 

 

- Tipologia: Caatinga arbustivo-arbórea (Figuras 3.2.1.2.13 a 3.2.1.2.16). Descritivo 

fitofisionômico e florístico da caatinga arbustivo-arbórea no município de Canidé de São 

Francisco – SE. 

 
 Na área de influência direta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, 

próximo a Fazenda Santa Rosa – Canidé de São Francisco - SE (Coordenadas 

0621026/8937953), ocorre uma vegetação de caatinga arbustivo-arbórea (Figuras 3.2.1.2.13 
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e 3.2.1.2.14) enquanto na área de influência indireta do reservatório (Coordenadas 

0620589/8937847) ocorre uma vegetação de caatinga de fisionomia arbórea. O status de 

conservação da vegetação da caatinga arbustivo-arbórea, na área de influência direta, é 

menor quando comparado à vegetação de caatinga arbórea da área de influência indireta 

deste reservatório (CHESF, 2005). 

 

 

 As espécies arbóreas que se destacam nas fisionomias das áreas de influência 

direta e indireta do trecho do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, nas proximidades 

do estado de Sergipe, são: baraúna (Schinopsis brasiliensis), Commiphora leptophloeos 

(imburana), quixabeira (Sideroxylon obtusifolium), aroeira (Myracrodruon urundeuva), 

facheiro (Pilosocereus pachycladus), bom nome (Maytenus rigida) e catingueira (Caesalpinia 

pyramidalis). Entre as espécies arbustivas teve destaque Croton rhamnifolius (velame), 

Bauhinia cheilantha (mororó), Pilosocereus gounellei (xique-xique) e Jatropha mollissima 

(pinhão bravo), sendo que esta última espécie apresenta muitas plantas jovens na área, 

indicando que a população estava se regenerando (CHESF, 2005).  

 E finalmente, na estação chuvosa ocorre uma grande diversidade de espécies 

herbáceas formando populações numerosas. Entre elas, destacam-se: Commelina obliqua, 

Heliotropium angiospermum, Oxalis cerradoana, Cuphea sp., Talinum paniculatum, 

Portulaca sp., Cyperus sp., Corchorus hirtus, Chamaesyse sp., Acalypha sp., Staelia sp., 

Diodea sp., Enchlolirium spectabile (Figura 3.2.1.2.15), Chamaecrista sp1 (Figura 

3.2.1.2.16), Sellaginela convoluta e espécies de Malvaceae.  No geral, na área de influência 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.13:. Vista da caatinga arbustivo-
árbórea do entorno do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, nas proximidades da 
Fazenda Santa Rosa, mostrando a presença 
de parte do estrato arbustivo, em primeiro 
plano, e um exemplar arbóreo de Cactaceae. 
(Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., CHESF 
2005, coordenadas 0621026/8937953. Data: 
11.06.2005). 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.14:. Outra cista da caatinga 
arbustivo-arbórea da área de influência direta do 
Reservatório de Xingó, nas proximidades da 
Fazenda Santa Rosa, evidenciando os 
componentes arbustivos e arbóreos da 
vegetação de caatinga. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N., CHESF, 2005, coordenadas 
0621026/8937953. Data: 11.06.2005).  
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direta apresenta um total de 21 famílias e 28 espécies (Tabela 3.2.1.2.10). A lista das 

espécies lenhosas e herbáceas da área, com o indicativo de uso e da influência da 

sazonalidade sobre as fenofases das plantas encontra-se indicada na Tabela 7.1.3.2.1.2.10 

(CHESF, 2005). 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.15: Visão do estrato herbáceo 
do trecho da área de influência direta do 
Reservatório de Xingó, nas proximidades da 
Fazenda Santa Rosa, mostrando a ocorrência 
de moita de macambira. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N., CHESF 2005, coordenadas 
0621026/8937953. Data: 11.06.2005). 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.16: Leguminosa freqüente na 
área de influência direta do Reservatório de 
Xingó, nas proximidades da Fazenda Santa 
Rosa, conhecida localmente como relógio. 
(Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., CHESF 
2005, coordenadas 0621026/8937953. Data: 
11.06.2005).  
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Tabela 3.2.1.2.10:  Famílias e espécies ocorrentes na área de influência direta (AID) e indireta (AII) do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó no 
trecho Canidé de São Francisco – Fazenda Santa Rosa - estado de Sergipe, com indicativo da sazonalidade das fenofases e a diversidade de uso das 
espécies. Fenofase marcadas com asteriscos indicam que a espécie não ocorreu na vegetação na estação seca porque são herbáceas (Fonte: 
Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação das aves no entorno do Reservatório da 
Hidrelétrica de Xingó, CHESF, 2005). 

 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

ANACARDIACEAE       
Myracrodruon urudeuva  Allemão Aroeira  X Vegetativa Floração e 

Frutificação 
Medicinal, madereira 

Schinopsis brasilienis Engl. Baraúna X  Vegetativa Vegetativa Medicinal, madereira, lenha 
Spondias tuberosa Arruda Umbuzeiro X  Vegetativa Floração Medicinal, Forrageira 
       
AMARANTHACEAE       
Alternanthera tenella Colla  X  Floração * Forrageira 
       
ASTERACEAE       
Asteraceae 1 Avanço  X Vegetativa Frutificação  
Blainvillea rhomboidea Cass.   X Floração *  
Blainvilea sp.  X  Vegetativa *  
       
BOMBACACEAE       

Pseudobombax marginatum 
(A.ST.-Hill.) A.Robyns 

Ibiratanha X  Vegetativo Caducifólia  

       
BORAGINACEAE       
Cordia leucocephala Moric. Moleque duro  X Floração Caducifólia Forageira 
Heliotropium angiospermum Murr.  X X Floração * Melífera, forageira 
       
BURCERACEAE       
Commiphora leptophloeos (Mart.) 
J.B. Gillett 

Imburana de 
cambão 

X X Vegetativa Caducifólia Medicinal, ornamental 

BROMELIACEAE       
Encholirium spectabile Mart. ex 
Schult.  

Macambira X X Vegetativa Vegetativa Forrageira 



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

110 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

Tillandsia recurvata L. Barba de velho  X Vegetativa Floração Indicador de umidade 
       
CACTACEAE       
Cereus jamacaru DC. Mandacaru  X Vegetativa Vegetativa  

Melocactus bahiensis Br. et R. 

Coroa de Frade X  Frutificado Frutificado  

       
Pilosocereus gounellei (F.A.C. 
Weber) Byles & G.D. Rowley 

Xique-xique  X Vegetativa Floração Forrageira, alimentação humana 

Pilosocereus pachycladus Ritter 

Facheiro X  Final de 
frutificação 

Vegetativa Forrageira, alimentação humana 

Tacinga palmadora Britton & Rose Palmadora ou 
Quipa 

X  Vegetativa Floração Forrageira 

       
CAESALPINACEAE       
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mororó  X Frutificação Caducifólia Medicinal, forrageira, apícola 
Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira X X Vegetativa Final de 

Frutificação 
Forrageira, lenha, medicinal, 
apícola 

Chamaecrista repens (Vogel) var 
multijuga Irwin & Barneby 

  X Floração e 
Frutificação 

*  

Chamaecrista sp1 Relógio  X Floração *  
Chamaecrista sp2   X Floração *  
CELASTRACEAE       
Maytenus rigida Mart. Bom nome X  Vegetativa Floração e 

Frutificação 
Lenha 

CONVOLVULACEAE       
Evolvulus sp.  X   *  
Ipomoea subincana Cav.  X X Vegetativa Frutificação  
Merremia sp.  X  Floração *  
COMMELINACEAE       
Commelina obliqua Vahl  X X Floração *  
CUCURBITACEAE       
Cucurbitaceae 1 Gangorra X   Frutificação Alimentação humana 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

CYPERACEAE       
Cyperus uncinulatus Schrad. ex. 
Nees 

  X Floração * Forrageira 

DESCONHECIDA       
Desconhecida 1 Cipó de cágado  X Vegetativa Floração Forrageira 
EUPHORBIACEAE       
Acalypha sp.   X Floração *  
Cnidoscolus urens (Müll. Arg.) Pax 
& K.Hoffm. 

  X Vegetativa Floração Faveleira 

Croton sp.   X Frutificação Caducifólia  
Croton rhamnifolius (H.B.K.) Müll. 
Arg. 

Velame X  Vegetativa Floração Velame 

Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. Pinhão  X Flor e Fruto Floração Forrageira; melífera. 
Jatropha mutabilis Müll.Arg. Pinhão  X Floração Caducifólia Forrageira 
Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. Pinhão seda  X Flor e  Fruto Caducifólia Forrageira; melífera. 
Phyllanthus niruri L. Quebra pedra X  Flor e Fruto * Medicinal 
LAMIACEAE       
Ocimum campeclianum Mill.  X  Floração * Melífera 
LYTHYRACEAE       
Cuphea sp.  X  Floração * Melífera 
MALPIGHIACEAE       
Mascagnia rigida (Adr. Juss.) 
Griseb. 

  X Floração e 
Frutificação 

*  

MALVACEAE       
Herissantia tiubae (K.Schum.)  
Brizicky 

Malva branca X X Floração Vegetativa Melífera, Forrageira 

Malvaceae 1   X Floração e 
Frutificação 

*  

Malvaceae 2   X Floração e 
Frutificação 

*  

MIMOSACEAE       
Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan 

Angico de caroço  X Frutificação Final de 
Frutificação 

Madereira 

Pithecellobium diversifolium Benth. Carcarazeiro ou 
espinheiro 

X  Vegetativa Caducifólia Forrageira, lenha 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

OXALIDACEAE       
Oxalis cerradoana Lourt. Trevo  X Floração e 

Frutificação 
*  

POACEAE       
Dactyloctenium aegyptium (L.)  
Beauv. 

  X Floração * Forrageira 

Tragus berteronianus Schult Carrapicho de 
ovelha 

X X Foração * Forrageira 

PORTULACACEAE       
Talinum paniculatum  (Jaq.) 
Gaertn. 

 X X Floração e 
Frutificação 

* Forrageira, melífera 

Talinum sp.   X Floração *  
RUBIACEAE       
Borreria sp.   X Floração e 

Frutificação 
*  

Diodea teres Walt.   X Floração * Melífera, forrageira 
Richardia brasiliensis Gomes  X  Floração * Forrageira 
SAPOTACEAE       
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 
Schult.) T.D.Penn. 

Quixabeira X X Vegetativa Vegetativa Medicinal, madereiro 

SELAGINELLACEAE       
Sellagina convoluta (Arn.) Springer Jericó  X Vegetativa *  
TILIACEAE       
Corchorus hirtus L.   X Frutificado *  
URTICACEAE       
Pilea hyalina Fenzl.   X Floração *  
VITACEAE       
Cissus coccinea Mart. ex. Planch.   X Floração *  
VERBENACEAE       
Stachytarpheta sp. Balaio de velho X  Floração *  
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Descritivo fitossociológico da caatinga arbustivo-arbórea 

 

 A estrutura da vegetação na área de influência direta do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica  de Xingó, no trecho de Canidé de São Francisco – Fazenda Santa Rosa – 

estado de Sergipe, apresenta uma densidade total de 1.400 ind.ha-1 e uma diversidade de 

1,17 nats.ind. As populações de Caesalpinia pyramidalis (catingueira),  Schinopsis 

brasiliensis (baraúna) e  Jatropha mollissima (pinhão) são as que se destacam em termos 

de valor de importância ecológia (Tabela 3.2.1.2.11), devido principalmente a quantidade de 

indivíduos que apresentam na área.  O espaço vertical está principalmente ocupado por 

árvores de Pilosocereus pachycladus (facheiro) e de Schinopsis brasiliensis (baraúna) que 

apresentam indivíduos com mais de 5m de altura (CHESF, 2005).  

 
Tabela 3.2.1.2.11:  Características fitossociológicas da área de influência direta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho Sergipe - Fazenda Santa Rosa – Canidé de São Francisco 
(Fonte: Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento 
e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF, 2005).   
 

Espécie N 
DA 

Ind.ha
-1

 
FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

IVI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Caesalpinia pyramidalis 49 980 10 4,2512 129,02 2,5 7,0 
Schinopsis brasiliensis 5 100 10 3,0483 52,29 4,8 14,4 
Jatropha mollissima 7 140 10 0,2981 23,44 2,6 5,0 
Pilosocereus pachycladus 2 40 10 0,7504 21,51 6,1 13,1 
Sideroxylon obtusifolium 2 40 10 0,1310 14,37 2,5 6,3 
Pithecellobium diversifolium 1 20 10 0,0830 12,39 3,2 7,3 
Maytenus rígida 1 20 10 0,0407 11,90 2,5 5,1 
Tacinga palmadora 1 20 10 0,0269 11,74 1,7 4,1 
Pseudobombax marginatum 1 20 10 0,0159 11,74 0,9 4,1 
        

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = Dominância 
Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

- Tipologia: Caatinga arbórea Descritivo fitofisionômico e florístico da caatinga arbórea no 

município de Canidé de São Francisco-SE. 

 

 Na área de influência indireta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, 

próximo às coordenadas 0620589/8937847 (CHESF, 2005) ocorre uma vegetação de 

caatinga de fisionomia mais arbórea quando comparado com área de influência direta, 

sendo marcada pela elevada freqüência de plantas da espécie Caeslpinia pyramidalis 

(catingueira), as quais apresentam caules com grande quantidade de ramificações 

(perfilhos) ao nível do solo. A área apresenta evidência de ter sofrido corte seletivo no 

passado, apresentando presença de raros indivíduos arbóreos de grande tamanho, 

sobretudo, da espécie Myracrodruon urundeuva (aroeira).  

 Além de Caesalpinia pyramidalis (catingueira), Myracrodruon urundeuva (aroeira), 

Schinopsis brasiliensis (baraúna), Sideroxylon obtusifolium (quixabeira), Anandenanthera 
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macrocarpa (angico de caroço), Commiphora leptophloeos (imburana), Pseudobombax sp. 

(imbiratanha) e Cereus jamacaru (mandacaru) também ocorrem entre as espécies arbóreas 

da área.  O componente arbustivo é pobre e praticamente formado por Jatropha mollissima 

(pinhão), Tacinga palmadora, Bauhinia chleilantha (mororó) e Pilosocereu gounellei (xique-

xique).  

 Na estação chuvosa, as espécies Sida sp. (malva-branca), Cissus cissoides 

(trepadeira), Heliotropim angiospermum, Oxalis sp., Commmelina obliqua, Tragia sp., 

Cnidoscolus urens (urtiga), Evolvulus sp., Corchorus hirtus, Acalypha sp., Talinum 

paniculatum, além de espécies de Rubiaceae, Acanthaceae e Poaceae destacam-se no 

componente herbáceo (CHESF, 2005).  No geral, a área de influência indireta do 

reservatório apresenta 23 famílias e 41 espécies. A lista das espécies lenhosas e herbáceas 

da área, com o indicativo de uso e da influência da sazonalidade sobre as fenofases das 

plantas encontra-se indicada na Tabela 3.2.1.2.12 (CHESF, 2005). 

 
Descritivo fitossociológico da caatinga arbórea 

 
 A estrutura da vegetação na área de influência indireta do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó, no trecho de Sergipe – Fazenda Santa Rosa – Canidé de São 

Francisco, próximo as coordenadas 0620589/8937847, apresenta uma densidade total de 

1.780 ind.ha-1 e uma diversidade de 0,54 nats.ind. A população de Caesalpinia pyramidalis 

(catingueira)  apresenta elevada importância ecológica por formar população extremamente 

numerosa, respondendo por  86% do total de  indivíduos amostrados (Tabela 3.2.1.2.12). O 

espaço vertical é ocupado principalmente pelas populações de Myracrodruon urundeuva 

(aroeira) e Caesalpinia pyramidalis que apresentam indivíduos com mais de 5m de altura 

(CHESF, 2005).   

 

Tabela 3.2.1.2.12: Características fitossociológicas da área de influência indireta do Reservatório da 
Usina de Xingó no trecho Sergipe - Fazenda Santa Rosa – Canidé de São Francisco (Fonte: Relatório 
da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação 
das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF 2005).   
 

Espécie N 
DA 

Ind.ha
-1

 
FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Caesalpinia pyramidalis 77 1540 20 5,2302 145,17 2,7 6,1 
Myracrodruon urundeuva 7 140 20 8,0583 87,42 7,6 26,0 
Jatropha mollissima 3 60 20 0,2025 24,87 3,4 6,5 
Jatropha mutabilis 1 20 20 0,0249 21,31 3,1 4,0 
Jatropha ribifolia 1 20 20 0,0159 21,24 0,9 3,2 
        

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = 
Dominância Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%). 
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- Tipologia: Área de Tensão ecológica (Figuras 3.2.1.2.17 a 3.2.1.2.20) Descritivo 

fitofisionômico e florístico da caatinga arbustivo-arbórea no município de Canidé do São 

Francisco-SE. 

 Na área de influência direta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, próximo 

a Fazenda Mundo Novo – Canidé de São Francisco - SE (Coordenadas 0611801/8944527), 

bem como na área de influência indireta do reservatório (Coordenadas 0610506/8943033) 

ocorre uma área tensão ecológica (Figuras 3.2.1.2.17 e 3.2.1.2.18) com composição 

florística que varia desde espécies típicas da caatinga até espécies de formações mais 

úmidas, como por exemplo: Schinopsis brasiliensis (baraúna), Mimosa tenuiflora (jurema 

preta), Pilosocereus pachycladus (facheiro), Stigmaphyllon aff. paralias  (murici), Barnebya 

cf. harleyi (araça de boi),  Tocoyena formosa (jenipapo brabo), Cordia insignis (folha 

larga/pau de morro) e alguams espécies da família Myrtaceae.  

 Todavia, na área de influência direta do reservatótio o status de conservação da 

vegetação de tensão ecológica é menor quando comparado à área de influência indireta, 

que é ocupada por uma vegetação com maior freqüência de plantas arbóreas.  De maneira 

geral, o status de conservação não é elevado, mas abriga diversidade de espécies 

relativamente alta (CHESF, 2005). 

 As espécies arbóreas que se destacam no componente arbóreo da área de influência 

direta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, nas proximidades do estado de 

Sergipe são: Ximenia americana (ameixa), Caesalpinia ferrea (pau ferro), Anadenanthera 

columbrina (angico de caroço), Schinopsis brasiliensis (baraúna), Mimosa tenuiflora (jurema 

preta), Mimosa sp1 (jurema de cabloco), Stigmaphyllon aff. paralias  (murici), Barnebya cf. 

harleyi (araça de boi),  Tocoyena formosa (jenipapo brabo), Cordia insignis (folha larga/pau 

de morro).  

 No componente arbustivo da área de influência direta do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó destacam-se as populações de Allamanda blanchetti (quatro patacas), 

Lippia sp. (alecrim pimenta), Bauhinia cheilantha (mororó), Bauhinia forficata (mororó de 

bode), Chamaecrista zigophylloides (vassourinha verdadeira), Croton argyrophylloides 

(sacatinga) e Krameria tomentosa (tinguinzinho). Já o componente herbáceo não é muito 

desenvolvido e, quando ocorre, as populações que se destacam são Portulaca elatior 

(beldroega verdadeira) (Figura 3.2.1.2.19), Portulaca sp. (beldroega de ovelha) e Cleome 

diffusa (CHESF, 2005).  
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Figura 3.2.1.2.17: Vista área de tensão 
ecológica na área de influência direta do 
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, 
próximo a Fazenda Mundo Novo. (Fonte: 
Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N. (CHESF, 2005) 
coordenadas 06105506/8943033. Data: 
13.06.2005).  

 

 
 

Figura 3.2.1.2.18: Outra vista da área de tensão 
ecológica na área de influência direta do 
Reservatório de Xingó, nas proximidades da 
Fazenda Mundo Novo, destacando os 
afloramentos rochosos. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N. (CHESF, 2005) coordenadas 
06105506/8943033. Data: 13.06.2005). 

 

 No geral, a flora na área de influência direta no trecho Sergipe, nas proximidades da 

Fazenda Mundo Novo foi representada por 52 espécies e 25 famílias. A lista das espécies 

lenhosas e herbáceas da área, com o indicativo de uso e da influência da sazonalidade 

sobre as fenofases das plantas encontra-se indicada na Tabela 3.2.1.2.13 (CHESF, 2005). 

 Na passagem da área de inflência direta para a área de influência direta ocorre um 

trecho de vegetação de caatinga de areia com predomínio das espécies Caesalpinia 

microphyla (caatigueira rasteira), Piptadenia moniliformis (quipembe), Jatropha mutabilis 

(pinhão), Cnidosculus bahianus (favela mansa), as quais formam uma associação típica e 

comum em áreas de caatinga de areia do nordeste (ANDRADE-LIMA, 1981; RODAL et al., 

1999).  

 Além desta associação de espécies mencionada acima, ainda ocorre à presença de 

sítios arqueológicos, de eleveda beleza cênica (Figura 3.2.1.2.20). Nos trechos dos sítios 

arqueológicos as populações mais abundantes pertencem às espécies Cordia insignis (folha 

larga/pau de morro), Hymenaea courbaril (jatobá) e Pilosocereus pachycladus (facheiro) 

(CHESF, 2005).  

 Já na área de influência indireta no trecho Sergige, nas proximidades da Fazenda 

Mundo Novo, a pesar de no geral ainda ser uma área de tensão ecológica, a vegetação 

passa a apresentar característica fisionômica mais típica de uma vegetação de caatinga, 

porém com menor diversidade de famílias botânica e maior degradação, visualizada pela 

frequüência de plantas cortadas na área.    
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Figura 3.2.1.2.19: Vista do recobrimento 
herbáceo no solo da área de influência direta 
do Reservatório de Xingó, nas proximidades da 
Fazenda Mundo Novo. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N. (CHESF 2005), coordenadas 
06105506/8943033. Data: 13.06.2005).  

 
 

Figura 3.2.1.2.20: Vista dos sítios 
arqueológicos ocorrentes entre os trechos das 
áreas de influência direta e indireta do 
Reservatório de Xingó, nas proximidades da 
Fazenda Munndo Novo. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N. (CHESF, 2005), coordenadas 
06105506/8943033. Data: 13.06.2005). 

 

 Entre as espécies arbóreas da área de influência indireta do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó, no trecho Sergige, destacam-se: Anadenanthera columbrina (angico 

de caroço), Schinopsis brasiliensis (baraúna), Myracrodruon urundeuva (aroeira), Tabebuia 

impetiginosa (ipê roxo), Pithecelobium diversifolium (carcarazeiro) e Erythroxylum revolutum. 

Entre as arbustivas destacam-se: Cordia leucocephala (moleque duro) e de Croton 

argyrophyloides (sacatinga), Bauhinia cheilantha (mororó), Lantana camara (chumbinho), 

Capparis yco (ico), Jatropha mutabilis (pinhão) e Tacinga palmadora (quipá). E assim como 

constatada na área de influência direta, o componente herbáceo da área de influência 

indireta também é pouco desenvolvido e representado por Talinum paniculatum, Cleome 

diffusa, Aneilema brasiliensis, Commelina obliqua, Portulaca sp; Portulaca elatior e 

Richardia grandiflora (CHESF, 2005). No geral, a flora esteve representada por 51 espécies 

e 29 famílias, as encontram-se indicadas na Tabela 3.2.1.2.13. 
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Tabela 3.2.1.2.13:   Famílias e espécies ocorrentes na área de influência direta (AID) e indireta (AII) do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó no 
trecho Canidé de São Francisco – Fazenda Mundo Novo - estado de Sergipe, com indicativo da sazonalidade das fenofases e a diversidade de uso das 
espécies. Fenofase marcadas com asteriscos indicam que a espécie não ocorreu na vegetação na estação seca porque são herbáceas (Fonte: Relatório 
da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica 
de Xingó, CHESF, 2005). 

 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÂO 
SECA 

AMARANTHACEAE       
Alternanthera demisa Mart.   X Floração * Forrageira, medicinal 
Gomphrena vaga Mart.   X Floração * Forrageira 
       
ANACARDIACEAE       
Myracrodruon urudeuva  Allemão Aroeira  X Vegetativa Caducifólia Medicinal, madereira 
Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna X X Vegetativa Vegetativa Medicinal, madereira, lenha 
Spondias tuberosa Arruda Umbuzeiro X  Vegetativa Caducifólia e 

Floração 
Medicianal, Forrageira, 
alimentação humana. 

ANNONACEAE       
Rollinia leptopetala  R.E.Fries Bananinha  X Vegetatita Caducifólia  

       
APOCYNACEAE       
Allamanda blanchetti A.DC. Sete pataca X  Floração e 

frutificação 
Caducifólia  

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro  X Vegetativa Frutificação Madereiro, apícola 
ASTERACEAE       
Ageratum conyzoides L.   X Floração * Medicinal 
       
BIGNONIACEAE       
Bignoniaceae 1   X Vegetativa Floração  
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex 
DC) Stand. 

 X X Vegetativa Floração e 
Frutificacção 

Madereira 

BORAGINACEAE       
Cordia insignis Cham. Folha larga/Pau 

de morro 
X X Vegetativa Caducifólia  

Cordia leucocephala Moric. Moleque duro  X Floração Caducifólia Forageira 
Heliotropium angiospermum 
Murray 

  X Floração * Melífera, forageira 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÂO 
SECA 

BURCERACEAE       
Commiphora leptophloeos (Mart.) 
J.B. Gillett 

Imburana de 
cambão 

 X Vegetativa Caducifólia Medicinal, ornamental 

       
BROMELIACEAE       
Encholirium spectabile Mart. ex 
Schult. f. 

Macambira de 
flexa 

X X Vegetativa Frutificação Forrageira 

Hohenbergia catingae Ule Gravatá X  Vegetativa Frutificação  
Neoglaziovia variegata (Arruda) 
Mez. 

Caroa X  Vegetativa Frutificação Forageira 

       
CACTACEAE       
Arrojadoa rhodantha (Gürke) 
Britton & Rose 

Caxacumbri X  Vegetativa Frutificação  

Cereus jamacaru DC. Mandacaru  X Vegetativa Vegetativa Forrageira 
Pilosocereus pachycladus Ritter Facheiro X X Final de 

frutificação 
Vegetativa Forrageira, alimentação humana 

Melocactus bahiensis Br. et R. 

Coroa de Frade  X Frutificação Vegetativa  

Tacinga inamoena Britton & 
Rose) N.P.Taylor & Stuppy 

Quipá  X Vegetativa Floração Forrageira 

Tacinga palmadora Britton & 
Rose) N.P.Taylor & Stuppy 

Palmadora ou 
Quipa 

 X Vegetativa Vegetativa Forrageira 

CAESALPINACEAE       
Bauhinia cheilantha (Bong.) 
Steud. 

Mororó  X Vegetativa Caducifólia e 
final de 

frutificação 

Medicinal, forrageira, apícola 

Bauhnia forficata Link Mororó de bode X  Frutificada Vegetativa Forrageira, Medicinal 
Cassia sp. Canafístula X X Floração Floração  
Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. Pau Ferro X  Vegetativa Caducifólia Forrageira, madereira 
Caesalpinia microphylla Mart. Catingueira 

rasteira 
X X Floração/frutificaçã

o 
Vegetativa Madereira 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira  X Vegetativa Caducifólia e 
final de 

frutificação 

Forrageira, lenha, medicinal, 
apícola 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÂO 
SECA 

Chamaecrista aff. brevicalyx 
(Benth) Irwin & Barneby 

Vassourinha X  Floração Vegetativa Forrageira 

Chamaecrista aff. ramosa (Vog.) 
Irwin & Barbeby 

 X  Floração e 
Frutificação 

Vegetativa Forrageira 

Chamaecrista zygophylloides 
(Taub.) H.S. Irwin & Barneby 

Vassourinha 
verdadeira 

X  Floração Vegetativa Forrageira 

Hymenaea courbaril L. Jatobá X X Vegetativa Vegetativa Forrageira, Alimentação, Medicinal 
       
CAPPARACEAE       
Capparis yco Mart. Feijão icó  X Vegetativa Floração  
Capparis flexuosa (L.) L. Feijào de boi  X Vegetativa Vegetativa  
Cleome diffusa Banks ex DC.  X X Floração *  
       
CELASTRACEAE       
Maytenus rigida Mart. Bom nome  X Vegetativa Floração e 

Frutificação 
Lenha 

COMBRETACEAE       
Thiloa glaucocarpa (Mart.) 
Eichler 

Coração de negro X X Frutificação Frutificação  

CONVOLVULACEAE       
Evolvulus sp.  X   *  
Convolvulaceae 1  X  Florição/frutificaçã

o 
*  

Ipomoea subincana Choisy Batata de porco X  Vegetativa Frutificação  
       
COMMELINACEAE       
Aneilema cf. brasiliensis 
C.B.Clark 

 X  Vegetativa *  

Commelina obliqua  Vahl.   X Floração *  
       
CYPERACEAE       
Cyperus sp.   X Floração * Forrageira 
       
DIOSCOREACEAE       
Dioscorea ovata Vell.  X X Floração *  
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÂO 
SECA 

EUPHORBIACEAE       
Cnidoscolus urens (L.) Arthur Urtiga x  Vegetativa Caducifólia  
Croton argyrophylloides Müll.Arg. Sacatinga X X Vegetativa Vegetativa Forrageira 
Dalechampia schenckiana Pax & 
K.Hoffm. 

 X  Floração/ 
frutificação 

*  

Manihot glaziovii Müll.Arg. Maniçoba X  Frutificação Caducifólia  
Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. Pinhão  X Floração/frutificaçã

o 
Floração Forrageira; melífera. 

Jatropha mutabilis (Pohl) Baill.   X Floração Caducifólia  
Phyllanthus niruri L. Quebra pedra  X Floração/frutificaçã

o 
* Medicinal 

Tragia sp1 Tamiarana X  Floração/frutificaçã
o 

*  

       
ERYTHROXYLACEAE       
Erythroxylum revolutum Mart. Rompe gibão  X Frutificação Vegetativa  
       
FABACEAE       
Dioclea grandiflora Mart. ex. 
Benth 

Olho de Boi X  Vegetativa Frutificação Forrageira 

Fabaceae 1 Mundubi  X Vegetativa Caducifólia  
       
KRAMERIACEAE       
Krameria tomentosa A.St. Hil. Tinguinzinho X  Floração Caducifólia A água mata passarinho 
       
MALPIGHIACEAE       
Barnebya cf. harleyi 
W.R.Anderson & B. Gates 

Araça de boi X X Floração Floração e 
Frutificação 

Forrageira 

       
Stigmaphyllon aff. paralias 
A.Juss 

murici X  Floração Floração e 
Frutificação 

Forrageira 

MALVACEAE       
Herissantia crispa (L.) Britzelm.  X  Floração Caducifólia Melífera, forrageira 
Herissantia tiubae (K.Schum.)  
Brizicky 

  X Floração * Melífera, Forrageira 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÂO 
SECA 

Malvaceae 1  X  Floração Caducifólia  
Sida cordifolia L.    X Floaração Caducifólia Melífera, forrageira 
       
MIMOSACEAE       
Acacia sp.  X  Floração Caducifólia Forrageira 
Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan 

Angico de caroço X  Vegetativa Frutificação Madereia 

Chloroleucon foliolosum (Benth.) 
G.P.Lewis 

Arapiraca  X Vegetativa Caducifólia Madereira 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir Jurema preta X  Vegetativa Caducifólia Forrageira, lenha 
Mimosa sp1 Jurema de 

caboclo 
X  Vegetativa Frutificação Madereira 

Piptadenia moniliformis Benth. Quipembe  X Floração Frutificação Madereira 
Pithecellobium diversifolium 
Benth. 

Carcarazeiro ou 
espinheiro 

 X Vegetativa Caducifólia Forrageira, lenha 

       
MYRTACEAE       
Myrtaceae 1 Vara branca X  Vegetativa Frutificada  
Myrtaceae 2 Vara branca X  Frutificada Vegetativa  
Myrtaceae 3 Vara branca X  Vegetativa Vegetativa  
NYCTAGINACEAE       
Guapira cf. hirsuta (Choisy) 
Lundell. 

Piranha  X Vegetativa Caducifólia  

OLACACEAE       
Ximenia americana L.  X  Vegetativa Floração e 

Frutificação 
Medicinal 

PASSIFLORACEAE       
Passiflora sp. Maracujá do mato X  Floração *  
POACEAE       
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.   X Floração * Forrageira 
PORTULACACEAE       
Portulaca elatior Mart. ex. Benth. Beldroega 

verdadeira 
X  Floração * Melífera 

Portulaca sp. Beldroega de 
ovelha 

X  Floração * Melífera 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASE 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÂO 
SECA 

Talinum paniculatum (Jacq.) 
Gaertn. 

  X Floração/frutificação *  

       
RUBIACEAE       
Diodea teres Walt.  X  Floração * Melífera, forrageira 
Guettarda angelica Mart. Angelica  X Frutificação Frutificação  
Richardia brasiliensis Gomes   X Floração * Forrageira 
Tocoyena formosa (Cham. & 
Schltdl.) K.Schum. 

Jenipapo brabo X  Frutificação Vegetativa Lenha 

       
RUTACEAE       
Rutaceae 1 Angelica X  Vegetativa Caducifólia  
       
SAPINDACEAE       
Serjania comosa kunth Saia de airú X  Vegetativa Frutificação  
       
VITACEAE       
Cissus coccinea Mart. ex. 
Planch. 

Cipó de cobra  X Floração *  

       
VERBENACEAE       
Lantana camara L. Chubinho X X Floração Caducifólia  
       
Lippia sp.  Alecrim pimenta X  Vegetativa Caducifólia Medicinal 
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Descritivo fitossociológico da área de Tensão ecológica 

 

 A estrutura da vegetação na área de influência direta do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó, no trecho de Sergipe – Fazenda Mundo Novo – Canidé de São 

Francisco, próximo as coordenadas 0619302/8949312, apresenta uma densidade total de 

1.520 ind.ha e uma diversidade de 2,10 nats.ind. As populações de maior importância 

ecológica (VI) no trecho são Ximenia americana, Hymenaea courbaril e Cassia sp. (Tabela 

3.2.1.2.14). As populações que apresentam indivíduos mais altos na área são: Croton 

argyrophylloides, Manihot glaziovii, Pilosocereus pachycladus e Tabebuia impetiginosa 

(CHESF, 2005). 

 
Tabela 3.2.1.2.14:  Características fitossociológicas da área de influência direta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho Sergipe - Fazenda Mundo Novo – Canidé de São Francisco 
(Fonte: Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento 
e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF 2005).   
 

Espécie N DA 
Ind.ha

-1
 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

        

Ximenia americana 24 480 6,67 1,0189 51,54 2,5 4,9 
Hymenaea courbail 11 220 6,67 2,2895 51,02 3,4 10,4 
Cassia sp. 16 320 6,67 1,0513 41,44 2,3 6,0 
Pilosocereus pachycladus 3 60 6,67 1,0466 24,27 4,2 14,9 
Tabebuia impetiginosa 3 80 6,67 0,8872 23,51 4,5 9,5 
Myrtaceae 1 4 80 6,67 0,4744 18,12 2,1 8,1 
Mimosa tenuiflora 3 60 6,67 0,1406 12,45 2,5 5,3 
Rutaceae 1 1 20 6,67 0,2675 11,47 2,2 13,1 
Manihot glaziovii 2 40 6,67 0,1384 11,10 3,3 6,6 
Caesalpinia ferrea 2 40 6,67 0,1154 10,80 2,0 5,9 
Croton argyrophylloides 2 40 6,67 0,0932 10,52 2,0 5,4 
Lippia sp. 1 20 6,67 0,0480 8,61 1,7 5,5 
Stigmaphyllon aff. paralias 1 20 6,67 0,0407 8,51 2,2 5,1 
Barnebya harleyi 1 20 6,67 0,0269 8,33 2,8 4,1 
Guapira cf. hirsuta 1 20 6,67 0,0229 8,28 2,4 3,8 
        

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = 
Dominância Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

 Já na área de influência indireta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, no 

trecho de Sergipe – Fazenda Mundo Novo – Canidé de São Francisco, próximo as 

coordenadas 0619012/8949563, apresenta uma densidade total de 1540 ind.ha e uma 

diversidade de 2,38 nats.ind.  As espécies de elevada  importância ecológica são: Croton 

argyrophylloides, Tabebuia impetiginosa, Bauhinia chleilantha, Myracrodruon urundeuva e 

Schinopsis brasiliensis (Tabela 3.2.1.2.15). As populações que apresentam indivíduos mais 

altos são: Schinopsis brasiliensis, Cordia insignis, Bauhinia chleilantha, Myracrodruon 

urundeuva e Tabebuia impetiginosa (CHESF, 2005). 
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Tabela 3.2.1.2.15: Características fitossociológicas da área de influência indireta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho Sergipe - Fazenda Mundo Novo – Canidé de São Francisco 
(Fonte: Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento 
e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF 2005).   
 

Espécie N DA 
Ind.ha

-1
 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Croton argyrophylloides 27 540 4,76 1,1155 56,59 2,3 4,7 
Tabebuia impetiginosa 3 60 4,76 1,8838 36,97 7,2 16,2 
Bauhinia cheilantha 12 240 4,76 0,3145 25,07 2,9 4,0 
Myracrodruon urundeuva 5 100 4,76 0,8165 23,53 4,7 9,3 
Schinopsis brasiliensis 2 40 4,76 0,9536 21,69 7,3 17,2 
Lantana camara 4 80 4,76 0,1654 12,44 2,1 4,8 
Cordia insignis 3 60 4,76 0,2370 12,22 3,7 7,0 
Erythroxylum revolutum 3 60 4,76 0,1943 11,58 2,5 5,9 
Capparis yco 3 60 4,76 0,1803 11,37 2,4 5,8 
Guapira cf. hirsuta 2 40 4,76 0,2330 10,86 3,2 8,5 
Barnebya cf. harleyi  2 40 4,76 0,0779 8,53 1,7 4,8 
Hymenaea coubaril 2 40 4,76 0,0510 8,13 2,2 4,0 
Tacinga palmadora 1 20 4,76 0,1247 7,94 1,4 8,9 
Myrtaceae 2  1 20 4,76 0,0653 7,04 1,9 6,4 
Cordia leucocephala 1 20 4,76 0,0575 6,92 2,2 6,1 
Anadenanthera columbrina  1 20 4,76 0,0460 6,75 2,5 5,4 
Jatropha mutabilis 1 20 4,76 0,0357 6,60 2,8 4,8 
Capparis flexuosa 1 20 4,76 0,0351 6,59 1,8 4,7 
Jatropha mollissima 1 20 4,76 0,0269 6.47 1,4 4,1 
Chloroleucon foliolosum  1 20 4,76 0,0229 6,41 1,8 3,8 
Maytenus rigida 1 20 4,76 0,0159 6,30 3,2 3,2 

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = 
Dominância Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

 Trecho nas proximidades do estado da Bahia 

 

A vegetação do estado da Bahia é muito diversificada, ocorrendo vegetação de mata 

atlântica, de caatinga, de Brejos de altitude etc, mas nas proximidades do Reservatório da 

Usina Hidrelétrica de Xingó, só é observado ocorrer à tipologia de caatinga arbórea, a qual 

apresenta elevada freqüência de espécies arbóreas em sua fisionomia e será descrita com 

maior detalhamento a seguir.   

 

- Tipologia: Caatinga arbórea (Figuras 3.2.1.2.21 a 3.2.1.2.24) Descritivo fitofisionômico e 

florístico da caatinga arbórea do município de Paulo Afonso-BA. 

 
 Na área de influência direta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, próximo 

a Fazenda Baixa da Quixaba – Paulo Afonso - BA (coordenadas 0602015/8950708), bem 

como na área de influência indireta do reservatório (Coordenadas 0601880/8950738) ocorre 

uma vegetação de caatinga arbórea com baixo status de conservação. Este trecho da Bahia 

fica bem próximo do município de Canidé de São Francisco – Sergipe, que também 

apresenta em suas fitofisionomias, uma de caatinga arbórea. 
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 Na fisionomia da vegetação da área de influência direta do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó, as espécies arbóreas que se destacam são: Cnidoscolus 

phyllacanthus (faveleira) (Figura 3.2.1.2.21), Spondias tuberosa (umbuzeiro), Schinopsis 

brasiliensis (barauna) e Mimosa tenuiflora (jurema preta). Entre as espécies arbustivas 

destacam-se: pinhão (Jatropha mollissima), velame (Croton rhamnifolius), palma (Tacinga 

palmadora), Melochia tomentosa (malva vermelha) e entre as herbáceas destacam-se: 

Tacinga inamoema (quipá), Encholirium spectabile (macambira) (Figura 3.2.1.2.22), 

Melocactus bahianus (coroa de frade), Dactylodendron sp., Heliotropium angiospermum, 

Cuphea sp., Diodea teres, Portulaca elatior, Ipomoea brasiliana etc.   

 No geral, a área de influência direta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó 

apresenta uma diversidade de 19 famílias e 29 espécies, incluindo os componentes lenhoso, 

arbustivo e herbáceo (CHESF, 2005). A lista das espécies da área, com o indicativo de uso 

e da influência da sazonalidade sobre as fenofases das plantas encontra-se indicada na 

Tabela 3.2.1.2.16. 

 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.21: Vista geral da fisionômia de 
caatinga arbórea do entorno do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó, nas proximidades da 
fazenda da Baixa da Quixaba, destacando 
alguns indivíduos de Cnidoscolus phyllacanthus.  

(Fonte: Araújo, E.L.; Ferraz, E.M.N., CHESF 
2005, coordenadas 0602115/8950708. Data: 
12.06.2005).  

 

 
 

Figura 3.2.1.2.22: Visão de algumas manchas 
de macambiras presentes na área de 
Influência Direta do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, próximo à fazenda da 
Baixa da Quixaba. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N., CHESF 2005, coordenadas 
0602115/8950708. Data: 12.06.2005).  

 

 Na área de influência indireta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, 

próximo a Fazenda Baixa da Quixaba - BA (coordenadas 0601880/8950738), também 

ocorre uma vegetação de caatinga de fisionomia arbórea, mas com baixo status de 

conservação e considerável espaçamento entre as plantas, dando a aparência de uma 

caatinga arbórea aberta (Figura 3.2.1.2.23). As árvores apresentam evidências de ter sofrido 

corte no passado exibindo número elevado de perfilhos.  
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 Entre as espécies arbóreas da área de influência indireta do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó destacam-se Cnidoscolus phyllacanthus (faveleira), Caesalpinia 

pyramidalis e Commiphora leptophloeos (imburana). O estrato arbustivo não é bem definido 

e as espécies presentes no mesmo são: pinhão (Jatropha mollissima) (Figura 3.2.1.2.24), 

velame (Croton rhamnifolius), palma (Tacinga palmadora), malva vermelha (Melochia 

tomentosa) e Pilosocereus gounellei (Xique-xique) entre outros.  Já o estrato herbáceo que 

recobre o solo, é bastante denso e marcado pela presença de grandes populações de 

espécies da família Malvaceae e da pteridófita Selaginella convoluta (jericó).   

 

 

 
 

Figura 3.2.1.2.23: Vista da fisionômia de 
caatinga arbórea aberta ocorrente na área de 
influência indireta do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, nas proximidades da 
Fazenda Baixa da Quixaba. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N., CHESF 2005, coordenadas 
0602115/8950708. Data: 12.06.2005). 
  

 

 
 

Figura 3.2.1.2.24: Outra vista da área de 
influência indireta do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, nas proximidades da 
Fazenda Baixa da Quixaba, evidenciando os 
indivíduos de Jatropha mollissima com 
diâmetros finos e o grande espaçamento 
existente entre as plantas. (Fonte: Araújo, E.L.; 
Ferraz, E.M.N., (CHESF 2005). Coordenadas 
0602115/8950708. Data: 12.06.2005). 

 

Ao todo, a área de influência indireta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó 

está representada por 23 espécies e 16 famílias, as quais são indicadas na Tabela 

3.2.1.2.16  (CHESF, 2005). 
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Tabela 3.2.1.2.16:  Famílias e espécies ocorrentes na área de influência direta (AID) e indireta (AII) do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó no trecho 
Paulo Afonso – Fazenda Baixa da Quixaba - estado da Bahia, com indicativo da sazonalidade das fenofases e a diversidade de uso das espécies. Fenofase 
marcadas com asteriscos indicam que a espécie não ocorreu na vegetação na estação seca porque são herbáceas (Fonte: Relatório da caracterização 
florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF, 
2005). 
 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

ANACARDIACEAE       
Myracrodruon urudeuva  Allemão Aroeira  X Vegetativa Caducifólia e 

Floração 
Medicinal, madereira 

Schinopsis brasilienis Engl. Baraúna X  Vegetativa Caducifólia Medicinal, madereira, lenha 
Spondias tuberosa Arruda Umbuzeiro X  Vegetativa Caducifólia e 

Floração  
Medicianal, Forrageira, 
alimentação humana. 

       
AMARANTHACEAE       
Alternanthera tenella Colla  X  Floração * Forrageira 
Gomphrena vaga Mart.   X Floração * Forrageira 
APOCYNACEAE       
Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro X X Vegetativa Floração  Madereiro, apícola 
       
ASTERACEAE       
Galinsoga parviflora Cav.  X  Vegetativa Frutificação  
Centraterum punctatum Cass.  X  Floração * Forrageira 
Eupatorium bollataefolium H.B.K.  X  Floração * Forrageira 
       
BORAGINACEAE       
Heliotropium angiospermum Murray  X  Floração * Melífera, forageira 
BROMELIACEAE       
Encholirium spectabile Mart. ex Schult.  Macambira X X Vegetativa Frutificação Forrageira 
       
BURCERACEAE       
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett Imburana   X Vegetativa Caducifólia Medicinal, Ornamental 
CACTACEAE       
Cereus jamacaru DC. Mandacaru X X Vegetativa Vegetativa  
Pilosocereus gounellei (Weber) Byles & G.D. Rowley Xique-xique  X Vegetativa Floração Forrageira, alimentação 

humana 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

Pilosocereus pachycladus Ritter Facheiro  X Final de 
Frutificação 

Vegetativa Forrageira, alimentação 
humana 

Melocactus bahiensis Br. et R. 

Coroa de Frade X  Frutificação Frutificação  

Tacinga inamoena Britton & Rose) N.P.Taylor & 
Stuppy 

Quipá X  Vegetativa Frutificação Forrageira 

Tacinga palmadora Britton & Rose) N.P.Taylor & 
Stuppy 

Palmadora ou 
Quipa 

X X Vegetativa Frutificação Forrageira 

       
CAESALPINACEAE       
Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira X X Vegetativa Vegetativa Forrageira, lenha, medicinal 
       
CELASTRACEAE       
Maytenus rigida Mart. Bom nome X  Vegetativa Floração e 

Frutificação 
Lenha 

CONVOLVULACEAE       

Ipomoea brasiliana (Choisy) Meisn 

 X  Floração *  

Ipomoea incarnata  Choisy 

 X  Vegetativa Frutificação Ornamental 

Ipomoea subincana Choisy 

 X X Vegetativa Frutificação Ornamental 

       
CYPERACEAE       
Cyperus sp.   X Floração * Forrageira 
       
EUPHORBIACEAE       
Cnidoscolus phyllacanthus (Müll. Arg.) Pax & 
K.Hoffm. 

Faveleira X X Vegetativa Caducifólia Madeireira 

Croton rhamnifolius (H.B.K.) Müll. Arg. Velame X X Vegetativa Vegetativa Melífera 
Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. Pinhão X X Floração e 

Frutificação 
Floração Forrageira; melífera. 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. Pinhão seda  X Floração e  
Frutificação 

Caducifólia Forrageira; melífera. 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES NOME VULGAR AID AII 
FENOFASES 

USOS ESTAÇÂO 
CHUVOSA 

ESTAÇÃO 
SECA 

LYTHRACEAE       
Cuphea sp.  X  Foração *  
MALVACEAE       
Herissantia crispa (L.) Britzelm.   X Floração * Melífera, Forrageira 
Herissantia tiubae (K.Schum.)  Brizicky  X X Floração * Melífera, Forrageira 
Sida cordifolia L.    X Floração * Melífera, forrageira 
Malvaceae 1  X  Floração *  
       
MIMOSACEAE       
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir Jurema preta X  Vegetativa Floração Forrageira, lenha 
Pithecellobium diversifolium Benth. Carcarazeiro ou 

espinheiro 
 X Vegetativa Caducifólia Forrageira, lenha 

POACEAE       
Dactyloctenium aegyptium (L.)  Beauv.  X X Floração * Forrageira 
       
PORTULACACEAE       
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.  X X Floração * Melífera 
Portulaca elatior Mart. ex. Benth. Beldroega X  Floração * Melífera 
       
RUBIACEAE       
Diodea teres Walt.  X  Floração * Melífera, Forrageira 
Staelia virgata (Roem & Schult.) K. Schum  X  Floração *  
SAPOTACEAE       
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. Quixabeira  X Vegetativa Vegetativa Medicinal, madereiro 
       
SCROPHULARIACEAE       
Angelonia sp.  X X Floração *  
       
SELAGINELLACEAE       
Sellagina convoluta (Arn.) Springer Jericó  X Vegetativa Vegetativa  
STERCULIACEAE       
Melochia tomentosa L. Embira X  Floração Vegetativa e 

Floração 
Cordoaria 
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Descritivo fitossociológico da área de caatinga arbórea 

 

 A estrutura da vegetação na área de influência direta do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó, no trecho da Bahia – Fazenda Baixa da Quixaba – Paulo Afonso, 

próximo as coordenadas 062015/8950708, apresenta uma densidade total de 2.060 ind.ha-1 

e uma diversidade de 1,43 nats.ind. As espécies Caesalpinia pyramidalis (catingueira), 

Jatropha mollisima (pinhão) e Spondias tuberosa (umbuzeiro) apresentam destaque quanto 

ao índice de Importância Ecológica (VI) (Tabela 3.2.1.2.17). A altura média das árvores varia 

de 1,3 a 5,5, sendo Spondias tuberosa, Caesalpinia pyramidalis, Aspidosperma pyrifolium e 

Cnidoscolus phyllacanthus as espécies que apresentam indivíduos com alturas  mais 

elevadas na área (CHESF, 2005).  

 
Tabela 3.2.1.2.17: Características fitossociológicas da área de influência direta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó, no trecho Bahia - Fazenda Baixa da Quixaba – Paulo Afonso (Fonte: 
Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e 
conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingo (CHESF, 2005).   
 

Espécie N DA 
Ind.ha

-1
 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Caesalpinia pyramidalis 37 740 12,5 4,0606 78,01 2,0 7,0 
Jatropha mollissima 41 820 12,5 1,8412 65,72 2,5 5,1 
Spondias tuberosa 1 20 12,5 3,9727 42,72 5,5 50,3 
Cnidoscolus 
phyllacanthus 

6 120 12,5 1,3728 28,33 4,3 10,3 

Tacinga palmadora 9 180 12,5 0,4980 24,87 1,3 5,7 
Aspidosperma pyrifolium 7 140 12,5 0,5087 23,00 4,6 6,1 
Maytenus rigida 1 20 12,5 1,2044 22,25 4,0 27,7 
Cereus jamacaru 1 20 12,5 0,2675 15,42 3,8 13,1 

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = Dominância 
Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

 
 Já na área de influência indireta do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, no 

trecho da Bahia – Fazenda Baixa da Quixaba, A estrutura da vegetação próximo as 

coordenadas 0601880/8950738, apresenta uma densidade total de 1.700 ind.ha-1 e uma 

diversidade de 1,27 nats.ind. As espécies de maior importância ecológica (VI) no trecho são 

Caesalpinia pyramidalis (catingueria), Aspidosperma pyrifolium (pereiro) e Commiphora 

leptophloeos  (imburana). A altura média das árvores varia de 1,1 a 6,0m, sendo 

Commiphora leptophloeos (imburana), Caesalpinia pyramidalis (catingueira), Aspidosperma 

pyrifolium (pereiro) e Cnidoscolus phyllacanthus (faveleira) as espécies que apresentam 

indivíduos com alturas mais elevadas na área (Tabela 3.2.1.2.18) (CHESF, 2005).   
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Tabela 3.2.1.2.18:  Características fitossociológicas da área de influência indireta do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Xingó, no trecho Bahia - Fazenda Baixa da Quixaba – Paulo Afonso (Fonte: 
Relatório da caracterização florística e vegetacional das áreas do programa de levantamento e 
conservação das aves no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, CHESF, 2005).   
 

Espécie N DA 
Ind.ha

-1
 

FR 
% 

DoA 
m

2
.ha

-1
 

VI 
% 

Altura 
média (m) 

Diâmetro 
médio (cm) 

Caesalpinia pyramidalis 49 980 12,5 9,0772 135,40 2,6 9,0 
Aspidosperma pyrifolium 20 400 12,5 1,3733 45,90 2,3 6,1 
Commiphora leptophloeos 1 20 12,5 2,1411 29,07 6,0 36,9 
Cnidoscolus phyllacanthus 5 100 12,5 0,9086 24,91 3,5 8,9 
Tacinga palmadora 4 80 12,5 0,1429 18,23 1,1 4,5 
Jatropha mollissima 3 60 12,5 0,0815 16,62 2,0 4,1 
Cereus jamacaru 2 40 12,5 0,1484 15,92 1,1 6,7 
Myracrodruon urundeuva 1 20 12,5 0,0382 13,95 3,5 4,9 

Ni = Número de indivíduos; DA = Densidade Absoluta (ind.ha
-1

); Freqüência Relativa (%) DoA = 
Dominância Absoluta (m

2
.ha

-1
); VI = Valor de Importância (%).  

 

3.2.1.3. Consolidação da Composição Florística geral da Vegetação do 

entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Xingó, Usos, Distribuição e 

Status de Conservação 

 

 A consolidação florística, apresentada na Tabela 3.2.3.1, registra um total de 213 

espécies e 52 famílias nas áreas do entorno Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, 

nas proximidades dos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. Possivelmente, esta lista não 

represente a diversidade total de espécies da região, mas contempla tanto espécies 

herbáceas quanto lenhosa com o indicativo de ocorrência na região.   

 Em relação à diversidade florística existente é possível observar que as famílias 

Euphorbiaceae, Cactaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae, Boraginaceae, 

Asteraceae, Malvaceae, Convolvulaceae, Rubiaceae apresentam elevada riqueza de 

espécies no domínio vegetacional da caatinga, o que também tem sido registrado em outros 

estudos realizados neste ambiente (RODAL, 1992; ARAÚJO et al., 1995; RODAL et al., 

1999; ARAÚJO et al. 2002; ALCOFORADO-FILHO et al. 2003; SILVA et al. 2003; AMORIM et 

al. 2005; ARAÚJO et al., 2005a; REIS et al. 2006; COSTA et al. 2007; ARAÚJO et al. 2007; 

RODAL et al. 2008; CANTALICE et al,. 2008; FEITOZA ET AL,. 2008).  

 Os estudos fitossociológicos realizados no em áreas do entorno do reservatório 

mostram que a diversidade está variando de 0,54 a 2,38 nats.ind-1 e a densidade total está 

variando de 1.400 a 2.600 ind.ha-1.  Este valores estão dentro da faixa de variação que vem 

sendo registrada nos estudos realizados em outras áreas de caatinga da região nordeste 

(TAVARES 1964; TAVARES et al. 1969, 1970; TAVARES et al. 1970; RODAL 1984; SILVA 

1985; ARAÚJO 1990; RODAL 1992; ARAÚJO et al. 1995; SANTOS 1987; FERRAZ et al. 

1998; RODAL et al. 1999; FIGUEIRÊDO & RODAL 2000; ALCOFORADO-FILHO et al. 2003; 
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NASCIMENTO et al. 2003; AMORIM et al. 2005; ARAÚJO et al,. 2007), confirmando assim o 

padrão registrado nestas tipologias vegetacionais. 

 Entre as espécies que estão reunidas na Tabela 3.2.1.3.1, Myracrodruon urundeuva 

(aroeira), Schinopsis brasiliensis (baraúna) e Sideroxylon obtusifolium (Quixabeira) são 

oficialmente consideradas como ameaçadas de extinção pela lista de espécies ameaçadas 

do Ministério do Meio Ambiente e adotada pelo IBAMA, a qual ainda contempla ainda baixo 

número de espécies da vegetação da caatinga. O indicativo de status de conservação das 

espécies, feito com base no conhecimento científico dos especialistas que realizaram este 

relatório, mostra que a maioria das espécies está classificada como PI, ou seja, ainda são 

insuficientemente conhecidas, existindo necessidade de estudos para avaliar sseu status de 

conservação.  
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Tabela 3.2.1.3.1: Composição florística geral da vegetação do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, nas proximidades dos estados de Alagoas, 
Sergipe e Bahia (1 = CHESF, 1992; 2 = SILVA & LIMA 1978; 3 = CHESF 2005; 4 = MELO & SALES 2005; 5 = SANTOS et al. 2006; 6 = SILVA et al. 2002; 7 = 

GIULIETTI et al. 2002; 8 = IBAMA = WWW.IBAMA.GOV.BR/FLORA/EXTINCAO.HTM; 9. MOURA et al. 2007; 10. SILVA et al. 2003; PR = Rara (espécies sem muita 
pressão de uso, mas que são espacialmente raras; PV = Vulnerável (espécies de ampla distribuição, mas que sofrem elevada pressão de uso); PI =  
Indeterminada (espécies que no momento não são possíveis de classificação por ser insuficientemente conhecida). 
 

FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

ACANTHACEAE      
Ruellia asperula (Nees & HooK.) Benth. & Hook - - Restrita - 3,10 
Ruellia bahiensis (Nees) Morong. A.  - Restrita - 3 
      
AMARANTHACEAE      
Alternanthera demisa Mart. - Forrageira - -  
Althernanthera tenella Colla  Forrageira Ampla - 3 
Gomphrena vaga Mart. 
 

- - Restrita - 3 

      
ANACARDIACEAE      
Myracrodruom urudeuva Allemão Aroeira Madeireira 

Medicinal 
Ampla V 1,3,8 

Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna Madeireira Ampla V 3,8 
Schinopsis glabra (Engl.) Burkl. Ex Mey - - - - 10 
Spondias tuberosa Arruda Cam. Umbuzeiro Comestível Ampla e Endêmica PV 1, 3,7 
      
ANNONACEAE      
Annona coriaceae Mart. - Forrageira - PI 10 
Rolliniopsis leptopetala (R.E.Fr.) Saff. Bananinha - Restrita PI  
      
APOCYNACEAE      
Allamanda blanchetti A.DC. Sete pataca Ornamental - PI 10 
Aspidosperma pyrifolium Mart. Pau-pereiro Madeireira Ampla e Endêmica PV 1, 3,7,10 
      
ARISTOLOCHIACEAE      
Aristolochia birostris Duch. Papo-de-peru Ornamental - PI 3 
      
ASTERACEAE      
Ageratum conizoides L. Mentrasto Medicinal Ampla - 2, 3 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

Asteraceae 1 Avanço     
Bidens pilosa L. - - Ampla - 3 
Bidens sp.   - - 3 
Blainvillea rhomboidea Cass.     2, 3 
Delilia biflira (L.) Kuntze - Forrageira - -  
      
BIGNONIACEAE      
Bignoniaceae 1 - - - -  
Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. Ipê Madeireira Restrita PV 10 
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo - - Restrita PI 10 
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC) Stand. Ipê roxo Madeireira, 

Ornamental 
Restrita PR 3 

BOMBACACEAE      
Ceiba glaziovii K.Schum. ex Chod. &  Hassl. Barriguda Madeireira Restrita PV 10 

 
Pseudobombax marginatum (A.St.-Hill) A.Robyns Ibiratanha Madeireira Restrita PV 3,10 
      
BORAGINACEAE      
Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult.,  - Melífera Restrita PI 4,9 
Cordia dardanoi Taroda - Melífera Restrita e 

Endêmica 
PR 4,7,9 

Cordia globosa Kunth - Melífera Restrita PI 4, 9 
Cordia insignis Cham. 
 

- Melífera Restrita PR 3,4,9 

Cordia latiloba I.M. Johnst. - - Restrita - 10 
Cordia leucocephala Moric. Moleque duro Forrageira Restrita e 

Endêmica 
PI  3, 4,7,9 

Cordia multispicara Cham. - - Restrita PI 10 
Heliotropium angiospermum Murray Fedegoso Melífera Ampla - 2, 3, 4,9 
Heliotropium  elongatum (Lehm.) I.M. Johnst.  - - - - 3, 4 
Heliotropium procumbens Mill. - Melífera - - 2, 4,9 
Tournefortia rubicunda Salzm. ex A.DC.) - Melífera - PI 4,9 
BROMELIACEAE      
Bromelia laciniosa Mart. - - Ampla - 1,3 
Encholirium spectabile Mart. ex. Schultes e Schultes f. Macambira de 

flexa 
Ornamental Ampla - 3 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

Hohenbergia  catingae Ule Gravata Ornamental Restrita -  
Neoglaziovia variegate Mez. Caroá Ornamental, Fibra   3 
Tillandsia recurvata L Barba de velho, 

Salambaia 
Ornamental, 

Medicinal 
Ampla - 3 

BURSERACEAE      
Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillett Imburana de 

cambão 
Madeireira, Artesanal, 

Medicinal 
Ampla e Endêmica PV 1, 3,7 

      
CACTACEAE      
Arrojadoa rhodantha Britton & Rose Rabo-de-raposa Ornamental Restrita e 

Endêmica 
PI 3,7 

Cereus jamacaru DC.  Mandacaru Medicinal Ampla e Endêmica PV 3,7 
Melocactus bahiensis (Britton & Rose) Luetzelburg Coroa-de-frade Ornamental Ampla e Endêmica - 1, 3,7 
Pilosocerus gounellei (Weber) Byles & Rowley  Xique-xique Forrageira Ampla e Endêmica PI 1, 3,7 
Pilosocerus pachycladus Ritter Facheiro Forrageira, 

Ornamental 
Ampla e Endêmica PI  3,7 

Pilosocereus piauhiensis Gurke) Byles & Rose Facheiro - - - 1 
Tacinga inamoena Britton & Rose) N.P.Taylor & Stuppy Quipá Ornamental Ampla e Endêmica PI 3,7 
Tacinga palmadora Britton & Rose) N.P.Taylor & Stuppy. Palmatória Forrageira Ampla e Endêmica PI 1, 3,7 
      
CAESALPINIACEAE      
Bauhinia catingae Harms - - Restrita PI 10 
Bauhnia cheilantha (Bong.) Steud Mororó Medicinal, Forrageira Ampla PI 3,1 
Bauhinia forficata Link Mororó de bode Medicinal, forrageira Restrita PI  
Bauhina pentandrsa (Bong.) Vog. Ex. Steud. - - - PI 10 
Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. Pau-ferro Medicinal Restrita PV 3,10 
Caesalpinia microphylla Mart. Catingueira 

rasteira 
Forrageira Restrita e 

Endêmica 
PV 7,10 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira Madeireira Ampla e Endêmica PV 1, 3,7,10 
Cassia sp. Fedegoso - - -  
Chamaecrista aff. brevicalyx (Benth.) Irrwin & Barneby Vassorinha Forrageira - - 10 
Chamaecrista desvauxii Killep. - Forrageira - - 10 
Chamaecrista aff. ramosa (Vog.) Irwin & Barneby Vassorinha Forrageira - - 10 
Chamaecrista repens (Vogel) var multijuga Irwin & Barneby Relógio - - - 10 
Chamaecrista zygophylloides (Taub.) H.S. Irwin & Barneby Vassorinha 

verdadeira 
Forrageira, medicinal - - 10 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

Chamaecrista sp1 Relógio Melífera - - 3 
Chamaecrista sp2 - - - - 3 
Hymenaeae courbaril L. Jatobá Forrageira, medicinal Restrita PI 10 
Senna spectabilis (DC.) Irwin ex. Barnaby Canafístula de 

beosuro 
Ornamental, 
Forrageira 

Restrita PI 3,10 

      
CAPPARACEAE      
Capparis flexuosa L. Icó Forrageira Ampla e Endêmica PV 7,10 
Capparis jacobinae Moric. Feijão de boi Forrageira Ampla e Endêmica PV 7,10 
Capparis yco Mart. Icó preto Forrageira Ampla e Endêmica PV 3,7 
Cleome difusa Banks ex DC.   Restrita - 3 
CELASTRACEAE      
Maytenus rigida Mart. Bom nome Madeireira, Medicinal Restrita e 

Endêmica 
PV 1, 3,7 

      
COMBRETACEAE      
Combretum duarteanum Cambss. - Forrageira - PI 10 
Combretum lanceolatum Pohl ex Eichl. - - - PI 10 
Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler Coração de 

negro 
- - PI 3 

COMMELINACEAE      
Aneilema cf. brasiliensis C.B.Clark - Ornamental Restrita - 3 
Callisia repens L. - - Restrita - 3 
Commelina obliqua Vahl - - Ampla - 3 
      
CONVOLVULACEAE      
Convolvulaceae 1 - - - -  
Evolvulus frankenioides Moric - - Ampla - 3 
Evolvulus glomeratus Nees et. Mart.      
Evolvulus sp. - Forrageira - -  
Ipomoea brasiliana (Choisy) Meisn. Jitirana Ornamental Restrita e 

Endêmica 
- 3,7 

Ipomoea aff. rosea Choisy - - - -  
Ipomoea subincana (Choisy) Meins. Jitirana - Ampla - 3 
Ipomoea sp. - - - - 3 
Merremia sp. - - - - 3 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

      
CUCURBITACEAE      
Apodanthera glaziovii Cogn. - - - - 3 
Curcubitaceae 1 Gangorra Comestível - - 3 
CYPERACEAE      
Cyperus aff. schomburgkianus Nees. - Forrageira - - 3 
Cyperus uncinulatus Schander ex. Nees - - Restrita - 3 
Cyperus sp. - Forrageira   10 
      
DIOSCOREACEAE      
Dioscorea ovata Vell. Casquete - - - 3 
ERYTHROXYLACEAE      
Erythroxylum revolutum Mart. Rompe gibão - Restrita PI 3 
Erythroxylum sp. - - - - 3 
EUPHORBIACEAE      
Acalypha multicaulis Mull. Arg. - - Ampla - 3,10 
Acalypha sp. - - - -  
Bernardia sidoides Müll.Arg. - Forrageira - -  
Chamaesyce hysopifolia (L.) Small. Porca parideira Forrageira - -  
Cnidoscolus bahianus (Ule) Pax & Hoffm Orelha de onça Forrageira Restrita e 

Endêmica 
PV 7 

Cnidoscolous obtusifolius Pohl ex. Baill. - - - PI 10 
Cnidoscolus phyllacanthus (Müll. Arg.) Pax & Hoffm Faveleira Forrageira Ampla PV 1,3 
Cnidoscolus urens (L.) Arthur Urtiga Oleaginosa Ampla PI 3, 6 
Croton argyrophylloides Muell. Arg. Marmeleiro Oleaginosa Restrita e 

Endêmica 
PV 3,7,10 

Croton blanchetianus  Muell. Arg. Marmeleiro Oleaginosa Ampla PV 10 
Croton rhamnifolius H.B.K. Velame Medicinal Oleaginosa Ampla PI  3 
Croton micans Sw. - - - PI 10 
Dalechampia schenckiana Pax & K.Hoffm.  - - -  
Euphorbia comosa Vell. - Ornamental Restrita - 3, 6 
Jatropha mutabilis (Pohl) Baill. Pinhão Oleaginosa 

Ornamental 
Restrita e 
Endêmica 

PI 6,7 

Jatropha mollissima Baill. Pinhão Medicinal 
Oleaginosa 

Ampla e Endêmica PI 1, 3, 6,7 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

Jatropha ribifolia Baill. Pinhão Medicinal 
Oleaginosa 

Restrita e 
Endêmica 

PI 3, 6,7 

Manihot cf. dichotoma Ule - Oleaginosa Ampla e Endêmica PV 10 
Manihot epruinosa Pax & K.Hoffm.    Maniçoba Oleaginosa Ampla e Endêmica PV 10 
Manihot cf. esculenta Crantz Macaxeira Comestível Ampla Cultivada 10 
Manihot glaziovii Müll. Arg. Maniçoba Forrageira Ampla PI  
Manihot cf. pseudoglaziovii Pax. & Hoffm Maniçoba Oleaginosa Restrita e 

Endêmica 
PV 10 

Phyllanthus niruri L. Quebra pedra Medicinal Restrita - 3, 6 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax Leiteiro - Ampla PV 10 
Sebastiana cf. brasiliensis Spreng.  - Restrita PI 10 
Tragia sp. Tamiarana - Restrita - 3 
      
FABACEAE      
Erythrina velutina Willd. Mulungú Madeireira Restrita PV 3, 10 
Fabaceae 1 Relógio Forrageira - - 3 
Fabaceae 2 Mundubi Forrageira - - 3 
Fabaceae 3    - 3 
Peltogyne pauciflora Benth. - - - - 10 
      
KRAMERIACEAE      
Krameria tomentosa A.St. Hil. Tinguinzinho - Restrita - 3 
LAMIACEAE      
Ocimum campeclianum Mill. - - - - 3 
Raphiodon echinus (Nees & Mart.) Schouer - - Restrita - 3 
      
      
LOGANIACEAE      
Spigelia anthelmia L. - - - - 3 
LYTHRACEAE      
Cuphea sp. - Melífera - - 3 
      
MALPIGHIACEAE      
Barnebya cf. harleyi W.R.Anderson & B.Gates Araça de boi Forrageira  - 3 
Byrsonima gardneriana A.Juss Murici Forrageira Restrita PI 3,10 
Mascagnia rigida (Adr. Juss.) Griseb. - - Restrita -  
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

Bysornima dispar Griseb - Forrageira - - 10 
Byrsonima vaccinifolia A.Juss. - - - PI 10 
Ptilochaeta bahiensis Turcz. - - Restrita - 10 
Stigmaphyllon aff. paralis A.Juss - Forrageira - - 3 
      
MALVACEAE      
Herissantia crispa (L.) Briz. Mela bode Melífera Ampla - 3 
Herissantia tiubae (K. Schum.) Briz. Mela bode Melífera Ampla e Endêmica - 3,7 
Malvaceae 1 - - -   
Malvaceae 2 - - -   
Sida cordifolia L. Malva Melífera Ampla - 3 
MIMOSACEAE      
Acacia bahiensis Benth. Espinheiro Madeireia - PI 10 
Acasia farnesiana (L.) Willd.  Forrafeira Restrita PI 10 
Acacia piauhiensis Benth. - Madeireira - PI 10 
Acacia sp. - Forrageira - - 10 
Anadenanthera colubrina (Benth.) Brenan. Var. cebil (Griseb) 
Altaschal. 

Angico-de-
caroço 

Madeireira 
Medicinal 

Ampla PV 1, 3 

Chloroleucon foliosum (Benth.) G.P. Lewis Arapiraca Madeireira Restrita PI 3,10 
Mimosa hostilis Benth Jurema Madeireira - PI 1 
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir  Jurema-preta Madeireira Ampla PI 3 
Mimosa sp1 Jurema Madeireira - - 3 
Mimosa sp2 Espinheiro 

branco 
Madeireira - - 3 

Mimosaceae 1 - - - - 3 
Parapiptadenia zenhtneri (Harms.) MP. De Lima & Lima Angico monjolo Madeireia Restrita PI 3,10 
Piptadenia obliqua (Pers.)Macbr. Catanduva Madeireira Restrita PI 1 
Piptadenia moniliformis Benth. Quipembe Madeireira Restrita PV 3,10 
Piptadenia stipulaceae Benth. Espinheiro 

rasga beiço 
Forrageira, madeireira Ampla PI 3,10 

Pithecelobium diversifolium Benth. Carcarazeiro Forrageira Restrita PV 1,3 
MYRTACEAE      
Myrtaceae 1 Vara branca - Restrita - 3 
Myrtaceae 2 Vara branca - Restrita - 3 
Myrtaceae 3 Vara branca - Restrita - 3 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

NYCTAGINACEAE      
Guapira cf. hirsuta (Choisy) Lundell. Piranha - - PI 3 
Guapira laxa (Netto) Furlam Pau piranha - Restrita PI 3 
Guapira noxia (Netto) Lundell João mole  Ampla PI 3 
      
OLACACEAE      
Ximenia americana L. Ameixa  Medicinal 

Comestível 
Restrita PI  3,10 

      
OXALIDACEAE      
Oxalis divaricata Mart. ex Zucc. - - - - 3 
Oxalis cerradoana Lourt. Trevo - - - 3 
      
PASSIFLORACEAE      
Passiflora sp. Maracujá do 

mato 
Melífera - - 3,10 

      
POACEAE      
Brachiaria sp.    - 3 
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd Mão de sapo Forrageira Ampla - 2, 3 
Tragus bertheronianus Schult. Carrapicho d 

ovelha 
- Ampla - 2, 3 

POLYGALACEAE      
Triplaris gardneriana Wedd. Pajeú  Restrita PV 10 
      
PORTULACACEAE      
Portulaca elatior Mart. ex Rohrb. Beldroega de 

ovelha 
- Ampla - 2, 3 

Portulaca sp. Beldroega Melífera - -  
Talinum paniculatum Gartner Bredo Alimentícia Restrita - 3 
Talinum sp. - - - -  
      
RHAMNACEAE      
Rhaminidium molle Reiss. Sassafrás Madeireira Restrita PI 10 
Rhaminaceae 1 Casqueto - - -  
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

Ziziphus joazeiro Mart. 
 

Joazeiro Comestível, 
Madeireira, Medicinal 

Ampla e Endêmica PV 1, 3,7,10 

      
RUBIACEAE      
Borreia sp. - - - -  
Diodia teres Walt. - Melífera Ampla -  
Guettarda angelica Mart. ex Müll.Arg. Angélica Forrageira Restrita PI 3,10 
Mitracarpus hirtus (L.) DC. - Forrageira - -  
Richardia brasiliensis Gomes - - Ampla - 3 
Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud. - - Ampla - 3 
Staelia virgata (Roem & Schult.) K. Schum - - - - 3 
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum.  Jenipapo brabo - Restrita PI 3,10 
Tocoyena cf. brasiliensis Mart. - - - PI 10 
      
RUTACEAE      
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Pau marfim - - - 10 
Rutaceae 1 Angelica - - - 3 
      
SAPINDACEAE      
Allophylus quercifolius (Mart.) Radlk.  Madeireira Restrita PI 3,10 
Allophylus sp.    - 3 
Cardiospemum corindum L. - - Ampla - 3 
Serjania comosa Kunth Saia de airú - - - 3 
SAPOTACEAE      
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) Penn. Quixabeira Medicinal 

Madeireira 
Comestível 

Restrita V 3 

SCROPHULARIACEAE      
Angelonia cornigera Hook. - - - - 3 
SELAGINELLACEAE      
Selaginella convoluta (Walk.& Arnoff) Spreng.  Ornamental Ampla - 3 
STERCULIACEAE      
Helicteris sp. - - - - 3 
Melochia tomentosa L. Imbira vermelha Melífera Ampla PI 2, 3 
Waltheria macropoda Turcz - Forrageira - PI 10 
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FAMÍLIAS/ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 
USOS DISTRIBUIÇÂO STATUS FONTE 

      
TILIACEAE      
Corchorus hirtus L. - Melífera - - 3 
Tiliaceae 1 - - - - 3 
      
TURNERACEAE      
Piriquerta racemosa (Jacq.) SW. - - - - 3 
      
URTICACEAE      
Pilea hyalina Fenzl. - - Restrita - 3 
      
VERBENACEAE      
Latana camara L. - - Ampla PI 2,10 
Lippia gracillis Schauer Alecrim Medicinal Restrita e 

Endêmica 
PI 10 

Lippia microphylla Cham. - - - PI 10 
Lippia sp1 Alecrin de caco 

brabo 
Medicinal - - 3 

Lippia sp2 

Alecrim de 
vaqueiro 

Medicinal - - 3 

Stachytarpheta sp. Balaio de velho - - - 3 
Vitex gardneriana Schauer. - - - Restrita 10 
      
VITACEAE      
Cissus cicyoides L.  - - - - 3 
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3.2.1.4. Usos das Plantas da Caatinga e Extrativismo Vegetal 

 

 O uso da vegetação no domínio da caatinga é diversificado (ALBUQUERQUE et al. 

2002; SAMPAIO, 2005; FIGUERÔA et al. 2005; MONTEIRO et al. 2005; MONTEIRO et al. 2006ab; 

FIGUERÔA et al. 2006; FLORENTINO et al. 2007; SANTOS et al. 2008; LUCENA et al,. 2008) e 

algumas espécies apresentam usos múltiplos (Tabelas 3.2.1 4.1). Por exemplo, muitas 

espécies lenhosas são exploradas para lenha, carvão, tábua, estaca etc., e estes usos estão 

agrupados na categoria madeireira porque a parte utilizada da planta é o caule. Geralmente, 

a planta é retirada da vegetação, sendo o uso destrutivo.  Já em relação às plantas 

herbáceas, existe uma tendência das mesmas apresentarem usos medicinal e forrageiro 

(Tabela 3.2.1.4.1) (MONTEIRO et al. 2006a; OLIVEIRA et al., 2007). A parte da planta tirada 

varia de folha a planta inteira e estes usos tendem ser destrutivos para o estrato herbáceo. 

 A prática extrativista na caatinga é intensiva, fato este que aliado à inexistência de 

programas de manejo adequado, vem sendo responsável pela degração de muitos habitats 

da caatinga, pelo empobrecimento da flora nativa e pela modificação das paisagens 

naturais, que continuamente vem se tornado áreas antropizadas (SAMPAIO, 2005; FIGUERÔA 

et al. 2005; ARAÚJO et al. 2007). O processo extrativista para obtenção de recursos florestais 

como as fibras da de Neoglaziovia variegata (caroá), bem como a coleta de cascas de 

plantas medicinais, incluindo os tecidos de condução (xilema e floema) leva a redução do 

tamanho das populações vegetais exploradas e gera conseqüências sociais para o homem 

que se utiliza do recurso.   

Nos últimos anos, um dos recursos que vem se tornando pouco disponível é a 

madeira (FIGUERÔA et al. 2005). Além da prática de uso da madeira ser destrutiva, muitas 

áreas nativas vêm sendo transformadas em áreas de pastagem e de agricultura. A 

continuidade dessas práticas que afeta a flora, a fauna, os recursos hídricos etc., 

compromente também as condições de sobrevivência da população humana, sendo 

recomendado o estabelecimento de programas para orientação do manejo dos recursos, 

visando melhorar o estado de conservação dos fragmentos de vegetação ainda existentes. 
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Tabela 3.2.1.4.1: Exemplos de espécies da caatinga com uso ou potencial para aproveitamento 
econômico. 
 

FAMÍLIA/ ESPÉCIE USO FONTE 

Euphorbiaceae  
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Cnidoscolus 
obtusifolius Pohl,  
Cnidosolus vitifolius Pohl   

 
Óleo 

SILVA et al. 2002; SAMPAIO 
2005 

Verbenaceae 
Lippia sidoides Cham. 
Euphorbiaceae 
 Croton blanchetianus Baill.  

 
Óleo 

essencial 

SAMPAIO 2005 

Anacardiaceae  
Spondias tuberosa Arr. Cam. 
Arecaceae 
Syagrus coronata (Mart.) Becc. 

Alimentação SAMPAIO 2005 

Mimosaceae 
Mimosa tenuiflora Anadenanthera colubrina var. 
cebil (Vell.) Brenan 
Caesalpiniaceae 
Caesalpinia pyramidalis Tul. 
Euphorbiaceae 
Croton blanchetianus Baill. 

Carvão SALES E ARAUJO-LIMA 1989 ; 
ALBUQUERQUE et al. 2002; 
FIGUEROA et al. 2005; 
SAMPAIO 2005; FIGUEROA et 
al. 2006 

Euphorbiaceae 
Croton blanchetianus Baill. 
Burseraceae 
Commiphora leptophloeos (Mart.) Engl. 

 
Cerca viva 

FIGUERÔA et al. 2006; 
FLORENTINO et al. 2007; 
NASCIMENTO et al. 2008. 

Arecaceae 
Attalea exígua 
Mauritia flexuosa 
Cactaceae 
Neoglaziovia variegata (Arr. Cam.) Mez. 

 
Fibras 

 
SAMPAIO 2005 

Mimosaceae 
Piptadenia moniliformis Benth. 
Euphorbiaceae 
Manihot epruinosa Pax & K.Hoffm.  

 
Forrageiras 

ALBUQUERQUE et al. 2002; 
SAMPAIO 2005 

Buseraceae 
Comiphora leptophloeos (Mart.) Engl. 
Anacardiaceae 
Myracroduon urundeuva Fr. All.  
Schinopsis brasiliensis (Mart.) Engl. 
Mimosaceae 
Andenanthera colubrina var. cebil (Benth.) Ducke 
Caesalpiniaceae 
Caesalpinia pyramidalis Tul. 

 
Madeireira 

 

FIGUEIROA et al. 2005; 
SAMPAIO 2005 ; FIGUEIROA et 
al. 2006; FLORESNTINO et al. 
2007 ; NASCIMENTO et al. 
2008; SANTOS et al. 2008 ; 
LUCENA et al. 2008 

Anacardiaceae 
Myracrodruon urundeuva Fr. All. 
Sapotaceae 
Sideroxylon obtusifolium (R.  et. S.) Penn. 
Olacaceae 
Ximenia americana L. 
Asteraceae 
Egletes viscosa (L.) Less. 

Medicinal SANT'ANA et al. 1999; 
ALBUQUERQUE et al. 2002; 
SAMPAIO 2005; MONTEIRO et 
al. 2005 ; MONTEIRO et al. 
2006a; FLORESNTINO et al. 
2007; OLIVEIRA et al. 2007 

Mimosaceae  
Andenanthera macrocarpa (Benth.) Ducke 
Anacardiaceae 
Myracroduon urundeuva Fr. All. 

Tanino MONTEIRO et al. 2005; 
MONTEIRO et al. 2006b 
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3.2.1.5 Áreas de Beleza Cênica no entorno do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Xingó 

 

 Áreas de beleza cênica são áreas que merecem atenção no sentido do 

estabelecimento de ações para a conservação da mesma. Dentre as áreas que ocorrem no 

entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó merece destaque os sítios 

arqueológicos (Figura 3.2.1.5.1) e as formações rupestres ocorrentes nas proximidades das 

coordenadas 06105506/8943033, na Fazenda Munndo Novo, no estado de Sergipe, 

conforme já comentado no descritivo tipológico da região.  

 Além do trecho com ocorrência dos sítios arqueológicos, merece também destaque 

toda a região do Cânion do São Francisco (Figura 3.2.1.5.1) e,  especialmente o Monumento 

Natural do Rio São Francisco, localizado nos Municípios de Piranhas, Olho D‟água do 

Casado e Delmiro Gouveia, no Estado de Alagoas, Paulo Afonso, no Estado da Bahia, e 

Canindé de São Francisco, no Estado de Sergipe, criado por intermédio do  Decreto Federal 

de 05 de junho de 2009, publicado no DOU nº107, de 8 de junho de 2009. 

O monumento ocupa uma área de 30.505 ha e possibilitaria a consevação da beleza 

local, dos recursos hídricos e da biodiversidade.   

 

 

Figura 3.2.1.5.1: Vista do Câninon do Rio São Francisco nas proximidades do 
Reservatório de Xingó, no município de Paulo Afonso – Bahia (Foto: Araújo, E. L.; 
Ferraz, E.M.N. 13.07.2007). 
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3.2.1.6 Caracterização da Comunidade Fitoplanctônica do entorno do 

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó 

 
 Nos ambientes de águas continentais, a comunidade fitoplanctônica representa 

grande importância como organismos produtores primários, fazendo parte da cadeia 

alimentar aquática, bem como, na autodepuração dos cursos d‟água. Ainda, são excelentes 

indicadores biológicos da qualidade da água, a exemplo das diatomáceas que já utilizadas 

como bioindicadoras em rios e arroios da Região Hidrográfica do Guaíba, RS (LOBO et al. 

2002), em rios da Índia (JUTTNER et al. 2003) e como organismos usados para a criação de 

índices de qualidade da água (LANGE-BERTALOT, 1979). 

 Este levantamento identificou 47 (quarenta e sete táxons), distribuídos nos seguintes 

grupos: Chlorophyta: 56% (27), Ochrophyta: 27% (13), Cyanophyta: 13% (6) Euglenophyta e 

Dynophyta 2% com 01 representante cada (Figura 3.2.1.6.1). BARROS-FRANCA E COIMBRA 

(1998) encontraram distribuição qualitativa semelhante, trabalhando no Reservatório de 

Itaparica, pertencente à bacia do rio São Francisco. 

 Dentre as cianobactérias identificadas, os gêneros Oscillatoria e Microcystis, são 

citados na literatura como produtores de cianotoxinas (hepatotoxinas e neurotoxinas) 

(CARMICHAEL E LI,  2006). 

 

 
Figura 3.2.1.6.1: Distribuição das divisões de algas planctônicas encontradas no 
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, em novembro de 2008. 
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 A abundância relativa dos táxons identificados por ponto de coleta encontra-se 

representadas nas Figuras 3.2.1.6.2, 3.2.1.6.3, 3.2.1.6.4 e 3.2.1.6.5. Fragilaria crotonensis 

Kitton, Ochrophyta (diatomácea), ocorreu como mais abundante em todos os pontos de 

amostragem (Figura 3.2.1.6.6). Esta espécie é considerada pela literatura como indicadora 

de processo de eutrofização, em conseqüência do desenvolvimento de áreas agricultáveis 

próximas a corpos d‟água (WEHR E SHEATH 2003).  A Tabela  3.2.1.6.1 apresenta a sinopse 

da diversidade de espécies fitoplactonicas registradas nos do ponto de coleta realizadas no 

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, com as respctivas abundâncias relativas as 

populações presentes na amostra quantificada. 

 

Tabela 3.2.1.6.1: Sinopse dos táxons identificados no Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó 
(Dados primários – coleta realizada por Antonio Travassos de Marais Júnior em novembro de 2008. * 
= espécies observadas na avaliação qualitativa dos pontos de coleta, mas não quantificada na 
amostragem quantitativa; P = ponto de coleta, conforme coordenadas do Quadro 7.1.3.2.1.2.1 
apresentado na metodologia). 
 

TAXON 
ABUNDÂNCIA RELATIVA (%) 

P1 P2 P3 P4 

CHLOROPHYTA     

Chlorococcales     

Botryococcus braunii Kuetzing *    

Coelastrum microporum Naegeli 0,43   0,34 

Coelastrum sp.   0,3  

Dictyosphaerium puchellum Wood   0,6 0,34 

Eremosphaera eremosphaera De Bary  0,75 0,9 2,69 

Golenknia sp.  0,37   

Kirchneriella lunaris  (Kirchner) Moebius  0,37   

Oocystis lacustris Chodat *    

Pediastrum duplex Meyen  1,87 1,2 1,35 

Pediastrum simplex  Meyen Lemm 0,22    

Pediastrum boryanum  (Turpin) Meneghini 0,65  0,3 0,67 

Sphaerocystis  sp.  1,12 0,6 1,01 

Volvocales     

Eudorina elegans Ehrenberg   0,6 0,34 

Zygnematales     

Cosmarium sp. 0,22  0,6  

Cosmarium margaritatum (Lund) Roy & Bisset   0,3  

Desmidium baileyi  (Ralfs) Nordstedt 0,22 1,12 0,9 0,34 

Haplotaenium sp.   0,3 0,34 

Micrasterias radiata Hass.  * *  

Micrasterias truncata  (Corda) Brebisson *    

Staurastrum leptocladum Nordstedt 0,43 1,5 1,5 2,36 

Staurastrum muticum  Nordstedt    * 

Staurastrum rotula Nordstedt *    
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TAXON 
ABUNDÂNCIA RELATIVA (%) 

P1 P2 P3 P4 

Staurastrum subanchora Meyen    0,34 

Staurastrum tetracerum Ralfs   0,3  

Staurodesmus dickiei  (Ralfs) Lill.  * *  

Oedogoniales     

Bulbochaete sp. * *   

Spirogyra fluviatilis Hisle * *   

OCHROPHYTA     

Baccilariophyceae     
Aulacoseira granulata var. angustissima  (O. Müll.) 
Simonsen 0,65 1,5 2,99 10,1 

Aulacoseira granulata var. angustissima f. spiralis  
(Hust.) Czarn. & Reinke 1,94 1,87 4,19 6,06 
Aulacoseira granulata var. granulata  (Ehrenb.) 
Simonsen 0,65  1,8 2,36 

Cyclotella comta  (Ehrenb.) Kütz. *    

Eunotia pectinalis (O. Müll.) Rabenh.   * * 

Fragillaria crotonensis Kitton 90,3 81,65 60,18 69,02 

Geissleria decussis  (Østrup) Lange-Bert. & Metzeltin 
in Lange-Bert.  0,37   

Gomphonema sp. 1 *   * 

Gomphonema sp. 2  * *  

Melosira varians C. Agardh 0,65 0,37 20,96 0,34 

Surirella robusta  Ehrenb.  * * * 

Synedra ulna  (Nitzsch) Ehrenb.  0,37   
Urosolenia longiseta (Zach.) M. B. Edlund & 
Stoermer    0,3 

CYANOPHYTA (Cianobactérias)     

Oscillatoriales     

Geitlerinema sp. *    

Oscillatoria sp. *    

Oscillatoria limosa (Roth) C. Agardh *    

Chroococcales     

Microcystis aeruginosa (Kutzing) Lemmermann    0,34 

Synechocystis sp.  3,75 0,3  

Cianosarcina sp.  *   

EUGLENOPHYTA  2,62 0,9  

Mallomonas caudata Iwanoff    1,68 

DYNOPHYTA     

Peridinium sp. 0,43    
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Figura 3.2.1.6.2: Abundância relativa registrada no primeiro ponto de coleta 
(Dados primários - coleta realizada por Antonio Travassos de Marais Júnior, em 
novembro de 2008).   

 

 
Figura 3.2.1.6.3: Abundância relativa no segundo ponto de coleta (Dados 
primários – coleta realizada por Antonio Travassos de Marais Júnior em novembro 
de 2008).   
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Figura 3.2.1.6.4: Abundância relativa no terceiro ponto de coleta (Dados primários 
– coleta realizada por Antonio Travassos de Marais Júnior em novembro de 2008). 

 

 

 
Figura 3.2.1.6.5: Abundância relativa no quarto ponto de coleta (Dados primários 
– coleta realizada por Antonio Travassos de Marais Júnior em novembro de 2008).   
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20m 
 

Figura 3.2.1.6.6: Aspecto da diatomácea Fragilaria crotonensis Kitton coletada no 
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó (Dados primários – coleta realizada por 
Antonio Travassos de Marais Júnior em novembro de 2008).   

 
Considerando-se que à composição do fitoplâncton apresenta dominância da 

espécie Fragilaria crotonenis Kitton (indicadora de estádio de eutrofização) e a presença, 

ainda que inexpressiva, de gêneros de cianobactérias potencialmente tóxicas, sugere-se 

que estudos futuros de monitoramento da dinâmica das algas planctônicas nesse ambiente 

sejam realizados.  
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ANEXO 1. Mapa preliminar da vegetação ocorrente no entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó. 
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3.2.2 Caracterização da Fauna (Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna) de 

Xingó 

 

O bioma caatinga (região onde está inserida a hidroelétrica de Xingó) corresponde a 

11% da área total do país e 70% da região Nordeste, representa o bioma brasileiro com 

menos informação sobre os seus componentes e sobre suas relações. Ações como 

pecuária extensiva, extração de madeiras, agricultura de subsistência e agoindustria, têm 

contribuído para a perda de diversidade biológica na caatinga MMA (1998). Além desses 

gravíssimos problemas (SAMPAIO & MAZZA, 2000), fazem referência à pobreza da 

população desta região, sendo considerada uma das mais pobres do país em todos os 

aspectos. Esse fato contribui com a caça predatória e destruição de habitats naturais, o qual 

acelera o processo erosivo, diminuição da fertilidade do solo e compromete a qualidade da 

água, afetando drasticamente a biodiversidade regional (DRUMOND et al., 2000). 

De acordo com (SAMPAIO et al., 1994), qualquer trabalho sobre biodiversidade 

começa com o inventário de fauna e flora, sendo este muito incompleto até o presente. 

Segundo o mesmo autor, tratar da biodiversidade e das alterações antrópicas no Nordeste 

do Brasil, é mais traçar um esboço do assunto e apontar as necessidades de estudos do 

que chegar a conclusões.  

A flora está representada por 930 espécies, entre elas 380 são exclusivas desse 

bioma. A fauna de vertebrados está constituída por 240 espécies de peixes, 51 de anfibios, 

116 de répteis, 510 de aves e 148 de mamíferos. Muitas dessas espécies são endêmicas do 

bioma caatinga (Kerodon rupestris Botrhops eritromelas), com poucas informações 

publicadas sobre a biologia dessas comunidades. Desta forma, os estudos da composição 

da fauna do reservatório de Xingó, pretendem levantar dados, que colaborem com o manejo 

dessas populações visando a conservação da biodiversidade da região (Anexo 11). 

 

3.2.2.1 Herpetofauna 

 

Durante o levantamento realizado em nas localidades: Mundo Novo, Miramar e Poço 

Verde em Sergipe, foram registradas 51 espécies da herpetofauna, das quais 29 anfíbios 

pertencentes à ordem Anura e distribuídos nas famílias: Bufonidae (2 sp), Hylidae (12 sp) e 

Leptodactylidae (15 sp); 13 lagartos pertencentes as famílias Gekkonidae (5 sp), 

Amphisbaenidae (1 sp), Teiidae (2 sp), Iguanidae (1 sp), Gymnophtalmidae (1 sp), 

Tropiduridae (2 sp) e Scincidae (1 sp); 9  serpentes pertencentes as famílias Colubridae (6 

sp), Elapidae (1) e Viperidae (2sp); e uma espécie de quelônio pertencente a família 

Chelidae (Tabela I). Nas localidades: Umbuzeiro, Olho d‟aguinha e Curralinho em Alagoas, 
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foram registradas 51 espécies da herpetofauna, das quais 28 eram de anfíbios pertencentes 

à ordem Anura e distribuídos nas famílias: Bufonidae (2 sp), Hylidae (13 sp), Leptodactylidae 

(12 sp), Microhilidae (1sp) e Pipidae (1 sp); 14  lagartos pertencentes as famílias 

Gekkonidae (4 sp), Teiidae (2 sp), Iguanidae (1 sp), Tropiduridae (3 sp), Polychrotidae (1 sp) 

e Gymnophtalmidae (1); 9 serpentes pertencentes as famílias Colubridae (7 sp) e Viperidae 

(2 sp) (Quadro 3.2..2.1.1). 

Das 55 espécies da herpetofauna registradas, quatro, (ordem Anura: Leptodactylus 

labyrinthicus e Leptodactylus ocellatus;ordem Squamata: Tupinambis merianae, Iguana 

iguana) constituem espécies cinegéticas necessitando assim de uma maior atenção no que 

diz respeito ao monitoramento de suas populações já que estas estão sujeitas a pressões 

de caça. 

Aproximadamente 15% das espécies da herpetofauna da Caatinga são endêmicas 

além das espécies vulneráveis e ou ameaçadas de extinção. Dentre eles devemos destacar 

os lagartos Tropidurus semitaeniatus e Tropidurus cocorobensis e a serpente Bothrops 

erythromelas. A espécie Tropidurus cocorobensis só foi encontrada em Olho d‟aguinha e 

Curralinho. 

A T. cocorobensis é uma espécie endêmica, relictual e psamofílica. Segundo 

RODRIGUES 2003 T. cocorobensis só ocorre no raso da Catarina (Bahia), em manchas de 

areia em Xingó (Alagoas), nas areias de Buíque (Pernambuco), em morro do Chapéu 

(Bahia), em manchas de areia na margem direita do São Francisco em frente às dunas, e na 

região de  Rodelas (Bahia).  

O estudo da ecologia e da distribuição de espécies da herpetofauna da Caatinga, 

com adaptações psamomofílicas e relictuais fornece boas evidências para a reconstrução 

temporal do espaço ocupado hoje pela caatinga. Existem espécies tão dependentes de 

solos arenosos que sua distribuição só pode ser compreendida admitindo uma cobertura de 

solos arenosos, no passado, muito mais expressiva espacialmente do que a que vemos 

atualmente. O lagarto T. cocorobensis é um bom exemplo. Ocorre em manchas de areia tão 

isoladas e afastadas que é impossível não admitir que em algum período existiu uma 

cobertura de solos arenosos na Caatinga bem mais expressiva do que a atual. 

A espécie B. erythromelas conhecida por jararaca-da-seca, jararaca-malha-de 

cascavel ou jararaquinha é endêmica da Caatinga e encontra-se amplamente distribuída na 

região Nordeste do Brasil (CE, PE, BA, PB, RN, SE, AL) (ROMANO-HOGE, 1990). Esta 

serpente apresenta pequeno porte, em torno de 50 cm, cor castanho-avermelhada, hábitos 

terrestres (CORDEIRO &HOGE, 1973; CARDOSO, 1993; MELGAREJO, 2003) e fornece cerca de 

20-30 mg de peçonha por extração. 
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Além das espécies endêmicas e cinegéticas já relacionadas acima, podemos 

destacar oito registros importantes, seis representantes da ordem Anura: Corythomantis 

grenningi, Leptodactylus fuscus, Physalaemus cuvieri, Physalaemus cicada, Physalaemus 

albifrons e Physalaemus kroeyeri e um representante da ordem Squamata: Apostolepis 

cearencis que constituem espécies que apresentam um baixo grau de conhecimento no que 

diz respeito a sua distribuição e biologia no bioma caatinga constituindo, portanto espécies 

insuficientemente conhecidas para a caatinga e que necessitam de mais estudos.     

A conservação da herpetofauna da caatinga do entorno de Xingó, constitui um fator 

importante para a manutenção do equilíbrio ecológico do mesmo, pois representa um grupo 

bastante diversificado tanto no número de espécies quanto no papel ecológico que elas 

desempenham. Na herpetofauna encontramos espécies predadoras, como por exemplo, as 

serpentes, que são responsáveis pelo controle de muitas populações de pequenos 

mamíferos e servem, também, de alimento para algumas aves, répteis e mamíferos. Muitos 

anfíbios constituem dieta importante para várias espécies viventes na caatinga como aves, 

mamíferos e inclusive outras espécies da herpetofauna. Deste modo, o equilíbrio ecológico 

neste bioma depende da manutenção das populações das espécies de vertebrados 

constituintes e, em especial, das espécies pertencentes a herpetofauna.  

 

Quadro 3.2.2.1.1: Anfíbios e répteis resgistrados para as localidades: Mundo Novo, Miramar e Poço 
Verde em Sergipe. 
 

GRUPO 
TAXONÔMICO 

ESPÉCIE 
NOME 

VULGAR 
MUNDO 
NOVO 

MIRAMA
R 

POÇO 
VERDE 

CLASSE AMPHIBIA     

ORDEM ANURA     

FAMÍLIA 
BUFONIDAE 

Chaunus schneideri 

(A. lutz, 1925) 

Sapo-boi, 
sapo-cururu 

X X - 

Chaunus 
granulosus 

(Spix, 1824) 

Sapo-de-
verrugas 

X X X 

FAMÍLIA 

HYLIDAE 

Hypsiboas crepitans 

(Wied, 1824) 

Perereca-
grande 

X X - 

 Scinax x-signatus 
(Spix, 1824) 

Perereca 
raspa cuia 

X X - 

 Phyllomedusa gr 
nordestina 

Perereca-
verde 

X - - 

 
Scinax fuscovarius 

Perereca-
raspa-cuia 

- X - 

 Scinax pachychrus 
(Ribeiro, 1937) 

Perereca-
raspa-cuia 

X X - 

 

 



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

157 

GRUPO 
TAXONÔMICO 

ESPÉCIE 
NOME 

VULGAR 
MUNDO 
NOVO 

MIRAMA
R 

POÇO 
VERDE 

FAMÍLIA 
HILIDAE 

Scinax eurydice 
(Bokermann, 1968) 

Perereca X - - 

Scinax sp Perereca - X - 

Dendropsophus 
oliverae 

Perereca-
pequena 

X - - 

Hypsiboas sp Perereca X X  

Trachicephalus sp Perereca X - - 

FAMÍLIA 
HILIDAE 

Phyrnoyas sp Perereca X - - 

Corythomanthis 
greeningi 

Perereca - - X 

FAMÍLIA 
LEPTODACTY-
LIDAE 

Leptodactylus 
labyrinthicus 
(Spix,1824) 

Rã-pimenta, 
jia 

X - - 

Leptodactylus 
ocellatus 

(Linnaeus, 1758) 

Rã-manteiga, 
caçote 

X X - 

Leptodactylus 
fuscus 

(Schneider, 1799) 

Caçote X - - 

Leptodactylus 
troglodytes 
(Lutz, 1926) 

Caçote X - - 

Pleurodema 
diplolister 

(Peters, 1870) 

Rã-da-areia X X X 

Physalaemus 
albifrons 

(Spix, 1824) 

Rã-
gemedeira 

X X - 

FAMÍLIA 
LEPTODACTY-
LIDAE 

Physalaemus 
cicada (Bokerman, 

1966) 

Rã-piadeira X - - 

Physalaemus 
cuvieri 

(Fitzinger, 1826) 

Rã-piadeira, 
rã-cachorro 

X X - 

Physalaemus 
centralis 

(Bokkerman, 1962) 

Rã X - - 

Physalaemus gr. 
Cuvieri 

Rã-piadeira X X - 

Physalaemus 
kroyeri (Reinhardt & 

Lütken, 1862) 

Rã-piadeira X X - 

Proceratophrys 
cristiceps 

(Muller, 1884) 

Sapinho-da-
caatinga 

X - - 

Pseudopaludicola 
sp. 

Rã-do-charco X - - 
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GRUPO 
TAXONÔMICO 

ESPÉCIE NOME 
VULGAR 

MUNDO 
NOVO 

MIRAMA
R 

POÇO 
VERDE 

FAMÍLIA 
LEPTODACTY-
LIDAE 

Leptodactylus 
podicipinus 

caçote X - - 

Odontophrynus 
carvalhoi 

rã X - - 

CLASSE REPTILIA     

ORDEM SQUAMATA     

SUBORDEM LACERTILIA     

FAMILIA 
AMPHISBAENI
DAE 

Amphisbaena 
vermicularis 
(Wagler, 1824) 

anfisbena - - X 

FAMÍLIA 
GEKKONIDAE 

Gymnodactylus 
geckoides (Spix, 
1825) 

Briba X X X 

FAMÍLIA 
GEKKONIDAE 

Phyllopezus 
pollicaris (Spix, 

1825) 

Briba-de-
folhiço 

X X X 

Phyllopezus 
periosus 

(Rodrigues, 1986) 

Briba-grande X - - 

Lygodactylus klugei 
(Smith, Martin e 
Swain, 1977). 

Bribinha-de-
pau 

- X - 

Briba brasiliana Briba X X X 

FAMÍLIA 
IGUANIDAE 

Iguana iguana 
(Linnaeus, 1758) 

Camaleão, 
iguana 

X - X 

 

FAMÍLIA 

TEIIDAE 

Cnemidophorus 
ocellifer (Spix, 

1825) 

Calanguinho X X X 

Tupinambis 
merianae 

(Dumëril & Bibron, 
1839) 

Teiú, teju X X - 

FAMÍLIA 
GYMNOPHTAL-
MIDAE 

Vanzosaura 
rubricauda 
 

Lagartinho-
do-rabo-
vermelho 

- X - 

FAMÍLIA 
TROPIDURI-
DAE 

Tropidurus  hispidus 
(Cope, 1862) 

Lagartixa X X X 

Tropidurus 
semitaeniatus 
(Spix,1825) 

Lagartixa X X X 

FAMÍLIA 
SCINCIDAE Mabuya heathi 

Briba X X - 

SUBORDEM SERPENTES     

FAMÍLIA 

COLUBRIDAE 

Leptodeira annulata 
(Linnaeus, 1758) 

Falsa-
jararaca 

X - - 

Philodryas olfersi 

(Litchtenstein 1826) 

Cobra-verde X - - 

Philodryas nattereri 
(Steindachner, 

1870) 

Corredeira - X X 
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GRUPO 
TAXONÔMICO 

ESPÉCIE NOME 
VULGAR 

MUNDO 
NOVO 

MIRAMA
R 

POÇO 
VERDE 

FAMÍLIA 

COLUBRIDAE 

Apostolepis 
cearencis (Gomes, 

1915) 

11 horas - - X 

Boiruna seraneja 
(Zaher, 1996) 

Cobra-preta X - - 

Thamnodynastes 
strigilis (Thunberg, 

1787) 

Falsa-
jararaca 

X - - 

FAMÍLIA 
ELAPIDAE 

Micrurus ibiboboca Coral-
verdadeira 

- X - 

FAMÍLIA 
VIPERIDAE 

Crotalus durissus 
cascavella 

Cobra 
cascavel 

X - - 

Bothrops 
erythromelas 

jararaca - X - 

ORDEM CHELONIA     

FAMÍLIA 
CHELIDAE 

Batrachemys 
tuberculata 

Cágado-
cabeça-de-

cobra 

- - X 

 

Quadro 3.2.2.2: Anfíbios e répteis  para as localidades: Umbuzeiro, Olho d‟aguinha e Curralinho em 
Alagoas. 
 

GRUPO 
TAXONÔMICO 

ESPÉCIE 
NOME 

VULGAR 
UMBUZEIRO 

OLHO 
D’AGUINHA 

CURRALINHO 

CLASSE AMPHIBIA     

ORDEM ANURA     

FAMÍLIA 
BUFONIDAE 

Chaunus 
schneideri 

(A. lutz, 1925) 

Sapo-boi, 
sapo-
cururu 

X 
X X 

Chaunus 
granulosus 
(Spix, 1824) 

Sapo-de-
verrugas 

X X X 

FAMÍLIA 

HYLIDAE 

Hypsiboas 
crepitans 

(Wied, 1824) 

Perereca-
grande 

X 
- X 

Scinax x-
signatus (Spix, 

1824) 

Perereca 
raspa cuia 

- - X 

Phyllomedusa 
gr nordestina 

Perereca-
verde 

X - X 

Scinax 
fuscovarius 

Perereca-
raspa-cuia 

X - X 

Scinax 
pachychrus 

(Ribeiro, 1937) 

Perereca-
raspa-cuia 

X - X 
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GRUPO 
TAXONÔMICO 

ESPÉCIE 
NOME 

VULGAR 
UMBUZEIRO 

OLHO 
D’AGUINHA 

CURRALINHO 

FAMÍLIA 

HYLIDAE 

Scinax eurydice 
(Bokermann, 

1968) 

Perereca - 
- X 

Scinax sp 

Perereca X 
- X 

Scinax eurydice 
(Bokermann, 

1968) 

perereca - 
- X 

Scinax ruber  

perereca - 
- X 

Scinax catarinae 

perereca - 
- X 

Hypsiboas sp Perereca    

Trachicephalus 
sp 

Perereca - - X 

Corythomanthis 
greeningi 

Perereca - - X 

FAMÍLIA 
LEPTODACTY-
LIDAE 

Leptodactylus 
ocellatus 

(Linnaeus, 1758) 

Rã-
manteiga, 

caçote 

X - X 

Leptodactylus 
fuscus 

(Schneider, 
1799) 

Caçote X - X 

Leptodactylus 
troglodytes 
(Lutz, 1926) 

Caçote - - X 

FAMÍLIA 
LEPTODACTY-
LIDAE 

Pleurodema 
diplolister 

(Peters, 1870) 

Rã-da-areia X X X 

Physalaemus 
albifrons 

(Spix, 1824) 

Rã-
gemedeira 

- - X 

Physalaemus 
cicada 

(Bokerman, 
1966) 

Rã-piadeira - - X 

Physalaemus 
cuvieri 

(Fitzinger, 1826) 

Rã-piadeira, 
rã-cachorro 

X - X 

Physalaemus 
centralis 

(Bokkerman, 
1962) 

Rã - - X 

Physalaemus gr. 
Cuvieri 

Rã-piadeira X - X 

Physalaemus 
kroyeri 

(Reinhardt & 
Lütken, 1862) 

Rã-piadeira - - X 



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

161 

GRUPO 
TAXONÔMICO 

ESPÉCIE 
NOME 

VULGAR 
UMBUZEIRO 

OLHO 
D’AGUINHA 

CURRALINHO 

FAMÍLIA 
LEPTODACTY-
LIDAE 

Proceratophrys 
cristiceps 

(Muller, 1884) 

Sapinho-da-
caatinga 

X X X 

Leptodactylus sp 
Caçote X X - 

FAMÍLIA 
MICROHILIDAE 

Dermatonotus 
muelleri 

Rã - - X 

FAMÍLIA 
PIPIDAE Pipa carvalhoi 

Rã - - X 

CLASSE 
REPTILIA 

     

ORDEM SQUAMATA 
    

SUBORDEM LACERTILIA 
    

FAMÍLIA 
GEKKONIDAE 

Gymnodactylus 
geckoides (Spix, 
1825) 

Briba X - X 

Phyllopezus 
pollicaris (Spix, 

1825) 

Briba-de-
folhiço 

X - X 

Briba brasiliana Briba - - X 

Lygodactylus 
klugei (Smith, 

Martin e Swain, 
1977). 

Bribinha-de-
pau 

X - X 

FAMÍLIA 
IGUANIDAE 

Iguana iguana 
(Linnaeus, 1758) 

Camaleão, 
iguana 

X - X 

 

FAMÍLIA 

TEIIDAE 

Cnemidophorus 
ocellifer (Spix, 

1825) 

Calanguinh
o 

X X X 

Tupinambis 
merianae 

(Dumëril & 
Bibron, 1839) 

Teiú, teju X - X 

FAMÍLIA 
GYMNOPHTAL
MIDAE 

Vanzosaura 
rubricauda 

Lagartinho-
do-rabo-
vermelho 

- - X 

FAMÍLIA 
TROPIDURIDAE 

Tropidurus  
hispidus 

(Cope, 1862) 

Lagartixa X X X 

Tropidurus 
semitaeniatus 
(Spix,1825) 

Lagartixa X X X 
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GRUPO 
TAXONÔMICO 

ESPÉCIE 
NOME 

VULGAR 
UMBUZEIRO 

OLHO 
D’AGUINHA 

CURRALINHO 

FAMÍLIA 
TROPIDURIDAE 

Tropidurus 
cocorobensis 
(Rodrigues, 

1987) 

Lagartixa - X X 

FAMÍLIA 
SCINCIDAE 

Mabuya heathi 

Briba - - X 

FAMILIA 
POLYCHROTID
AE 

Polychrus 
acutirostris 

Papa-vento - - X 

SUBORDEM SERPENTES     

FAMÍLIA 

COLUBRIDAE 

Leptodeira 
annulata 

(Linnaeus, 1758) 

Falsa-
jararaca 

X - X 

Philodryas 
olfersi 

(Litchtenstein 
1826) 

Cobra-verde X X X 

Philodryas 
nattereri 

(Steindachner, 
1870) 

Corredeira X X - 

Helicops 
leopardinus 

(Schlegel, 1837) 

Cobra- 
d‟agua 

- - X 

Boiruna 
seraneja (Zaher, 

1996) 

Cobra-preta - X X 

Thamnodynaste
s strigilis 

(Thunberg, 
1787) 

Falsa-
jararaca 

X - X 

Oxyrhopus 
trigeminus 

Falsa-coral X - - 

FAMÍLIA 
VIPERIDAE 

 

Bothrops 
erythromelas 

(Amaral, 1923) 

Jararaca - - X 

Crotalus 
durissus 

cascavella 

Cobra 
cascavel 

- - X 
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Registro Fotográfico 
 

 
Fonte: Milena Sardou e Arnaldo Magalhães. 

Figura 3.2.2.1.1: Chaunus granulosus, Olho d‟ Água do Casado 12/05/07.  
 

 

 
Fonte: Milena Sardou e Arnaldo Magalhães. 

Figura 3.2.2.1.2: Proceratophrys cristiceps, Olho d‟ Água do Casado 14/10/07.  
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Fonte: Milena Sardou e Arnaldo Magalhães. 

Figura 3.2.2.1.3: Tropidurus cocorobensis, Olho d‟ Água do Casado, 11/05/07. 

 

 

 
Fonte: Milena Sardou e Arnaldo Magalhães. 

Figura 3.2.2.1.4: Crotalus durissus cascavella, Olho d‟Água do Casado, 20/10/07. 
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Fonte: Milena Sardou e Arnaldo Magalhães. 

Figura 3.2.2.1.5: Batrachemys tuberculata  Canindé do São Francisco 05/05/ 07. 

 

3.2.2.2 Avifauna 

 

O Reservatório de Xingó apresenta 190 espécies de aves, incluídas em 20 ordens e 

47 famílias e 11 subfamílias. As famílias mais abundantes em número de espécies foram: 

Tyrannidae (N = 31), Emberizidae (N = 12) e Accpitridae (N = 12). Do total de espécies 

registradas para o Reservatório de Xingó, 175 foram assinaladas para margem direita e 162 

espécies para  margem esquerda  

Foram registradas 8 espécies categorizadas como endêmicas em ambas as margens 

(Aratinga cactorum, Anopetia gounellei, Gyalophylax hellmayri,  Cyanocorax cyanopogon, 

Thryothorus longirostris, Compsothraupis loricata, Paroaira dominicana e Sporophila 

albogularis ) (SICK, 1997).  

 Quanto as espécies consideradas cinegéticas (N = 23), destacam-se os tinamídeos 

(Crypturellus parvirostris, Crypturellus tataupa, Nothura boraquira e Nothura maculosa), 

caçados pela população humana e utilizados como fonte de proteína. As espécies 

cinegéticas quando utilizadas racionalmente não comprometem a conservação.   

 A garça-vaqueira (Bulbucus ibis) constitui espécie colonizadora com ampla 

distribuição no Brasil. O primeiro registro da espécie ocorreu na década de 60 na ilha de 

Marajó, Pará, a espécie vem ocupando os biomas brasileiros inclusive a caatinga. O pardal 

(Passer domesticus), ave exótica trazida do velho mundo para o Rio de Janeiro, adaptou-se 
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as condições ambientais locais espalhando-se pelo país. B. íbis e  P. domesticus  são 

considersdas componentes da fauna  brasileira devido a sua reprodução no Braisil (Tabela 

3.2.2.2.1).  

Das 190 espécies registradas, 62 realizam movimentos sazonais (PARKER et al. 

1996), 185 são consideradas residentes de acordo com SILVA et al. (2003). Tachycineta 

leucorrhoa e Turdus amaurochalinus foram classificadas com status desconhecido, Falco 

peregrinus e Tringa solitária, são migrantes do Hemisfério Norte e Elenia albiceps, visitante 

do Hemisfério Sul (Tabela 3.2.2.2.1). 

Quanto à sensibilidade aos distúrbios ambientais exercidos por humanos, 128 

espécies foram classificadas com baixa sensibilidade, 57 com média sensibilidade e apenas 

cinco com alta sensibilidade. De acordo com PARKER et al. (1996), as espécies com alta 

sensibilidade aos distúrbios ambientais são consideradas bioindicadoras de alterações e da 

qualidade ambiental. As espécies que apresentaram alta sensibilidade são: Amazonetta 

brasilienis, Aramides cajanea, Anopetia gounellei, Campylorhamphus trochilirostris e 

Compsothraupis loricata. A primeira espécie citada é de ambiente aquático, a segunda vive 

em tanto em ambientes aquáticos como terrestres e as demais são espécies terrestres 

(Tabela 3.2.2.2.1).  

Quanto ao uso do hábitat, 105 estão classificadas como independentes de interior de 

mata, 55 como semi-dependentes e 30 como dependentes. Também se destacam as 

espécies que são consideradas dependentes de floresta associadas à alta e média 

sensibilidade aos distúrbios ambientais (N = 35). Entre as espécies com alta e média 

sensibilidade com dependência de floresta, foram registradas 27 espécies para a margem 

direita e 22 na margem esquerda (Tabela 3.2.2.2.1). Espécies com médio e alto distúrbio 

associado ao grau de dependência de florestas são aves que requerem hábitats mais 

conservados em que não ocorram ações antrópicas como a caça e, principalmente, o 

desmatamento. As áreas da margem direita, especialmente a Fazenda Santa Rosa e Mundo 

Novo, apresentam uma maior nível de conservação tendo, portanto, capacidade de suportar 

e manter tais espécies. As demais áreas, apesar de se encontrarem em maior estágio de 

antropização, possuem um grande número de espécies sensíveis aos distúrbios ambientais 

e que são dependentes de floresta, sendo assim, também se faz necessárias ações 

imediatas para a conservação dessas espécies nas referidas áreas. 
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Tabela 3.2.2.2.1: Lista das espécies de aves de acordo com a resolução do CBRO 2005, catalogadas para as Áreas I, II e III do Reservatório de Xingó, nos 
municípios de Paulo Afonso e Canindé do São Francisco (Margem Direita) e de Piranhas, Olho D‟Água do Casado e Delmiro Gouveia (Margem 
Esquerda). Margem direita (MD), Margem Esquerda (ME), Registro por observação (OBS), Registro por captura (CAP), Registro no Reservatório 
de Xingó (RVT). 

Legenda: ST1 - Status 1, Migrantes segundo PARKER et al. (1996) (M1- migrantes neárticos que não se reproduzem no Brasil; M2- migrantes      neárticos que se reproduzem 
no Brasil; M3- migrantes austrais; M4- migrantes neárticos parciais; M5- migrantes austrais parciais.); ST2 - Status 2 endêmicas, cinegéticas e colonizadoras 
segundo SICK (1997) e ameaçadas segundo IBAMA (2003) (Ci- espécies cinegéticas; Co- espécie colonizadora, En- Espécie endêmica e Am- ameaçada, Ex- 
exótica); ST3 -  classificação segundo SILVA et al. 2003 (R- residente e D- desconhecido); UH = Uso do hábitat (1- independente; 2- semi-dependente; 3- 
dependente); SD = sensibilidade a distúrbios (B- baixa; M- média; A- alta). Em negrito as espécies dependentes de floresta e com alta e média sensibilidade aos 
distúrbios ambientais. 

 

TÁXON 
NOME EM PORTUGUÊS 

MD ME MD ME MD ME 
ST1 ST2 ST3 UH SD 

OBS OBS CAP CAP RVT RVT 

Tinamiformes Huxley, 1872             

Tinamidae Gray, 1840              

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó x x      Ci R 1 B 

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inhambu-chintã x x      Ci R 3 B 

Nothura boraquira (Spix, 1825) codorna-do-nordeste x x      Ci R 2 M 

Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna-amarela x       Ci R 1 B 

Anseriformes Linnaeus, 1758             

Anatidae Leach, 1820              

Dendrocygninae Reichenbach, 1850             

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) marreca-caneleira x      M4,5 Ci R 1 B 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) Irerê x x     M5 Ci R 1 B 

Anatinae Leach, 1820             

Sarkidiornis sylvicola Ihering & Ihering, 
1907 

pato-de-crista     x    R 1 B 

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho x x      Ci R 1 A 

 nãs bahamensis Linnaeus, 1758 marreca-toicinho x       Ci R 1 B 

Nomonyx dominica (Linnaeus, 1766) marreca-de-bico-roxo x       Ci R 1 M 

Pelecaniformes Sharpe, 1891             

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849             

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) Biguá     x x M5  R 1 B 
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TÁXON NOME EM 
PORTUGUÊS 

MD ME MD ME MD ME 
ST1 ST2 ST3 UH SD 

OBS OBS CAP CAP RVT RVT 

Podicipediformes Fürbringer, 1888             

Podicipedidae Bonaparte, 1831             

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) merguhão-pequeno x x       R 1 M 

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) mergulhão-caçador  x     M4  R 1 M 

Ciconiiformes Bonaparte, 1854             

Ardeidae Leach, 1820             

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) socó-boi x x   x x   R 1 M 

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Savacu x x   x x M2,5  R 1 B 

Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho x x   x x M4, 5  R 1 B 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira x x   x  M4 Co R 1 B 

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande x x   x x M2  R 1 B 

Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena x x   x x M2  R 1 B 

Cathartiformes Seebohm, 1890             

Cathartidae Lafresnaye, 1839             

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) 
urubu-de-cabeça-
vermelha 

x x     M4, 5  R 1 B 

Cathartes burrovianus Cassin, 1845 
urubu-de-cabeça-
amarela 

x x       R 1 M 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta x x       R 1 B 

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei x        R 2 M 

Falconiformes Bonaparte, 1831             

Accipitridae Vigors, 1824             

Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825 gaviãozinho x x x      R 1 B 

Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira  x       R 1 B 

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) gavião-caramujeiro      x M5  R 1 B 

Accipiter striatus Vieillot, 1808 gavião-miúdo x   x   M2,5  R 2 M 

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo x x       R 2 M 

Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788) gavião-preto x        R 2 M 

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo x x       R 1 B 

Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824) gavião-asa-de-telha x        R 1 B 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) Gavião-carijó x x  x     R 1 B 
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Buteo albicaudatus Vieillot, 1816 Gavião-de-rabo-branco x        R 1 B 

Buteo melanoleucus (Vieillot, 1819)  águia-chilena x x   x x   R 1 M 

Buteo nitidus (Latham, 1790) Gavião-pedrês  x     M4  R 2 M 

Falconidae Leach, 1820             

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará x x       R 1 B 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro x x       R 1 B 

                 Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) Acauã x x       R 2 B 

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) Falcão-caburé x        R 3 M 

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri x x     M2  R 1 B 

Falco femoralis Temminck, 1822 Falcão-de-coleira x x     M5  R 1 M 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Falcão-peregrino x      M2  VN 1 M 

Gruiformes Bonaparte, 1854             

Aramidae Bonaparte, 1852             

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) Carão     x x   R 1 M 

Rallidae Rafinesque, 1815             

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes  x      Ci R 2 A 

Laterallus viridis (Statius Muller, 1776) sanã-castanha  x       R 2 B 

Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó x       Ci R 1 M 

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Frango-d'água-comum x x     M4, 5 Ci R 1 B 

Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) Frango-d'água-azul x      M4,5 Ci R 1 B 

Cariamidae Bonaparte, 1850             

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema x x      Ci R 1 M 

Charadriiformes Huxley, 1867             

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854             

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Jaçanã x x      Ci R 1 B 

Recurvirostridae Bonaparte, 1831             

Himantopus mexicanus (Statius Muller, 
1776) 

pernilongo-de-costas-
negras 

 x     M4  R 1 M 

Charadriidae Leach, 1820             

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero x x   x x M5  R 1 B 

Scolopacidae Rafinesque, 1815             
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Tringa solitaria Wilson, 1813 maçarico-solitário x x          

Columbiformes Latham, 1790        M1  VN 1 B 

Columbidae Leach, 1820             

Columbina minuta (Linnaeus, 1766) Rolinha-de-asa-canela x x x x    Ci R 1 B 

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) Rolinha-roxa  x  x    Ci R 1 B 

Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou x x x     Ci R 1 B 

Columbina picui (Temminck, 1813) Rolinha-picui x x x x   M3 Ci R 1 B 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão x x      Ci R 2 M 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) Pomba-de-bando x x      Ci R 1 B 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu x x x x    Ci R 2 B 

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) Pariri  x      Ci R 3 M 

Psittaciformes Wagler, 1830             

Psittacidae Rafinesque, 1815             

Aratinga cactorum (Kuhl, 1820) periquito-da-caatinga x x x     En R 2 M 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) Tuim x x x x     R 1 B 

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro x        R 3 M 

Cuculiformes Wagler, 1830             

Cuculidae Leach, 1820             
Cuculinae Leach, 1820             

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 
papa-lagarta-
acanelado 

x x x x   M5  R 2 B 

Crotophaginae Swainson, 1837             

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto x x       R 1 B 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco x x       R 1 B 

Neomorphinae Shelley, 1891             

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) Saci x x       R 1 B 

Strigiformes Wagler, 1830             

Tytonidae Mathews, 1912             

Tyto alba (Scopoli, 1769) coruja-da-igreja x        R 1 B 

Strigidae Leach, 1820             

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato x x       R 2 B 

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) Caburé x x x    M5  R 2 B 
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Caprimulgiformes Ridgway, 1881             
Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira x x  x   M4  R 1 M 

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851             
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua x x       R 2 B 

Caprimulgidae Vigors, 1825             

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) Tuju x      M5  R 3 M 

Chordeiles pusillus Gould, 1861 bacurauzinho x x  x   M4  R 1 B 

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau x x       R 2 B 

Caprimulgus parvulus Gould, 1837 bacurau-chintã x x     M5  R 1 B 

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura x x x x     R 1 B 

Apodiformes Peters, 1940             

Trochilidae Vigors, 1825             

Phaethornithinae Jardine, 1833             

Anopetia gounellei (Boucard, 1891) 
rabo-branco-de-cauda-
larga 

x x x     En R 3 A 

Trochilinae Vigors, 1825             

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura x x x x     R 1 B 

Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758) beija-flor-vermelho x x x x     R 1 B 

Chlorestes notata (Reich, 1793) beija-flor-de-garganta-azul  x x      R 3 B 

Chlorostilbon aureoventris (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1838) 

besourinho-de-bico-
vemelho 

x x x x     R 2 B 

Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) bico-reto-de-banda-branca x x x x     R 3 M 

Trogoniformes A. O. U., 1886             

Trogonidae Lesson, 1828             

Trogon curucui Linnaeus, 1766 
surucuá-de-barriga-
vermelha 

x  x      R 3 M 

Coraciiformes Forbes, 1844             

Alcedinidae Rafinesque, 1815             
Ceryle torquatus (Linnaeus, 1766) Martim-pescador-grande x x   x x M5  R 1 B 

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) Martim-pescador-pequeno x x x x x x   R 2 B 

Bucconidae Horsfield, 1821             

 



 

 

                                                
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

172 

TÁXON 
NOME EM PORTUGUÊS  

MD ME MD ME MD ME 
ST1 ST2 ST3 UH SD 

OBS OBS CAP CAP RVT RVT 

Nystalus maculatus (Gmelin, 1788)             

Piciformes Meyer & Wolf, 1810 rapazinho-dos-velhos x x x x     R 2 M 

Picidae Leach, 1820             

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) picapauzinho-anão x x x x     R 2 B 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado x x x      R 2 B 

Passeriformes Linné, 1758             

Tyranni Wetmore & Miller, 1926             

Furnariida Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988             

Thamnophiloidea Swainson, 1824             

Thamnophilidae Swainson, 1824             

Taraba major (Vieillot, 1816) chorá-boi x x x      R 2 B 

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) choca-barrada x x x x     R 2 B 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata x x       R 3 B 

Thamnophilus torquatus Swainson, 1825 choca-de-asa-vermelha x x       R 1 M 

Myrmorchilus strigilatus (Wied, 1831) piu-piu x x x x     R 2 M 

                 Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 
1822) 

chorozinho-de-asa-
vermelha 

x x       R 3 M 

Formicivora melanogaster Pelzeln, 1868 
formigueiro-de-barriga-
preta 

x x x x     R 2 M 

Furnarioidea Gray, 1840              

Dendrocolaptidae Gray, 1840             

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde x  x x     R 3 M 

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado x x x x     R 1 M 

Campylorhamphus trochilirostris 
(Lichtenstein, 1820) 

arapaçu-beija-flor   x      R 3 A 

Furnariidae Gray, 1840             

Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) Casaca-de-couro-da-lama x x x x     R 1 B 

Furnarius leucopus Swainson, 1838 Casaca-de-couro-amarelo x        R 2 B 

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 Petrim x x     M5  R 3 B 

Synallaxis albescens Temminck, 1823 uí-pi x x       R 1 B 

Gyalophylax hellmayri (Reiser, 1905) joão-chique-chique x x x x    En R 1 M 

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié x x    x   R 1 M 
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Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) joão-de-pau x x       R 2 M 

Pseudoseisura cristata (Spix, 1824) casaca-de-couro x x x      R 2 M 

Tyrannida Wetmore & Miller, 1926             

Tyrannidae Vigors, 1825             

Pipromorphinae Bonaparte, 1853             

Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny 
& Lafresnaye, 1837) 

sebinho-de-olho-de-ouro x x x x     R 2 M 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio x x x x     R 2 B 

Elaeniinae Cabanis & Heine, 1856             

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho x x x x   M5  R 2 M 

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) 
guaracava-de-crista-
alaranjada 

x x x x   M5  R 3 M 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) 
guaracava-de-barriga-
amarela 

x x x x   M5  R 2 B 

Elaenia albiceps (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) 
guaracava-de-crista-
branca 

x x x x     VS 1 B 

Elaenia cristata Pelzeln, 1868 
guaracava-de-topete-
uniforme 

x x x x     R 1 M 

Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 Chibum x x x    M5  R 1 B 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) Risadinha x x x x   M5  R 1 B 

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) suiriri-cinzento x x x x     R 1 M 

Phaeomyias murina (Spix, 1825) Bagageiro x x x x   M5  R 1 B 

Euscarthmus meloryphus Wied, 1831 Barulhento x x x x     R 2 B 

Stigmatura budytoides (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

alegrinho-balança-rabo x x x x   M5  R 1 M 

Sublegatus modestus (Wied, 1831) guaracava-modesta x x x x   M5  R 2 M 

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) bico-chato-amarelo x x x x     R 3 B 

Fluvicolinae Swainson, 1832             

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro x  x  x x M5  R 2 B 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) Enferrujado x x     M5  R 3 M 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) Guaracavuçu    x     R 3 B 

Fluvicola pica (Boddaert, 1783) lavadeira-do-norte x x     M5  R 1 M 
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Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada x x x   x   R 1 B 

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) freirinha x x   x x   R 1 M 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro x x     M5  R 1 B 

Tyranninae Vigors, 1825             

Myiozetetes similis (Spix, 1825) 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

x x       R 2 B 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi x x x x   M5  R 1 B 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 
1776) 

bem-te-vi-rajado x x x x   M4  R 3 B 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei x x x    M5  R 2 B 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica x   x   M5  R 2 B 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri x x x x   M4, 5  R 1 B 

Casiornis fuscus Sclater & Salvin, 1873 caneleiro-enxofre x   x   M3  R 3 M 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira x  x x     R 2 B 

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) 
maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

x x x x   M4  R 2 B 

Tityridae Gray, 1840             

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 
1818) 

caneleiro-preto x x x x   M5  R 2 B 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto    x   M5  R 3 M 

Xenopsaris albinucha (Burmeister, 1869) tijerila x        R 1 M 

Passeri Linné, 1758              

Corvida Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988             

Vireonidae Swainson, 1837             

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari x x x x     R 2 B 

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara x      M5  R 3 B 

Hylophilus amaurocephalus (Nordmann, 
1835) 

vite-vite-de-olho-cinza x x x x     R 3 M 

Corvidae Leach, 1820             

Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) gralha-cancã x x  x    En R 2 M 

Passerida Linné, 1758             

Hirundinidae Rafinesque, 1815             
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Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha-do-rio x x   x x M5  R 1 B 

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) 
andorinha-de-sobre-
branco 

    x x   D 1 B 

Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo x      M5  R 1 B 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) 
andorinha-doméstica-
grande 

x x     M4, 5  R 1 B 

Troglodytidae Swainson, 1831             

Thryothorus longirostris Vieillot, 1819 garrinchão-de-bico-grande x x x x    En R 3 B 

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra x x x x   M4, 5  R 1 B 

Polioptilidae Baird, 1858             

Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819 bico-assovelado x        R 3 B 

Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) 
balança-rabo-de-chapéu-
preto 

x x x x     R 2 B 

Turdidae Rafinesque, 1815             

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira x x x x     R 1 B 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco x x       R 2 B 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca x x x x   M3  D 2 B 

Mimidae Bonaparte, 1853             

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo x x x x     R 1 B 

Motacillidae Horsfield, 1821             

Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor x x       R 1 B 

Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838             

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica x x x x     R 2 B 

Thraupidae Cabanis, 1847             

Compsothraupis loricata (Lichtenstein, 1819) carretão  x      En R 2 A 

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto x x x x     R 3 B 

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) pipira-preta x x x x     R 3 B 

Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento x x x x   M5  R 2 B 

Thraupis palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro x x       R 2 B 

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela   x      R 1 M 

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho x x x      R 3 B 

Emberizidae Vigors, 1825             
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TÁXON 
NOME EM PORTUGUÊS  

MD ME MD ME MD ME 
ST1 ST2 ST3 UH SD 

OBS OBS CAP CAP RVT RVT 

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico x x x x   M5  R 1 B 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo x x       R 1 B 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) 
canário-da-terra-
verdadeiro 

x        R 1 B 

Sicalis luteola (Sparrman, 1789) tipio x x     M5  R 1 B 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu x x x x   M5  R 1 B 

Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) baiano x x       R 1 B 

Sporophila albogularis (Spix, 1825) golinho x x x x    En R 1 M 

Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) chorão  x       R 1 B 

Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776) caboclinho  x     M5  R 1 M 

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió  x       R 1 B 

Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) tico-tico-rei-cinza x x x x     R 2 B 

Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) cardeal-do-nordeste x x x x    En R 1 B 

Cardinalidae Ridgway, 1901             

Cyanocompsa brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão x x x x     R 3 M 

Icteridae Vigors, 1825             

Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) encontro x x       R 2 B 

Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) corrupião x x       R 2 B 

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna x        R 1 B 

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi x        R 1 B 

Agelaioides badius (Vieillot, 1819) asa-de-telha x x       R 1 B 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta x x       R 1 B 

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul x x       R 1 B 

Fringillidae Leach, 1820             

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim x x x x     R 2 B 

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro x        R 3 B 

Passeridae Rafinesque, 1815             

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal x x      Ex R 1 B 
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Registro Fotográfico 

 

 
Fonte: Severino M. de Azevedo Júnior, Rachel M. Lyra Neves e Wallace R. Telino Júnior. 

Figura 3.2.2.2.1: Taraba major, Canindé do São Francisco 31/08/06. 
 

 

 
Fonte: Severino M. de Azevedo Júnior, Rachel M. Lyra Neves e Wallace R. Telino Júnior. 

Figura 3.2.2.2.2: Nystalus maculatus, Delmiro Gouvêa, 31/08/06.  
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Fonte: Severino M. de Azevedo Júnior, Rachel M. Lyra Neves e Wallace R. Telino Júnior. 

Figura 3.2.2.2.3: Chrysolampis mosquitus, Canindé do São Francisco, 31/08/06, 
Fazenda Mundo Novo. 

 

 
Fonte: Severino M. de Azevedo Júnior, Rachel M. Lyra Neves e Wallace R. Telino Júnior. 

Figura 3.2.2.2.4: Furnarius figulus, Paulo Afonso, 11/11/06.   
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Fonte: Severino M. de Azevedo Júnior, Rachel M. Lyra Neves e Wallace R. Telino Júnior. 

Figura 3.2.2.2.5: Glaucidium brasilianum,  Paulo Afonso, 17/11/ 06.  

 

  

 
Fonte: Severino M. de Azevedo Júnior, Rachel M. Lyra Neves e Wallace R. Telino Júnior. 

Figura 3.2.2.2.6: Gampsonyx swainsonii , Canindé do São Francinsco 28/ 02/06. 
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3.2.2.3. Mastofauna 

 
Mamíferos Voadores 

 

Foram registradas 15 espécies de morcegos distribuídos em seis famílias. A 

Fazenda Mundo Novo destacou-se com 11 espécies, seguidas pela Fazenda Umbuzeiro 

(N = 06), Fazenda Miramar (N = 05) no estado de Sergipe. Em Alagoas (Fazenda 

Curralinhos) foram registradas duas espécies. Glossophaga soricina  foi morcego com o 

maior número de indivíduos registrados na Fazenda Mundo Novo (N = 26).  

  Na Fazenda Mundo Novo, observou-se uma maior presença das espécies 

insetívoras (N = 05), três espécies hematófagas, duas nectarívoras/insetívoras, uma 

frugívora/nectarívora, uma Piscívoro e uma onívora. Na Fazenda Miramar, foram duas 

espécies insetívoras, duas nectarívoras/insetívoras e uma hematófaga. Na Fazenda 

Umbuzeiro foram capturadas duas espécies insetívoras, duas nectarívoras/insetívoras, 

uma onívora, uma frugívora/nectarívora, uma onívora e uma hematófaga. Para a Fazenda 

Curralinhos, foram registradas uma espécie insetívora e uma onívora. 

A presença de espécies nectarívoras e frugívora, a exemplo de G. soricina, 

Lonchophylla mordax e Platyrrhinus lineatus, respectivamente, são de grande importância 

para a restauração da flora local (GARDNER, 1977) relata que G. soricina e Lonchophylla 

mordax podem consumir uma grande variedade de pólen, néctar, frutos e outras partes 

florais na sua alimentação. Platyrrhinus lineatus alimenta-se de uma grande variedade de 

frutos e néctar. Estas espécies destacam-se por serem importantes agentes polinizadores 

e dispersor de propágulos de vegetais superiores ajudando na manutenção destes 

fragmentos de caatinga. 

Foram registradas três espécies de morcegos vampiros para a Fazenda Mundo 

Novo e uma para a Fazenda Miramar, Canindé do São Francisco, Sergipe. No estado de 

Alagoas, na Fazenda Umbuzeiro foi catalogada uma espécie de morcego vampiro o 

Dyphylla ecaudata (Tabea 3.2.2.3.1) Estas espécies de morcegos são responsáveis na 

propagação de zoonoses (raiva).  

Os critérios adotados para definição do status de conservação dos Chiroptera 

brasileiros são os mesmos utilizados pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza – IUCN, acrescidos de critérios específicos como “plasticidade ambiental” e 

“alterações ambientais” (AGUIAR, 1998). Em virtude da falta de dados sobre estimativas 

populacionais em quase todas as ordens de mamíferos, especialmente de Chiroptera, 

listamos abaixo, as espécies registradas para Xngó. Alguns parâmetros, tais como: 

freqüência na caatinga, ocorrência nos grandes Biomas do Brasil (FONSECA et al,. 1996) 

(Tabelas 3.2.2.3.1 e 3.2.2.3.2) 
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Registro Fotográfico 

 
Fonte: Wallace Telino Júnior e Deoclécio Guerra. 

Figura 3.2.2.3.1: Indivíduo de Trachops cirrhosus capturado na Fazenda Mundo 
Novo, outubro de 2007. 

 

 
Fonte: Wallace Telino Júnior e Deoclécio Guerra. 

Figura 3.2.2.3.2: Indivíduo de Glossophaga soricina capturado na Fazenda Mundo 
Novo, outubro de 2007. 
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Mamíferos não Voadores  

 

Foram registradas sete espécies de mamíferos não voadores nas Fazendas: 

Mundo Novo, Poço Verde e Miramar, no município de Canindé do São Francisco, Sergipe.  

Para Alagoas (Fazendas Umbuzeiro, Curralinhos e Olho D‟águinha) foram catalogadas 

sete espécies de mamíferos não voadores nos municípios de Piranhas e Olho D‟água do 

Casado (Tabela 3.2.2.3.2). 

O mamífero Thrichomys laurentius, apresentou o maior número de indivíduos (N = 

37) seguido por Monodelphis domestica  (N = 24), espécies registradas na Fazenda 

Mundo Novo. (Tabela 3.2.2.3.1). 

No que concerne aos dados de observação, entrevistas e vestígios a Fazenda 

Mundo Novo, em Sergipe, registrou o maior número de espécies para a região  

(Observação (N = 08); Entrevista (N = 19); Vestígio (N = 02)).  

No que tange ao status de conservação, Gracilinanus agilis, é uma espécie 

considerada quase ameaçada pela IUCN e alguns indivíduos foram capturados nas 

Fazendas Mundo Novo, Poço Verde e Fazenda Umbuzeiro. Tamandua tetradactyla e 

Tolypeutes tricinctus estas duas espécies foram registrados através das entrevistas e 

encontram-se categorizados como Vulnerável pela lista da IUCN (REIS et al., 2006) 

(Tabela 3.2.2.3.1). As espécies carnívoras apresentam dois representantes com “Status de 

Conservação Quase Ameaçado e Vulnerável”, são eles: Leopardus triginus e Leopardus 

wiedii, respectivamente.  

Algumas pegadas de mamíferos foram encontradas na Fazenda Mundo Novo. 

Estas espécies não constam da lista de animais ameaçados, porém auxilia na confirmação 

da existência daquelas espécies que foram registradas durante as entrevistas nas áreas 

estudadas a exemplo do gato-mourisco (Puma yagouaroundi) e o Mão-pelada (Procyon 

cancrivorus).  
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Tabela 3.2.2.3.1: Relação das espécies de quirópteros registrados nas áreas da margem direita do barramento de Xingó, Chesf, Fazenda Mundo Novo e 
Fazenda Miramar, no município de Canindé do São Francisco, Sergipe com seus respectivos Status de Conservação, Regime Alimentar e Biomas aos quais 
são encontrados. Legenda: F=frugívoro; I=insetívoro; N=nectarívoro; O=Onívoro; H=hematófago; IV=invertebrados; PV=pequenos vertebrados; MV=médios 
vertebrados; G=granívoro; VG=vegetais; R=raízes; V=vestígios; E=entrevistas; NIC=número de indivíduos capturados; OD=observação direta; MA=Mata 
Atlântica; Am=Amazônica; Ca=Caatinga; Ce=cerrado;PA=pantanal;CS=campos do sul; OcoReg=Ocorrência Registrada.  

 

 

 

 

 

Posição Taxonômica 
Status de 

Conservação 
(IUCN) 

Regime 
Alimentar 

Biomas 

Fazenda Mundo Novo Fazenda Miramar 

Cap Obs Ent Vest 
Oco 
Reg 

Cap Obs Ent Vest 
Oco 
Reg 

Chiroptera              

Emballonuridae              

       Peopteryx macrotis Baixo risco I Am,Ca,Ce,MA,Pa 01    X      

      Rhynchonycteris naso Baixo risco I Am,Ca,Ce,MA,Pa 01    X      

Phyllostomidae              

      Desmodus rotundus Baixo risco H Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa 01  X X X      

      Diaemus youngi Baixo risco H Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa 02    X      

      Diphylla ecaudata Baixo risco H Am,Ca,Ce,MA,Pa 07    X 04    X 

      Glossophaga soricina Baixo risco N/I Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa 26    X 02    X 

      Lonchophylla mordax Baixo risco N/I Am,Ca,MA 05    X 03    X 

      Lonchohina aurita Baixo risco I Am,Ca,Ce,MA,Pa      02    X 

     Lophostoma brasiliense Baixo risco I Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa      01    X 

      Trachops cirrhosus Baixo risco O Am,Ca,Ce,MA,Pa 12    X      

      Platyrrhinus lineatus Baixo risco F/N Am,Ca,Ce,MA,Pa 09    X      

Noctilionidae              

      Noctilio leporinus Baixo risco PS Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa 01    X      

Furipteridae              

      Furipterus horrens Baixo risco I AM,MA 04    X      
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Tabela 3.2.2.3.2: Relação das espécies de quirópteros registrados nas áreas da margem esquerda do barramento de Xingó, Chesf, Fazenda Umbuzeiro e 
Fazenda Curralinhos, no município de Piranhas e Olho D‟água do Casado, Alagoas, com seus respectivos Status de Conservação, Regime Alimentar e Biomas 
aos quais são encontrados. Legenda: F=frugívoro; I=insetívoro; N=nectarívoro; O=Onívoro; H=hematófago; IV=invertebrados; PV=pequenos vertebrados; 
MV=médios vertebrados; G=granívoro; VG=vegetais; R=raízes; V=vestígios; E=entrevistas; NIC=número de indivíduos capturados; OD=observação direta; 
MA=Mata Atlântica; Am=Amazônica; Ca=Caatinga; Ce=cerrado;PA=pantanal;CS=campos do sul; OcoReg=Ocorrência Registrada. 

 

 

Posição Taxonômica 
Status de 

Conervação 
(IUCN) 

Regime 
Alimentar 

Biomas 
Fazenda Umbuzeiro Fazenda Curralinhos 

Cap Obs Ent Vest OcoReg Cap Obs Ent Vest OcoReg 

Chiroptera              
Phyllostomidae              

Diphylla ecaudata Baixo risco H Am,Ca,Ce,MA,Pa 04    X      
Glossophaga soricina Baixo risco N/I Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa 03    X      
Lonchophylla mordax Baixo risco N/I Am,Ca,MA 01    X      
Trachops cirrhosus Baixo risco O Am,Ca,Ce,MA,Pa      01    X 
Platyrrhinus lineatus Baixo risco F/N Am,Ca,Ce,MA,Pa 01    X      

Molossidae              
Molossus molossus Baixo risco I Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa 02    X      

Vespertilionidae              
Myotis nigricans Baixo risco I Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa 01    X 01    X 
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Tabela 3.2.2.3.3: Relação das espécies de mamíferos não voadores registrados nas Fazendas Mundo Novo, Poço Verde e Miramar, no município de Canindé 
do São Francisco, margem direita da Hidroelétrica de Xingó com seus respectivos Status de Conservação, Regime Alimentar e Biomas aos quais são 
encontrados. Legenda: F = frugívoro; I = insetívoro; N = nectarívoro; O = Onívoro; H = hematófago; IV = invertebrados; PV = pequenos vertebrados; MV = 
médios vertebrados; G = granívoro; V G= vegetais; R = raízes; V = vestígios; E = entrevistas; NIC = número de indivíduos capturados; OD = observação direta; 
MA = Mata Atlântica; Am = Amazônica; Ca = Caatinga; Ce = cerrado; PA = pantanal; CS = campos do sul. 
 

Posição Taxonômica 
Status de 
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Didelphimorphia                   
  Didelphidae                   
    Didelphis 
albiventris 

Baixo risco F/O 
Am,Ca,Ce,

Cs,PA 
04 X X        2 X    

    Gracilinanus agilis 
Quase 

ameaçada 
I/O 

Ca,Ce,MA,
PA 

01     02          

    Monodelphis 
domestica 

Baixo risco I/O Ca,Ce,PA 24     08          

Xenarthra                   

  Myrmecophagidae                   

    Tamandua 
tetradactyla 

Vulnerável             I 
Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X             

    Euphractus 
sexcinctus 

Não 
ameaçada 

O 
Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X             

    Tolypeutes 
tricinctus 

Vulnerável IV/F Ca,Ce   X             

    Dasypus 
novemcinctus 

Não 
ameaçada 

IV/PV 
Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X             

Primates                   
  Cebidae                   

    Callithrix jacchus 
Não 

ameaçada 
O Ca,Ce,MA  X X    X     X  X  

Carnívora                   
  Felidae                   
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Posição Taxonômica 
Status de 

Conservaç
ão (IUCN) 

Regime 
Alimentar 

Biomas 

Fazenda  
Mundo Novo 
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Poço Verde 

Fazenda Miramar 
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    Leopardus tigrinus 
Quase 

ameaçada 
PV/F 

Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X             

    Leopardus wiedii Vulnerável PV 
Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X             

    Herpailurus 
yagouaroundi 

- PV/MV/I 
Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X X            

  Canidae                   

    Cerdocyon thous 
Não 

ameaçada 
O 

Ca,Ce,Cs,
MA,Pa 

 X X         X X   

  Mustelidae                   

    Galictis vittata Baixo risco V/IV/F 
Am,Ca,Ce,

MA 
               

  Mephitidae                   
    Conepatus 
semistriatus 

Baixo risco O Ca,Ce   X          X   

  Procyonidae                   
    Procyon 
cancrivorus 

Baixo risco O 
Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X X         X X  

    Procyon 
cancrivorus 

Baixo risco O 
Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X X         X X  

Artiodactyla                   
Tayassuidae                   

    Pecari tajacu Ameaçada F/R/I 
Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X             

Cervidae                   
    Mazama 
gouazoubira 

Baixo risco F/VG 
Am,Ca,Ce,
Cs,MA,Pa 

  X             

Rodentia                   
Cricetidae                   
    Calomys expulsus - G -           01     
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Posição 
Taxonômica 

Status de 
Conservaçã

o (IUCN) 

Regime 
Alimentar 

Biomas 

Fazenda  
Mundo Novo 
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Fazenda Miramar 
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    Oryzomys 
subflavus 

- F/G/IV 
Ca,Ce,MA,

Pa 
     02          

    Wiedomys 
pyrrhorhinus 

- VG Ca 08 X X   04     03     

 Caviidae                   

    Galea spixii - VG 
Am,Ca,Ce,

MA,Pa 
04 X X        01 X    

   
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

- VG 
Am, Ca, 
Ce, Cs, 
MA, Pa 

               

    Kerodon 
rupestris 

- VG Ca  X X             

 
Dasyproctidae 

                  

    Dasyprocta 
prymnolopha 

- F/R/VG 
Am ,Ca, 

MA 
  X             

 Echimyidae                   
    Thrichomys 
laurentius 

- F/R/VG Ca ,Ce 37 X X   08     01 X    

Trinomys 
albispinus 

-   06 X              
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Tabela 3.2.2.3.4: Relação das espécies de mamíferos não voadores registrados nas Fazendas Umbuzeiro, Curralinhos e Olho D‟águinha, nos município de 
Piranhas, Olho D‟ água do Casado e Delmiro Gouveia, Alagoas, margem esquerda da Hidroelétrica de Xingó com seus respectivos Status de Conservação, 
Regime Alimentar e Biomas aos quais são encontrados. Legenda: F = frugívoro; I = insetívoro; N = nectarívoro; O = Onívoro; H = hematófago; IV = 
invertebrados; PV = pequenos vertebrados; MV = médios vertebrados; G = granívoro; V G= vegetais; R = raízes; V = vestígios; E = entrevistas; NIC = número de 
indivíduos capturados; OD = observação direta; MA = Mata Atlântica; Am = Amazônica; Ca = Caatinga; Ce = cerrado; PA = pantanal; CS = campos do sul. 
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Didelphimorphia                   
  Didelphidae                   
    Didelphis albiventris Baixo risco F/O Am,Ca,Ce,Cs,PA 04  X   01 X X        

    Gracilinanus agilis 
Quase 

ameaçada 
I/O Ca,Ce,MA,PA 02               

Marmosa sp.         01          
   Monodelphis domestica Baixo risco I/O Ca,Ce,PA 04     04  X   03     
Xenarthra                   

Myrmecophagidae                   

    Tamandua tetradactyla Vulnerável  I Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa   X             

    Euphractus sexcinctus 
Não 

ameaçada 
O Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa   X     X        

    Tolypeutes tricinctus Vulnerável IV/F Ca,Ce   X             

    Dasypus novemcinctus 
Não 

ameaçada 
IV/PV Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa   X     X        

Primates                   
  Cebidae                   

    Callithrix jacchus 
Não 

ameaçada 
O Ca,Ce,MA  X X    X X    X  X  

Carnívora                   
  Felidae                   

    Leopardus tigrinus 
Quase 

ameaçada 
PV/F Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa   X     X        

    Leopardus wiedii Vulnerável PV Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa   X     X        
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Posição Taxonômica 
Status de 
Conserva-
ção (IUCN) 

Regi-
me 

Alime-
ntar 

Biomas 

Fazenda  
Umbuzeiro 

Fazenda 
Curralinhos 

Fazenda Olho 
D’Águinha 
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   Herpailurus 
yagouaroundi 

- PV/MV/I Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa   X X    X        

  Canidae                   

    Cerdocyon thous 
Não 

ameaçada 
O Ca,Ce,Cs,MA,Pa  X X    X X    X X   

                   
  Mustelidae                   
    Galictis vittata Baixo risco V/IV/F Am,Ca,Ce,MA                
  Mephitidae                   
    Conepatus 
semistriatus 

Baixo risco O Ca,Ce   X     X        

  Procyonidae                   
    Procyon cancrivorus Baixo risco O Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa   X X   X X        
Artiodactyla                   
 Tayassuidae                   
    Pecari tajacu Ameaçada F/R/I Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa        X        
 Cervidae                   
    Mazama gouazoubira Baixo risco F/VG Am,Ca,Ce,Cs,MA,Pa        X        
Rodentia                   
 Cricetidae                   
    Calomys expulsus - G -      01          
    Oryzomys subflavus - F/G/IV Ca,Ce,MA,Pa 01               
    Wiedomys 
pyrrhorhinus 

- VG Ca 01     03 X X        

 Caviidae                   
    Galea spixii - VG Am,Ca,Ce,MA,Pa 01 X X    X X        
    Thrichomys laurentius - F/R/VG Ca ,Ce 15 X X    X X        
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Registro Fotográfico 
 

 
Fonte: Wallace Telino Júnior e Deoclécio Guerra. 

Figura 3.2.2.3.3: T. laurentius em liberdade após a coleta dos dados biométricos 
na Fazenda Mundo Novo, outubro de 2007. 

 

 

 
Fonte: Wallace Telino Júnior e Deoclécio Guerra. 

Figura 3.2.2.3.4: M. domestica capturado em armadilha tipo “Tomahawk” na Fazenda 
Mundo Novo, outubro de 2006. 
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Fonte: Wallace Telino Júnior e Deoclécio Guerra. 

Figura 3.2.2.3.5: Gracilinanus agilis capturdo em armadilha tipo “alçapão” na 
Fazenda Mundo Novo, outubro de 2006. 

 

 
Fonte: Wallace Telino Júnior e Deoclécio Guerra. 

Figura.3.2.2.3.6: Rastro do Mão-pelada (Procyon cancrivorus) localizado na Fazenda 
Mundo em maio de 2006. 
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3.3. ASPECTOS ANTRÓPICOS 

  

3.3.1. Aspectos Socioeconômicos 

 

O relatório técnico socioeconômico do Plano de Conservação e Uso do Entorno do 

Reservatório Artificial da Hidrelétrica de Xingó refere-se às áreas de influência direta e 

indireta que, juntas, correspondem a uma faixa de 12 (doze) Km, em ambos os lados do 

reservatório (margem esquerda e margem direita), iniciada a partir da cota 138,0 (Nível 

Máximo Operativo Normal). Esta região abrange áreas dos municípios de Paulo Afonso, no 

Estado da Bahia, Olho d‟Água do Casado, Piranhas e Delmiro Gouveia, no Estado de 

Alagoas, e Canindé de São Francisco, no Estado de Sergipe.  

O documento faz um levantamento dos principais aspectos ligados ao meio antrópico 

da região de estudo, os quais foram agregados em 3 tópicos centrais: informações sobre 

características demográficas relacionadas à dinâmica populacional e infra-estrutura 

disponível, desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população da área de 

influência.  

A primeira seção apresenta características demográficas das localidades citadas no 

presente estudo, destacando a evolução populacional, o processo de urbanização e 

aspectos ligados à infra-estrutura disponível nos municípios. A segunda seção exibe a 

dinâmica das economias em termos de evolução do PIB, setores econômicos e infra-

estrutura associada ao processo produtivo. Por fim, a última seção contém informações 

sobre a qualidade de vida das populações em questão, destacando três principais variáveis: 

renda, educação e saúde. 

 

3.3.1.1 Aspectos Demográficos e Infraestruturais 

 

Nesta seção, foram levantados aspectos relacionados ao processo de urbanização e 

dinâmica populacional, além das principais características de infra-estrutura disponíveis nas 

localidades pertencentes à área de influência deste Plano Ambiental. A  análise que se 

segue foi dividida em duas partes, cada uma contemplando um dos aspectos supracitados, 

e os municípios estudados foram agrupados de acordo com a Unidade da Federação de 

origem. 
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a) Aspectos Demográficos 

 

Esta subseção apresenta a evolução das populações dos municípios que formam a 

área de influência da Usina Hidrelétrica de Xingó, além dos respectivos níveis de densidade 

populacional e graus de urbanização.  

 

População: aspectos de sua evolução, grau de urbanização e densidade demográfica 

 

Analisar o crescimento populacional dos municípios contemplados neste Plano 

Ambiental durante as últimas décadas é necessário para uma melhor compreensão dos 

aspectos socioeconômicos destas localidades.  

No período entre 1970 e 2007 essas populações sofreram grandes transformações, 

sobretudo influenciadas pelo aumento da urbanização. Entre os municípios selecionados de 

Alagoas, Delmiro Gouveia é o que apresenta o maior contingente populacional para todos 

os anos e, em 2007, continha 46.599 habitantes. Para este ano, Piranhas era formada por 

uma população de 23.910 pessoas, enquanto que a população de Olho d‟Água do Casado 

atingia 8.139 moradores.  

Associados aos tamanhos populacionais têm-se as medidas de densidade 

demográfica e urbanização dessas localidades, que facilitam a compreensão do uso e 

ocupações dessas áreas e seu desenvolvimento econômico e social. A Tabela 3.3.1.1.1 

expõe a população, densidade demográfica e grau de urbanização (participação da 

população urbana no total), por município.  
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Tabela 3.3.1.1.1: População por município, Grau de Urbanização e Densidade Demográfica –  AL. 
 
 

Fonte: Elaboração própria, dados obtidos no IBGE, Censos Demográficos 1970 a 2000, Contagens da 
População 1996 e 2007. 

 

A tabela acima revela um aumento contínuo na densidade demográfica das 

localidades em questão, com destaque para Piranhas. No último ano, Delmiro Gouveia 

concentrou 77 habitantes por km2, Piranhas, 59 hab/ km2, e Olho d‟Água de Casado 25 hab/ 

km2. 

Durante o período de análise, é facilmente observável que houve uma queda da 

participação da população rural em relação à urbana em todas as localidades, exceto 

Piranhas. Entre 2000 e 2007, porém, há uma tendência de reversão na taxa de crescimento 

da população rural, que passa a ser maior, isso é refletido na queda do grau de urbanização 

dessas cidades.  

 O município de Paulo Afonso – onde, em 2007, havia 101.952 pessoas e densidade 

demográfica de 65 hab/km2 – é o mais populoso dentre as localidades do presente estudo. 

Além disso, também apresentou o maior grau de urbanização dentre aquelas no período de 

Municípios 
População Densidade 

Demográfica 
(hab/km2) Urbana (%) Rural (%) Total 

DELMIRO GOUVEIA     

1970 62 38 14.680 24 

1980 69 31 26.768 44 

1991 78 22 41.214 68 

1996* 79 21 40.537 67 

2000 78 22 42.995 71 

2007 72 28 46.599 77 

OLHO D’ÁGUA DO 
CASADO 

    

1970 43 57 2.614 8 

1980 46 54 4.079 13 

1991 59 41 6.414 20 

1996* 61 39 5.966 18 

2000 55 45 7.059 18 

2007 52 48 8.139 25 

PIRANHAS     

1970 26 74 4.567 11 

1980 19 81 5.949 15 

1991 12 88 14.458 35 

1996* 8 92 19.652 48 

2000 6,7 93,3 20.007 48 

2007 56,4 43,6 23.910 59 
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1970 a 2007. Neste último ano, a representatividade da população urbana no total de 

habitantes alcançou 85,74%, como pode ser visto na Tabela 3.3.1.1.2.  

 
Tabela 3.3.1.1.2: População, Grau de Urbanização e Densidade Demográfica – Paulo Afonso/BA. 

 

Ano 

População 
Densidade 

Demográfica 

Urbana 

(%) 

Rural 

(%) 
Total (hab/km

2
) 

1970 83,13 16,87 46.126 29 

1980 87,11 12,89 71.137 45 

1991 85,84 14,16 86.619 55 

1996* 85,75 14,25 93.609 59 

2000 85,58 14,42 96.499 61 

2007* 85,74 14,26 101.952 65 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970 a 2000, Contagens da População 1996 e 2007. 

 

Tabela 3.3.1.1.3: População, Grau de Urbanização e Densidade Demográfica – Canindé de São 

Francisco/SE. 

 
 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970 a 2000, Contagens da População 1996 e 2007. 

 
O tamanho populacional de Canindé de São Francisco, em 2007, foi de 21.806 

habitantes. Apesar de ser o segundo maior município em extensão, dentre os analisados, 

esta é uma localidade de baixa densidade demográfica, concentrando apenas 24 pessoas 

por km2, em 2007. É importante destacar, ainda, o elevado percentual de habitantes das 

áreas rurais, cerca de 45%. A Tabela 3.3.1.1.3 sintetiza as informações sobre a demografia 

de Canindé de São Francisco. 

Ano 

População 
Densidade 

Demográfica 

Urbana 

(%) 

Rural 

(%) 
Total (hab/km

2
) 

1970 13,25 86,75 2.837 3 

1980 5,85 94,15 6.157 7 

1991 46,39 53,61 11.473 13 

1996* 54,28 45,72 14.513 16 

2000 52,40 47,60 17.754 20 

2007* 54,89 45,11 21.806 24 
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A comparação entre as densidades demográficas e grau de urbanização das 

populações citadas, em 2007, foi resumida no Gráfico a seguir (Figura 3.3.1.1.1). 

 

Gráfico 01: Densidade Demográfica e Grau de Urbanização 

dos municípios de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, 

Piranhas, Paulo Afonso e Canindé de São Francisco: 2007
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.3.1.1.1: Gráfico com densidade demográfica da área de estudo. 
 

Distribuição da população por faixa etária e gênero 

 

 Os municípios em questão foram segmentados por faixa etária e por gênero para 

uma melhor compreensão da estrutura populacional existente. A primeira abordagem 

apresenta a segmentação por idade dos moradores. A Tabela 3.3.1.1.4 mostra essas 

características em Delmiro Gouveia, Olho d‟Água do Casado e Piranhas. 

 
Tabela 3.3.1.1.4: Estrutura Etária da População de Delmiro Gouveia, Olho D'Água do Casado, 
Piranhas e Alagoas: 2000. 
 

Faixa Etária 
Delmiro Gouveia Olho D'Água do 

Casado 
Piranhas Alagoas 

Unidade % Unidade % Unidade % Unidade % 

0-4 anos 4.741 11,03 959 13,59 2.917 14,58 335.261 11,88 

5-9 anos 4.727 10,99 1.022 14,48 2.699 13,49 323.327 11,45 

10-14 anos 5.363 12,47 1.022 14,48 2.794 13,97 331.643 11,75 

15-19 anos 5.008 11,65 786 11,13 2.269 11,34 328.915 11,65 

20-39 anos 12.629 29,37 1.854 26,26 5.609 28,04 864.304 30,62 

40-59 anos 6.879 16,00 942 13,34 2.745 13,72 435.289 15,42 

60 anos ou mais 3.648 8,48 474 6,71 974 4,87 203.882 7,22 

Total 42.995 100 7.059 100 20.007 100 2.822.621 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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 De forma geral, nos municípios apresentados na tabela acima, a maior parte das 

populações estão concentradas entre 20 e 39 anos, atingindo uma participação média de 

28%. Característica, esta, também verificada no estado de Alagoas. Por apresentarem, em 

média, mais de 75% de suas populações com idades inferiores a 40 anos, estas populações 

são caracterizadas como jovens. 

 No município de Paulo Afonso, a maior parte da população também está 

concentrada na faixa etária de 20 a 39 anos, correspondendo a um percentual de 32,9%, 

como pode ser observado na Tabela 3.3.1.1.5. 

 
Tabela 3.3.1.1.5: Estrutura Etária da População do município de Paulo Afonso e do 

estado da Bahia: 2000. 

 

Faixa Etária 
Paulo Afonso Bahia 

Unidade % Unidade % 

0-4 anos 9.650 10,00 1.316.902 10,08 

5-9 anos 9.423 9,76 1.367.628 10,46 

10-14 anos 10.533 10,92 1.494.442 11,43 

15-19 anos 11.003 11,40 1.584.715 12,12 

20-39 anos 31.737 32,89 4.087.376 31,27 

40-59 anos 16.661 17,27 2.141.286 16,38 

60 anos ou mais 7.492 7,76 1.077.901 8,25 

Total 96.499 100 13.070.250 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

O município de Canindé de São Francisco revela uma estrutura etária populacional 

semelhante aos demais municípios analisados, com seus habitantes de 20 e 39 anos 

representando a maior parcela, 35,9%, da população. A Tabela 3.3.1.2.6, a seguir, 

apresenta a segmentação de Canindé por faixa etária. 

 
Tabela 3.3.1.1.6: Estrutura Etária da População do município de Canindé de São 

Francisco e do estado de Sergipe: 2000. 

Faixa Etária 
Canindé de São Franscisco Sergipe 

Unidade % Unidade % 

0-4 anos 2.613 14,72 196.754 11,03 

5-9 anos 2.332 13,14 194.314 10,89 

10-14 anos 2.355 13,26 204.259 11,45 

15-19 anos 2.045 11,52 204.781 11,48 

20-39 anos 5.406 30,45 573.873 32,16 

40-59 anos 2.091 11,78 279.323 15,65 

60 anos ou mais 912 5,14 131.171 7,35 

Total 17.754 100 1.784.475 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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A distribuição populacional por gênero revela que há, de forma geral, um equilíbrio 

entre a participação de homens e mulheres nessas sociedades. 

 

b) Infraestrutura das Cidades 

 
A infra-estrutura disponível às populações dos municípios que compõem este Plano 

Ambiental foi avaliada sob critérios de padrão habitacional, transporte, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água e resíduos sólidos. 

 

Padrão Habitacional 

 
O padrão habitacional do município considera fatores como propriedade do imóvel e 

tipo de domicílio. A Tabela 3.3.1.1.7, a seguir, apresenta dados relativos à condição de 

ocupação destas habitações, no que concerne à propriedade, para os municípios do estado 

de Alagoas contemplados neste Plano Ambiental. A classificação foi segmentada em 

domicílios alugados, cedidos, próprios ou de outra natureza. 

 
Tabela 3.3.1.1.7: Domicílios particulares permanentes, por condição de ocupação do domicílio, 

segundo os municípios de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas, 2000. 

 

Município/Distrito 
Total Alugado Cedido Próprio Outro 

(Un) Unidade % Unidade % Unidade % Unidade % 

Delmiro Gouveia 10.391 1.398 13,45 1.030 9,91 7.930 76,32 33 0,32 

Olho D'Água do 

Casado 
1.501 79 5,26 160 10,66 1.256 83,68 6 0,40 

Piranhas 4.376 198 4,52 1.333 30,46 2.666 60,92 179 4,09 

Piranhas 1.506 53 3,52 91 6,04 1.358 90,17 4 0,27 

Entremontes 2.870 145 5,05 1.242 43,28 1.308 45,57 175 6,10 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

Como pode ser observado na Tabela 3.3.1.1.8, a maioria dos domicílios de Delmiro 

Gouveia, Olho D‟Água Casado e Piranhas são classificados como próprios, obtendo os 

seguintes percentuais, 76,32%, 83,68% e 60,92%, respectivamente.  

No que se refere ao segundo principal tipo de domicílios encontrados, existem 

algumas diferenças nessas localidades. Enquanto que, em Delmiro Gouveia, as habitações 

alugadas representam 13,45% do total, nos municípios de Olho D‟Água Casado e, 

sobretudo, no de Piranhas, os domicílios cedidos têm um maior peso, atingindo, na primeira 
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localidade, 10,66% e, na última, 30,46%. Os outros tipos de propriedade não apresentam 

relevância.  

Esta mesma análise para o município de Paulo Afonso, no estado da Bahia, mostra 

que os domicílios particulares classificados como próprios também correspondem a maior 

parcela, significando 71,21% do total. As residências alugadas representam 15,73%, as 

cedidas 12,55% e os outros tipos 0,51%. A Tabela 3.3.1.2.8 segmenta os domicílios 

particulares por tipo de ocupação. 

 
Tabela 3.3.1.1.8: Domicílios particulares permanentes, por condição de ocupação do domicílio, no 

município de Paulo Afonso: 2000. 

 

Município Total 
Alugado Cedido Próprio Outro 

Unidade % Unidade % Unidade % Unidade % 

Paulo 

Afonso 
23.741 3.735 15,73 2.979 12,55 16.906 71,21 121 0,51 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

No município de Canindé de São Francisco, localizado em Sergipe, os domicílios 

próprios equivalem a 75,13% do total e, igualmente a Olho D‟Água e Piranhas, as 

habitações cedidas têm a segunda maior participação correspondendo a 14,43%, ficando à 

frente das residências alugadas que atingem 9,98%. A Tabela 3.3.1.1.9 resume essas 

informações. 

 
Tabela 3.3.1.1.9: Domicílios particulares permanentes, por condição de ocupação do domicílio, no 

município de Canindé de São Francisco: 2000. 

 

Município Total 
Alugado Cedido Próprio Outro 

Unidade % Unidade % Unidade % Unidade % 

Canindé de São 

Francisco 
3.868 386 9,98 558 14,43 2.906 75,13 18 0,47 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 
Os domicílios podem ser ainda classificados por tipo e espécie, considerando se são 

domicílios permanentes ou improvisados e, se permanentes, se são casas, apartamentos ou 

apenas um cômodo. Desta forma, foram verificadas as participações das populações de 

acordo com esses critérios. 

Nos municípios de Delmiro Gouveia, Olho d‟Água do Casado e Piranhas quase todas 

as pessoas vivem em residências permanentes. Todavia, em Olho D‟Água, foi encontrado o 

maior percentual de pessoas em habitações improvisadas, 4,90%. A Tabela 3.3.1.1.10 traz 
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dados de população residente por tipo e espécie de domicílio para os municípios de 

Alagoas.  

 
Tabela 3.3.1.1.10: População residente em domicílios particulares, por espécie e tipo de domicílio, 

segundo os municípios de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas: 2000. 

 

Município/Distrito 
Total 

Permanente 
Improvisado 

Casa Apartamento Cômodo 

Und. Und. % Und. % Und. % Und. % 

Delmiro Gouveia 42.982 42.371 98,58 159 0,37 227 0,53 225 0,52 

Olho D'Água do 

Casado 
7.059 6.677 94,59 0 0,00 36 0,51 346 4,90 

Piranhas 20.002 19.178 95,88 0 0,00 772 3,86 52 0,26 

Piranhas 7.181 7.175 99,92 0 0,00 2 0,03 4 0,06 

Entremontes 12.821 12.003 93,62 0 0,00 770 6,01 48 0,37 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

As informações contidas na tabela revelam que quase a totalidade da população 

encontra-se em casas, tornando inexpressivas moradias em apartamentos e habitações de 

apenas um cômodo.  

No município de Delmiro Gouveia, as casas agregam 98,58% dos habitantes, em 

Piranhas, 95,88%, e em Olho d‟Água do Casado, 94,59%. A existência de apartamentos só 

foi encontrada em Delmiro Gouveia, 0,37% do total de residentes. Já em Piranhas, foi 

observado o maior número e participação de cômodos, que atingiu 3,86% da população. 

Esta análise para Paulo Afonso também revela uma predominância de habitações 

permanentes e em casas, porém, em menor magnitude, 92,50%. Os apartamentos têm uma 

maior representatividade e são ocupados por 6,07% da população, enquanto que os 

cômodos e domicílios improvisados são pouco significativos. A Tabela 3.3.1.1.11 contém 

essas informações. 

 
Tabela 3.3.1.1.11: População residente em domicílios particulares, por espécie e tipo de domicílio, 

segundo o município de Paulo Afonso: 2000. 

Município 
Total 

Permanente 
Improvisado 

Casa Apartamento Cômodo 

Un. Un. % Un. % Un. % Un. % 

Paulo 

Afonso 
13.044.502 12.065.569 92,50 791.981 6,07 96.907 0,74 90.045 0,69 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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Em Canindé de São Francisco, mais de 98% da população reside em casas, os 

apartamentos e cômodos são quase inexistentes, sendo as residências improvisadas uma 

realidade para 1,16% dos habitantes locais, como mostra a Tabela 3.3.1.1.12. 

 
Tabela 3.3.1.1.12: População residente em domicílios particulares, por espécie e tipo de domicílio, 

segundo o município de Canindé de São Francisco: 2000. 

 

Município 
Total 

Permanente 
Improvisado 

Casa Apartamento Cômodo 

Un. Un. % Un. % Un. % Un. % 

Canindé de São 

Francisco 
17.746 17.477 98,48 8 0,05 56 0,32 205 1,16 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

Transporte 

 
No que tange à estrutura de transporte dos municípios analisados, as principais 

informações levantadas são oriundas do estudo Malha Municipal Digital do Brasil, produzido 

pelo IBGE em 2008. Informações adicionais foram coletadas junto às prefeituras locais em 

visita técnica realizada na primeira semana de fevereiro de 2009. 

As Tabelas 3.3.1.1.13, 3.3.1.1.14 e 3.3.1.1.15 apresentam a frota de veículos, por 

tipo, em cada cidade de abrangência deste Plano Ambiental. Como pode ser observado 

através dos dados, o tamanho da frota reflete tanto o tamanho da população quanto seu 

grau de urbanização. 

 
Tabela 3.3.1.1.13: Frota por tipo de veículo dos municípios de Delmiro Gouveia, de Olho 

d'Água do Casado e de Piranhas: 2007. 

 

 Delmiro Gouveia Olho D'Água do 
Casado 

Piranhas 

Automóvel 2.662 76 287 

Caminhão 332 14 30 

Caminhão Trator 18 0 5 

Caminhonete 654 36 118 

Micro-ônibus 230 11 25 

Motocicleta 2.412 179 508 

Motoneta 307 7 45 

Ônibus 24 2 4 

Trator de Rodas 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria, dados do IBGE. 
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Em visita técnica realizada no município de Olho d‟Água do Casado foi constatada a 

inexistência de transporte coletivo, o qual é substituído pelo transporte alternativo, para ligar 

a cidade a outras localidades, e o serviço de moto-táxi, utilizado internamente no transporte 

de passageiros. Essa estrutura é considerada suficiente para o atendimento da população, 

segundo a Secretaria de Infraestrutura do município. Para o transporte escolar, há 02 ônibus 

e 01 micro-ônibus, enquanto que para as atividades de saúde, existem 02 carros disponíveis 

para o Programa Saúde da Família, 03 ambulâncias e mais um carro de uso exclusivo desta 

Secretaria. A prefeitura também oferece assistência à população para transporte de 

materiais de construção, através de seus caminhões. 

No município de Piranhas, segundo dados do Departamento de Transportes da 

Secretaria de Infraestrutura referente ao ano de 2009, há 01 Caminhão Motoniveladora 

Patrol; 01 trator; 05 carros F-4000; 03 caçambas; 06 caminhões. Para o transporte escolar, 

há 01 micro-ônibus e 01 ônibus. Já para a atividade da saúde, existem 35 carros. 

Nos municípios de Delmiro Gouveia e Paulo Afonso, não foram encontrados os 

responsáveis pelas Secretarias de Infraestrutura e, portanto, as informações adicionais não 

puderam ser coletadas. Desta forma, as Tabelas 3.3.1.1.14 e 3.3.1.1.15, a seguir, 

apresentam a estrutura de transporte dessas localidades. 

 
Tabela 3.3.1.1.14: Frota por tipo de veículo do município de Paulo 
Afonso: 2007. 

 
Tipo de veículo Total 

Automóvel 12.197 

Caminhão 705 

Caminhão Trator 41 

Caminhonete 1.506 

Micro-ônibus 198 

Motocicleta 8.177 

Motoneta 1.380 

Ônibus 212 

Trator de Rodas 0 

Fonte: Elaboração própria, dados do IBGE. 
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Tabela 3.3.1.1.15: Frota por tipo de veículo do município de Canindé 

de São Francisco: 2007. 

 
Tipo de veículo Total 

Automóvel 357 

Caminhão 109 

Caminhão Trator 4 

Caminhonete 94 

Micro-ônibus 18 

Motocicleta 646 

Motoneta 48 

Ônibus 16 

Trator de Rodas 0 

Fonte: Elaboração própria, dados do IBGE. 

 

Em Canindé de São Francisco, não há transporte coletivo e são utilizadas  veículos 

do tipo van para o transporte intermunicipal, apesar da maioria não ser regularizada. Dentro 

do município, há uma forte presença do serviço de moto-táxi, como também foi observado 

nos outros municípios. Para o transporte escolar, há 11 ônibus/micro-ônibus e 35 vans, 

sendo próprios do governo municipal 02 ônibus e 03 micro-ônibus e o restante, terceirizado. 

Para a coleta de lixo, há 01 caminhão próprio e 05 terceirizados. Na Secretaria de Obras há 

ainda, 01 trator de esteira, 01 patrol, 01 trator de rodas, 01 retroescavadeira e 02 caçambas. 

Além disso, há aproximadamente 30 caminhões-pipa destinados ao abastecimento d‟água 

da população, todos eles terceirizados.  

 

Esgotamento Sanitário 

 
O esgotamento sanitário é um item de extrema relevância no que se refere à pressão 

populacional sobre a sustentabilidade das cidades e se reflete na própria qualidade de vida 

de seus habitantes. A Tabela 3.3.1.1.16, a seguir, classifica os domicílios dos três 

municípios de Alagoas de acordo com o tipo da rede sanitária utilizada. 
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Tabela 3.3.1.1.16: Número e proporção de domicílios atendidos com serviços de esgoto em Delmiro 

Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas e Alagoas: 2000. 

 

Unidade 

Geográfica 

Domicílios particulares permanentes 

Total 
Rede 

Geral 

Fossa 

Séptica 

Fossa 

Ru-

dimentar 

Vala 

Rio, 

lago ou 

mar 

Outro es-

coadouro 

Sem 
banheiro 

ou 
sanitário 

(unidade) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Delmiro 
Gouveia 

10.391 55,27 3,75 23,54 2,81 0,67 1,27 12,68 

Olho D'Água 
do Casado 

1.501 1,87 0,07 57,3 0,33 0 0,4 40,04 

Piranhas 4.376 44,38 15,38 13 1,1 0 0,64 25,5 

Piranhas 1.506 0,93 19,52 25,03 2,66 0 1,39 50,46 

Entremontes 2.870 67,18 13,21 6,69 0,28 0 0,24 12,4 

Alagoas 649.365 15,29 10,79 49,69 2,12 1,55 0,81 19,75 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

Percebe-se facilmente que os sistemas de esgotamento sanitário dessas localidades 

podem ser classificados entre rudimentar e regular. No município de Delmiro Gouveia, a 

maior parte dos dejetos sanitários é capturada pela rede geral de esgoto, 55,27% dos 

domicílios. Entretanto, o percentual de residências com coleta rudimentar é expressivo, 

23,54%, e as moradias sem banheiros atingem 12,68% do total.  

Esta situação ainda é mais agravante em Olho D‟Água do Casado, onde é quase 

inexistente a rede geral de esgotos, aumentando consideravelmente a utilização da fossa 

rudimentar que atinge 57,3% dos domicílios. Há também um grande número de  habitações 

sem banheiro, cuja participação corresponde a 40,04%. Em Piranhas, a rede geral de 

esgoto está presente em 44,38% das moradias, já as fossas rudimentares em 13%, e a 

ausência de sanitários em 25,5%.  

A utilização de fossas rudimentares e a ausência de sanitários nos domicílios são 

fontes proliferadoras de doenças. Além disso, estes tipos de fossas são bastante perigosas 

para contaminação de lençóis freáticos. Porém, de forma geral, esses municípios 

apresentam condições sanitárias melhores do que as verificadas no estado de Alagoas. 

As condições de esgotamento sanitário de Paulo Afonso são melhores do que as 

verificadas nos casos anteriores, com uma melhora considerável do percentual de domicílios 

que têm suas fossas ligadas á rede geral de esgotos, da ordem de 74,01%. A coleta através 

de fossas rudimentares atinge 9,06% das residências, enquanto as moradias sem banheiros 

representam 12,82% do total. A Tabela 3.3.1.1.17 mostra a situação do esgoto sanitário dos 

domicílios de Paulo Afonso.  
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Tabela 3.3.1.1.17: Número e proporção de domicílios atendidos com serviços de esgoto no município 

de Paulo Afonso e no estado da Bahia: 2000. 

 

Unidade 

Geográfica 

Domicílios particulares permanentes 

Total 
Rede 

Geral 

Fossa 

Séptica 

Fossa 

Ru-

dimentar 

Vala 

Rio, 

lago ou 

mar 

Outro es-

coadouro 

Sem 

banheiro 

ou 

sanitário 

(unidade) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Paulo Afonso 23.741 74,01 0,98 9,06 1,08 1,22 0,8 12,82 

Bahia 3.170.403 34,51 7,85 28,03 2,67 1,78 1,08 24,04 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

As condições sanitárias de esgoto em Paulo Afonso são visivelmente melhores do 

que as verificadas no estado da Bahia, que apresenta menos da metade da participação da 

rede geral de esgotos de Paulo Afonso, mais de três vezes a utilização de fossas 

rudimentares e o dobro do percentual de domicílios sem banheiro. 

A situação do esgotamento sanitário em Canindé de São Francisco caracteriza-se 

como precária. A rede geral é responsável por apenas 38,52% dos domicílios, enquanto que 

a utilização de fossas rudimentares e a ausência de banheiros estão presentes em 33,14% 

e 24,10% das residências, respectivamente.  

 

Tabela 3.3.1.1.18: Número e proporção de domicílios atendidos com serviços de esgoto no município 

de Canindé de São Francisco e no estado de Sergipe: 2000. 

 

Unidade 

Geográfica 

Domicílios particulares permanentes 

Total 
Rede 

Geral 

Fossa 

Séptica 

Fossa 

Ru-

dimentar 

Vala 

Rio, 

lago ou 

mar 

Outro es-

coadouro 

Sem 

banheiro 

ou 

sanitário 

(unidade) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Canindé de São 

Francisco 
3.868 38,52 2,59 33,14 1,11 0,18 0,36 24,10 

Sergipe 436.735 27,81 15,12 40,05 1,55 1,22 0,73 13,51 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 
A existência de uma infra-estrutura inadequada em relação às condições sanitárias 

na maioria das localidades que fazem parte da área de influência deste Plano Ambiental 

compromete o meio ambiente e a qualidade de vida dessas populações.  
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Abastecimento de Água 

 
O abastecimento de água é um critério levantado também ligado à infra-estrutura dos 

municípios que pertencem a este Plano Ambiental. A partir da análise da Tabela 16, é 

possível verificar a participação percentual de cada forma de abastecimento da água no total 

de domicílios das cidades de Delmiro Gouveia, Olho d‟Água do Casado e Piranhas. 

A rede geral é a forma de abastecimento de água predominante nos municípios 

apresentados na Tabela 3.3.1.1.19. Delmiro Gouveia é a localidade que tem a maior parcela 

de seus domicílios com abastecimento desta natureza, 81,46%, seguido de Piranhas com 

61,72%, e Olho d‟Água do Casado com 47,30%. O abastecimento por meio de água não-

canalizada também é bastante utilizado. Em Delmiro Gouveia, esta forma de provimento de 

recursos hídricos é encontrada em 18,23% das habitações. Piranhas tem um percentual de 

37,45%. Já o município de Olho D‟Água Casado apresenta maior parcela de utilização de 

água não canalizada, 47,30%. Nestas áreas não há número relevante de poços. 

 

Tabela 3.3.1.1.19: Domicílios particulares permanentes por forma de abastecimento d‟água (%), em 

Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas: 2000. 

 

Forma de Abastecimento da 
água 

Delmiro 
Gouveia 

Olho 
D'Água do 

Casado 

Piranhas 

Piranhas Entremontes Total 

Rede Geral 81,46 47,30 79,48 27,89 61,72 

Canalizada só na propriedade ou 
no terreno 

16,06 39,31 6,90 8,63 7,50 

Canalizada em pelo menos um 
cômodo 

65,39 7,99 72,58 19,26 54,23 

Poço ou nascente 0,32 5,40 0,31 1,79 0,82 

Canalizada só na propriedade ou 
terreno 

0,02 0,07 0,00 0,07 0,02 

Canalizada em pelo menos um 
cômodo 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Não canalizada 0,29 5,33 0,31 1,73 0,80 

Outra 18,23 47,30 20,21 70,32 37,45 

Canalizada só na propriedade ou 
terreno 

0,22 0,20 7,04 0,20 4,68 

Canalizada em pelo menos um 
cômodo 

0,78 0,13 2,30 0,73 1,76 

Não canalizada 17,23 46,97 10,87 69,39 31,01 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

Estas informações revelam a existência de uma infra-estrutura inadequada nestas 

localidades, uma vez que a forte utilização de água não-tratada compromete a qualidade de 

vida dessas populações.  
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Tabela 3.3.1.1.20: Domicílios particulares permanentes por forma de abastecimento 

d‟água (%), no município de Paulo Afonso, 2000. 

 

Forma de Abastecimento da água Paulo Afonso 

Rede Geral 69,51 
Canalizada só na propriedade ou no terreno 12,10 

Canalizada em pelo menos um cômodo 57,42 

Poço ou nascente 14,26 

Canalizada só na propriedade ou terreno 1,72 

Canalizada em pelo menos um cômodo 3,23 

Não canalizada 9,31 

Outra 16,22 
Canalizada só na propriedade ou terreno 0,82 

Canalizada em pelo menos um cômodo 0,87 

Não canalizada 14,54 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 
No município de Paulo Afonso, 69,51% das residências utilizam a rede geral de 

abastecimento de água, como pode ser observado na Tabela 3.3.1.1.20. A utilização de 

água não-canalizada é verificada em 14,54% dos domicílios, tornando-se a segunda maior 

forma de abastecimento. É importante destacar a maior da participação dos poços no 

suprimento de água para a população, em comparação aos municípios anteriormente 

analisados, representando 14, 26% do total. 

A situação de Canindé de São Francisco é apresentada na Tabela 3.3.1.1.21, a 

seguir. 

 
Tabela 3.3.1.1.21: Domicílios particulares permanentes por forma de abastecimento d‟água 

(%), no município de Canindé de São Francisco, 2000. 

 

Forma de Abastecimento da água Canindé de São Francisco 

Rede Geral 74,12 

Canalizada só na propriedade ou no terreno 17,55 

Canalizada em pelo menos um cômodo 56,57 

Poço ou nascente 1,45 

Canalizada só na propriedade ou terreno 0,10 

Canalizada em pelo menos um cômodo 0,05 

Não canalizada 1,29 

Outra 24,43 

Canalizada só na propriedade ou terreno 0,16 

Canalizada em pelo menos um cômodo 0,05 

Não canalizada 24,22 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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A proporção das residências em Canindé de São Francisco que tem água provida 

através da rede geral é 74,12%, um dos maiores percentuais observados em comparação 

aos demais municípios, ficando atrás apenas de Delmiro Gouveia. Os domicílios que não 

dispõem de água canalizada representam 24,22% do total e são a segunda maior forma de 

abastecimento. Da mesma forma que ocorre nos municípios abordados de Alagoas, o 

suprimento de água por poços em Canindé é restrito. 

 
Resíduos Sólidos 
 

O último aspecto analisado ligado à infraestrutura diz respeito à coleta de resíduos 

sólidos, que interfere diretamente na qualidade do meio ambiente e nas condições de vida 

das populações. 

Constata-se, a partir da observação da Tabela 3.3.1.1.22, que, apesar de haver 

coleta de lixo na maior parte dos domicílios de Delmiro Gouveia, Olho d‟Água do Casado e 

Piranhas, nestas localidades ainda existem percentuais elevados de queima de resíduos e 

utilização de terrenos baldios. 

A coleta de lixo é realizada em 77,14% das residências, em Delmiro Gouveia, 

53,63%, em Olho d‟Água do Casado, e 55,85%, em Piranhas. Em relação ao uso de 

queimadas como forma de destino do lixo, o município de Olho D‟Água tem a maior parcela 

de utilização da mesma, cerca de 17%, em seus domicílios. Já o destino do lixo em terrenos 

baldios alcança a maior proporção em Piranhas, 34,07%.  

 

Tabela 3.3.1.1.22: Domicílios particulares permanentes, por destino do lixo, nos municípios de 

Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas, 2000. 

 

Destino do Lixo 

Delmiro 
Gouveia 

Olho d'Água 
do Casado 

Piranhas 

Total Piranhas Entremontes 

Unidade % Unidade % Unidade % % % 

Coletado 8.016 77,14 805 53,63 2.444 55,85 77,28 15,01 

Queimado 944 9,08 255 16,99 251 5,74 1,92 13,01 

Enterrado 28 0,27 20 1,33 37 0,85 0,10 2,26 

Jogado em 
terrenos baldios 

1.362 13,11 421 28,05 1.491 34,07 20,52 59,89 

Jogado em rios, 
lago ou mar 

24 0,23 0 0,00 117 2,67 0,03 7,70 

Outro 17 0,16 0 0,00 36 0,82 0,14 2,12 

TOTAL 10.391 100 1.501 100 4.376 100 100 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 
Em Paulo Afonso, 80,65% das habitações têm serviços de coleta de lixo e a 

utilização de queimadas e terrenos baldios como destino para os resíduos sólidos é 

verificada em 8,74% e 9,24% dos domicílios, respectivamente. Essas informações estão 

contidas na Tabela 3.3.1.1.23. 
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Tabela 3.3.1.1.23: Domicílios particulares permanentes, por destino do 

lixo, no município de Paulo Afonso: 2000. 

 

Destino do Lixo 
Paulo Afonso 

Unidade % 

Coletado 19.126 80,56 

Queimado 2.074 8,74 

Enterrado 65 0,27 

Jogado em terrenos baldios 2.194 9,24 

Jogado em rios, lago ou mar 159 0,67 

Outro 123 0,52 

TOTAL 23.741 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

O sistema de coleta de lixo em Canindé de São Francisco abrange 64,79% das 

moradias. A prática de queimadas é realizada por 16,37% dos domicílios e a utilização de 

terrenos baldios como destino do lixo atinge 18,28% das residências. A Tabela 3.3.1.1.24 

apresenta essas informações. 

 

Tabela 3.3.1.1.24: Domicílios particulares permanentes, por destino do lixo, no 

município de Canindé de São Francisco: 2000. 

 

Destino do Lixo 
Canindé de São Francisco 

Unidade % 

Coletado 2.506 64,79 

Queimado 633 16,37 

Enterrado 9 0,23 

Jogado em terrenos baldios 707 18,28 

Jogado em rios, lago ou mar 4 0,10 

Outro 9 0,23 

TOTAL 3.868 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

 

c) Desenvolvimento Econômico 
 

O desenvolvimento econômico é visto neste documento sob o prisma de uma visão 

geral da economia dos municípios e de seus setores produtivos predominantes. 
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Visão Geral da Economia 
 

A visão geral das economias dos municípios de Delmiro Gouveia, Olho d‟Água, 

Piranhas, Paulo Afonso e Canindé de São Francisco é dada através da evolução do Produto 

Interno Bruto (PIB) e do PIB per capita dessas localidades nos últimos anos.  

 O conhecimento do valor de produção de cada economia é importante para entender 

a magnitude e dinâmica das atividades realizadas em cada município. Constatou-se que 

Paulo Afonso, Delmiro Gouveia e Canindé de São Francisco apresentam as maiores 

economias em termos de PIB na região de estudo. Todavia, esta última localidade não está 

entre as mais populosas, o que vai refletir em um PIB per capita elevadíssimo. A Tabela 

3.3.1.1.25 contém o PIB de cada município entre os anos 2002 e 2005. 

 
Tabela 3.3.1.1.25: Produto Interno Bruto e PIB per capita (1 000 R$). 
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$
) 

Alagoas 9.812.401 3.371 11.209.511 3.805 12.890.511 4.324 14.134.636 4.687 
Delmiro 
Gouveia 

319.773,608 7.349,930 376.558,297 8.615,320 482.380,818 10.985,920 513.995,405 11.652,320 

Olho d'Água 
do Casado 

11.415,908 1.575,910 11.673,815 1.595,440 13.577,071 1.837,220 17.307,972 2.319,170 

Piranhas 29.798,875 1.379,510 32.309,941 1.453,630 37.576,105 1.644,180 46.223,115 1.968,360 

Bahia 60.671.843 4.525 68.146.924 5.031 79.083.228 5.780 90.942.993 6.583 

Paulo Afonso 1.034.063,028 10.415,200 1.238.698,174 12.338,250 1.359.392,054 13.384,060 1.256.387,079 12.234,880 

Sergipe 9.454.444 5.060 10.873.835 5.718 12.167.429 6.289 13.422.169 6.821 
Canindé de 

São Francisco 
849.692,816 43.444,770 1.081.720,348 53.373,480 1.260.328,605 60.081,450 1.109.775,935 51.167,690 

Fonte: Elaboração própria, dados obtidos no IBGE. 

 

 O município de Paulo Afonso além de apresentar a maior população é a principal 

economia da área de influência, atingindo uma produção, em 2005, de R$ 1.256.387.079. 

Em seguida vem Canindé de São Francisco com um PIB de R$1.109.775.935, Delmiro 

Gouveia, R$ 513.995.405, Piranhas, R$ 46.223,115, e Olho d‟Água do Casado, R$ 

17.307,972.  

Entre 2002 e 2005, as maiores taxas de crescimento do produto foram obtidas em 

Delmiro Gouveia, 61%, e Piranhas, 55%. Olho d‟Água do Casado apresentou uma variação 

do seu PIB de 52%, nesse período. Paulo Afonso e Piranhas tiveram crescimentos mais 

modestos, 22% e 31%, respectivamente.  

Em relação ao desempenho do PIB per capita dos municípios, Canindé de São 

Francisco é a localidade que apresenta os maiores valores para todos os anos. O produto 

médio por habitante foi de R$ 51.167,690, em 2005. Esse valor representa mais de 4 vezes 

o valor do PIB per capita de Paulo Afonso e Delmiro Gouveia, 22 vezes o de Olho d‟Água do 

Casado e 26 vezes o de Piranhas. O valor elevado da renda per capita de Canindé é reflexo 
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da existência da Hidrelétrica de Xingó na localidade e do tamanho de sua população que é 

considerado limitado.  

Para um melhor entendimento de magnitude econômica de cada município, além dos 

valores absolutos do PIB, foram levantadas informações sobre a participação do valor da 

produção de cada município sobre o PIB da UF de origem e as relações entre seus produtos 

per capita. A Tabela 3.3.1.1.26 mostra o peso da cidade no produto da economia do Estado 

e as razões entre o PIB per capita no município e o PIB per capita estadual. 

 
Tabela 3.3.1.1.26: Peso do município na economia do Estado e PIB per capita município/PIB per 

capita da UF. 

UF/ 
município 

2002 2003 2004 2005 

PIB  
Município/ 

UF 

Relação 
PIB per 
capita 

PIB 
Município/ 

UF 

Relação 
PIB per 
capita 

PIB 
Município/ 

UF 

Relação 
PIB per 
capita 

PIB  
Município/ 

UF 

Relação 
PIB per 
capita 

ALAGOAS (%)   (%)   (%)   (%)   
Delmiro 
Gouveia  

3,3 2,2 3,4 2,3 3,7 2,5 3,6 2,5 

Olho 
d'Água do 
Casado 

0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 

Piranhas 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

BAHIA         

Paulo 
Afonso 

1,7 2,3 1,8 2,5 1,7 2,3 1,4 1,9 

SERGIPE         

Canindé de 
São 

Francisco 
9,0 8,6 9,9 9,3 10,4 9,6 8,3 7,5 

Fonte: Elaboração própria, dados obtidos no IBGE. 

 

A evolução da participação do PIB de cada município abordado neste trabalho em 

relação ao seu Estado aponta a relevância da economia local em uma maior dimensão 

geográfica, e os possíveis multiplicadores das atividades econômicas realizadas para outras 

localidades.  

Desta forma, percebeu-se que dentre os municípios de Alagoas, Delmiro Gouveia 

tem o maior peso na economia do estado, atingindo uma participação que variou de 3,3%, 

em 2002, para 3,6%. As localidades de Olho d‟Água do Casado e Piranhas apresentaram 

percentuais muito próximos, pouco significativos e basicamente constantes ao longo do 

tempo. Vale ressaltar que no caso do primeiro, seu peso na economia alagoana foi de 0,1%. 

A participação de Piranhas atingiu 0,4%. 

O município baiano de Paulo Afonso contribuiu em 2002 com 1,7% do produto 

gerado no estado. Esse percentual teve uma diminuição em 2005 correspondendo a 1,4%.  

A atuação de Canindé de são Francisco no PIB de Sergipe foi bastante elevada, 

sobretudo em relação às outras localidades do presente estudo, no entanto, apresentou 

uma retração no último ano, atingido 8,3%, no ano de 2005, contra 9%, em 2002.  
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Uma maneira complementar de examinar o desempenho econômico dos municípios 

é através da relação entre o produto per capita da localidade e o da UF em questão. A 

Tabela 3.3.1.1.26 traz informações a esse respeito. Então, concluímos que Delmiro 

Gouveia, por exemplo, apresentou, em 2005, um PIB per capita de aproximadamente, 2,5 

vezes o valor de Alagoas (esse valor pode ser considerado constante para todo o período). 

Ao longo do período, Olho d‟Água do Casado e Piranhas ficaram com seus respectivos PIB 

per capita muito abaixo ao do estado e sem alterações significativas ao longo do tempo, em 

torno de 50% e 40%, respectivamente. 

O município de Paulo Afonso teve um PIB per capita quase duas vezes o da Bahia 

para todos os anos, uma dos maiores quocientes, porém muito abaixo da relação observada 

em Delmiro Gouveia e Canindé de São Francisco no estado de Sergipe. Neste último caso, 

a razão entre os produtos per capita atingiu 7,5, em 2005, Conclui-se, então, que a 

economia de Canindé tem os indicadores mais favoráveis relativamente a sua UF. 

 
Setores Produtivos 

 
O conhecimento da contribuição de cada setor da economia no produto total é uma 

forma de compreender melhor a estrutura responsável pela dimensão econômica das 

localidades em questão. Desta forma, o PIB municipal de 2005 foi segmentado a partir da 

contribuição da agropecuária, indústria e setor de serviços.  

 

Tabela 3.3.1.1.27: Participação de cada setor econômico no PIB municipal 2005 (%). 
 

SETOR 
Delmiro 
Gouveia 

Olho 
d’Água do 

casado 
Piranhas 

Paulo 
Afonso 

Canindé de 
São 

Francisco 

Agropecuária 0,78 19,31 10,94 0,49 0,99 

Indústria 81,49 7,65 10,47 71,76 92,87 

Serviços 17,73 73,04 78,58 27,75 6,14 

Valor Total – PIB (R$ 1000) 513995 17308 46223 1256388 1109775 
Fonte: Elaboração própria, dados do IBGE. 

 

Nas localidades de Delmiro Gouveia, Paulo Afonso e Canindé do São Francisco, o 

setor industrial é responsável pela maior participação no valor total da produção. Com 

certeza, a existência de hidrelétricas nessas localidades – CHESF – é a principal 

contribuinte para essa expressividade da indústria. No município de Olho d‟Água do Casado 

e Piranhas, observa-se que é o setor de serviços que agrega o maior valor ao PIB municipal, 

além disso, as atividades agrícolas têm participações mais significativas do que a indústria 

em ambas as localidades.  

De acordo com as informações levantadas sobre o número de empresas formais e 

empregos gerados nos diversos setores da economia, pode-se afirmar, previamente, que a 

maior parte de estabelecimentos e empregos nas localidades de estudo está concentrada 
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na atividade de comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 

domésticos. A Tabela 3.3.1.1.28 exibe essas informações. 

 
Tabela 3.3.1.1.28: Número de Empresas com CNPJ e Pessoal Ocupado: Delmiro Gouveia, Olho 

d‟Água do casado e Piranhas – 2005. 

 

Atividade 

Delmiro Gouveia Olho d'Água do Casado Piranhas 

Empresas 
Pessoal 
Ocupado 

Empresas 
Pessoal 
Ocupado 

Empresas 
Pessoal 
Ocupado 

Und. % Und. % Unid  % Und. % Und. % Und. % 

Agricultura, 
pecuária, 
silvicultura e 
exploração 
florestal 

3 0,37 8 0,36 - - - - - - - - 

Pesca 2 0,25 - - 1 2,94 ND - - - - - 

Indústrias de 
transformação 

31 3,84 501 22,45 1 2,94 ND - 5 2,63 2 0,58 

Produção e 
distribuição de 
eletricidade, gás 
e água 

- - - - - - - - 2 1,05 ND - 

Construção 31 3,84 93 4,17 2 5,88 ND - 12 6,32 34 9,94 

Comércio; 
reparação de 
veículos 
automotores, 
objetos pessoais 
e domésticos 

547 67,78 1.209 54,17 22 64,71 36 97,3 117 61,58 221 64,6 

Alojamento e 
alimentação 

28 3,47 64 2,87 - - - - 11 5,79 28 8,19 

Transporte, 
armazenagem e 
comunicações 

19 2,35 52 2,33 2 5,88 ND - ND - ND - 

Intermediação 
financeira 

5 0,62 30 1,34 - - - - 2 1,05 ND - 

Atividades 
imobiliárias, 
aluguéis e 
serviços 
prestados às 
empresas 

41 5,08 75 3,36 1 2,94 ND - 9 4,74 21 6,14 

Administração 
pública, defesa e 
seguridade social 

ND - ND - 1 2,94 ND - 2 1,05 ND - 

Educação 32 3,97 73 3,27 - - - - 2 1,05 ND - 

Saúde e serviços 
sociais 

4 0,50 27 1,21 - - - - 1 0,53 ND - 

Outros serviços 
coletivos, sociais 
e pessoais 

64 7,93 100 4,48 4 11,76 1 2,70 27 14,21 36 10,53 

TOTAL 807 100 2.232 100 34 100 37 100 190 100 342 100 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005.  
NOTA: 1 - Os dados com menos de 3(três) informantes estão desidentificados, apresentando a expressão Não disponível 
(ND), a fim de evitar a individualização da informação. 
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A segmentação da concentração de estabelecimentos formais e pessoal ocupado 

por ramo de atividade foi realizada para cada município em questão. A primeira abordagem 

realizada para Delmiro Gouveia, Olho d‟Água do Casado e Piranhas, no ano de 2005, 

mostra que,o setor de serviços engloba 67,78% dessas empresas e 54,17% da mão-de-

obra. Em olho d‟Água do Casado o percentual desse setor sobre o número de 

estabelecimentos é de 64,71%, abrangendo 97,3% do emprego na localidade. Para 

Piranhas, as estatísticas são 61,58% do total de empresas e 64,6% da mão-de-obra.  

 As atividades denominadas “Outros serviços coletivos, sociais e pessoais” estão 

entre os setores de maior relevância para todas essas economias, sobretudo em relação ao 

número de estabelecimentos. 

 É importante destacar o desempenho de outros segmentos nessas localidades. Por 

exemplo, em Delmiro Gouveia, a indústria de transformação está concentrada em poucas 

empresas, 3,84% do total, porém emprega 22,45% das pessoas ocupadas. Em Piranhas, as 

atividades de construção ficam na terceira posição em relevância, com 6,32% das 

empresas, e 9,94% da mão-de-obra, valores próximos aos obtidos no segmento de 

alimentação e hospedagem. No município de Olho d‟Água do Casado, somente as duas 

atividades citadas anteriormente se destacam, pois os demais segmentos têm participações 

muito próximas e pouco significativas. 

 A classificação das empresas formais por segmento de atividade em Paulo Afonso 

também destaca o comércio como o principal setor, correspondendo a 57,13% do total de 

unidades estabelecidas e 32,42% do pessoal ocupado. 

 Em relação ao número total de empresas, os outros segmentos de atividade de 

maior peso são os denominados “Outros serviços coletivo, sociais e pessoais” e o de 

atividades imobiliárias, correspondendo a 9,77% e 9,64%, respectivamente. Todavia, na 

geração de empregos, o setor atrelado à administração pública se encarrega de empregar 

27,46% das pessoas ocupadas, ocupando a segunda posição, e as atividades imobiliárias 

8,08%. Essas informações estão contidas na Tabela 3.3.1.1.28. 
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Tabela 3.3.1.1.28: Número de Empresas e Pessoal Ocupado, segundo ramo de atividade, em Paulo 

Afonso, 2005. 

 

Atividade 

Paulo Afonso 

Empresas Pessoal Ocupado 

Unidade % Unidade % 

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração 
florestal 

17 0,58 8 0,06 

Pesca 6 0,21 8 0,06 

Indústrias de transformação 159 5,45 509 3,84 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 5 0,17 908 6,84 

Construção 101 3,46 497 3,75 

Comércio; reparação de veículos automotores, 
objetos pessoais e domésticos 

1.666 57,13 4.301 32,42 

Alojamento e alimentação 122 4,18 323 2,43 

Transporte, armazenagem e comunicações 75 2,57 352 2,65 

Intermediação financeira 69 2,37 170 1,28 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados 
às empresas 

281 9,64 1.072 8,08 

Administração pública, defesa e seguridade social 5 0,17 3.642 27,45 

Educação 48 1,65 497 3,75 

Saúde e serviços sociais 77 2,64 410 3,09 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 285 9,77 570 4,30 

TOTAL 2.916 100 13.267 100 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2007.  

NOTA: 1 - Os dados com menos de 3(três) informantes estão desidentificados, apresentando a expressão Não disponível, 
a fim de evitar a individualização da informação. 

 

 Uma participação elevada do setor público na geração de emprego também foi 

verificada em Canindé de São Francisco, e atingiu 74,30%, em 2005. Os outros principais 

segmentos responsáveis pelos maiores pesos na mão-de-obra local foram o de comércio e 

o de alojamento e alimentação. Essas atividades são fortemente atreladas à exploração do 

turismo em torno da Usina Hidrelétrica de Xingó. Os setores de comércio, alojamento e 

alimentação e os outros serviços coletivos juntos englobam o maior número de empresas 

formais com as seguintes participações, 53,17%, 5,37% e 16,59%, respectivamente. A 

contribuição de cada atividade pode ser verificada na Tabela 3.3.1.1.29. 
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Tabela 3.3.1.1.29: Número de Empresas e Pessoal Ocupado, segundo ramo de atividade, em 

Canindé do São Francisco, 2005. 

 

Atividade 

Canindé do São Francisco 

Empresas Pessoal Ocupado 

Unidade % Unidade % 

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração 
florestal 

3 1.46 6 0.34 

Pesca - - - - 

Indústrias extrativas 1 0.49 
Não 

disponível 
- 

Indústrias de transformação 7 3.41 3 0.17 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 2 0.98 
Não 

disponível 
- 

Construção 12 5.85 33 1.89 

Comércio; reparação de veículos automotores, 
objetos pessoais e domésticos 

109 53.17 197 11.28 

Alojamento e alimentação 11 5.37 90 5.15 

Transporte, armazenagem e comunicações 8 3.90 9 0.52 

Intermediação financeira 3 1.46 18 1.03 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados 
às empresas 

7 3.41 51 2.92 

Administração pública, defesa e seguridade social 3 1.46 1,298 74.30 

Educação 4 1.95 3 0.17 

Saúde e serviços sociais 1 0.49 
Não 

disponível 
- 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 34 16.59 39 2.23 

TOTAL 205 100 1,747 100 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2007.  

NOTA: 1 - Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados, apresentando a expressão Não disponível, 
a fim de evitar a individualização da informação. 

 

d) Estrutura Agropecuária 

 
Nesta parte, focaliza-se a estrutura agropecuária dos municípios, salientando-se os 

principais produtos oriundos das culturas temporárias e permanentes, e da pecuária. 

 
Produção e rendimento das culturas temporárias 

 
A primeira localidade analisada foi Delmiro Gouveia. Assim, percebeu-se que as 

principais culturas temporárias são feijão e milho. A Tabela 3.3.1.1.30 mostra a área de 

colheita (ha), área plantada, quantidade produzida, rendimento médio (kg/ha) e valor (R$ 

mil) por cultura temporária no município. 
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Tabela 3.3.1.1.30: Área cultivada, produção e rendimento das principais culturas temporárias 

em Delmiro Gouveia, 2006. 

 

  
Área de 

colheita (ha) 

Área 
plantada 

(ha) 

Qtd. prod. 
(ton) 

Rend. Méd. 
(kg/ha) 

Valor 
(R$ mil) 

Feijão (em grão) 2.900 2.900 1.450 500 1.160 

Milho (em grão) 2.100 2.100 1.500 714 495 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2006. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2007 

 
Em Delmiro Gouveia, destacam-se as culturas do feijão e do milho, ambas voltadas 

para o consumo local, havendo, ainda, necessidade de importação de feijão de outros 

municípios. Em 2006, foi produzido um total de 1.450 toneladas de feijão, em uma área de 

2.900 hectares, o que gerou um rendimento médio de 500 kg/ha e um valor agregado de 

R$1.160.000. No mesmo ano, foram colhidas 1.500 ton de milho, cuja única destinação é a 

produção de ração animal, totalizando R$495.000. (Tabela 3.3.1.1.30)  

As culturas agrícolas mais importantes em Olho d‟Água do Casado são o feijão, o 

milho e a mandioca, como pode ser constatado na Tabela 3.3.1.2.31, a seguir. Estes três 

produtos agrícolas têm como destino o mercado local. 

 
Tabela 3.3.1.1.31: Área cultivada, produção e rendimento das principais culturas temporárias 

no município de Olho d'Água do Casado, 2006. 

 

  
Área de 

colheita (ha) 
Área 

plantada (ha) 
Qtd. prod. 

(ton) 
Rend. Méd. 

(kg/ha) 
Valor (R$ 

mil) 

Feijão (em 
grão) 

2.900 2.900 1.600 551 1.280 

Mandioca 100 100 800 8.000 96 

Milho (em grão) 1.600 1.600 1.020 680 337 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação 
em 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 

 

O cultivo do feijão é realizado em uma área de 2.900 ha, proporcionando 1.600 ton 

de grãos (551 kg/ha) e uma produção de R$1.200.000. Já as plantações de milho 

compreendem 1.600 ha que resultam em 1.020 ton de grãos (680 kg/ha) com valor total de 

R$337.000. A mandioca, apesar de ser plantada em uma área menor - 100 ha, apresenta 

alta produtividade, 8.000 kg/ha, porém um baixo valor de produção, R$ 96.000.  

No município de Piranhas, têm destaque as duas principais culturas temporárias das 

localidades anteriormente analisadas: feijão e milho. Porém, neste município, enquanto a 
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produção do milho segue o padrão observado de ser completamente destinada ao mercado 

local, cerca de metade do que é produzido de feijão é exportado para outros estados do 

Nordeste (Pernambuco, Bahia e Sergipe) e para a região de Arapiraca. A Tabela 3.3.1.1.32, 

a seguir, apresenta as principais informações dessa atividade agrícola. 

 
Tabela 3.3.1.1.32: Área cultivada, produção e rendimento das principais culturas 

temporárias em Piranhas, 2006. 

  
Área de 

colheita (ha) 
Área 

plantada (ha) 
Qtd. prod. 

(ton) 
Rend. Méd. 

(kg/ha) 
Valor (R$ 

mil) 

Feijão (em grão) 3.200 3.200 1.750 546 1.418 

Milho (em grão) 2.200 2.200 1.520 690 502 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2006. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2007 

  

O cultivo de feijão e milho em Piranhas compreende as maiores áreas de plantio até 

então analisadas. A primeira cultura abrangeu uma área de 3.200 ha, com o uma produção 

média de 546(kg/ha) e um valor total de R$1.418.000. Em uma menor área plantada, tem-se 

a produção de milho, realizada em 2.200 ha, com uma produtividade de 690 kg/ha e um 

valor de R$502.000. 

Na localidade de Paulo Afonso existe uma maior diversidade de culturas temporárias, 

todavia, as principais ainda continuam sendo o feijão e o milho e sua destinação é o 

consumo interno. A Tabela 3.3.1.1.33, a seguir, apresenta as principais culturas temporárias 

de Paulo Afonso. 

 
Tabela 3.3.1.1.33: Área cultivada, produção e rendimento das principais culturas temporárias em 
Paulo Afonso, 2006. 

 

  
Área de 

colheita (ha) 
Área plantada 

(ha) 
Qtd. prod. 

(ton) 
Rend. Méd. 

(kg/ha) 
Valor (R$ mil) 

Cana-de-açúcar 10 10 220 22.000 33 

Cebola 10 10 140 14.000 41 

Feijão (em grão) 2.200 2.200 1.080 490 907 

Mamona (baga) 400 400 180 450 50 

Mandioca 500 500 6.500 13.000 650 
Melancia 15 15 210 14.000 56 

Milho (em grão) 1.500 1.500 810 540 271 

Tomate 12 12 240 20.000 92 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2006. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2007. 
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A plantação de feijão, por exemplo, teve uma área plantada de 2.200 ha, em 2006, 

com uma produção de 490 kg/ha e um valor de R$907.000. A produção de milho gerou 

R$271.000, originária de 1.500 ha de plantações com uma produtividade de 540 kg/ha. A 

produção de mandioca abrangeu a terceira maior plantação, 500 ha, que resultou numa 

média de 13000 kg/ha e um valor total de R$650.000. Os demais produtos agrícolas como 

melancia, tomate, cebola e cana-de-açúcar têm menores áreas plantadas e valores de 

produção. 

O último município analisado, no que tange à produção agrícola de culturas 

temporárias, foi Canindé de São Francisco. Na localidade, o milho, o feijão e a mandioca 

são os principais produtos agrícolas dessa modalidade, conforme a Tabela 3.3.1.1.34. Não 

foram obtidas, pela equipe, informações relacionadas à destinação da produção deste 

município, uma vez que os responsáveis pelo setor não foram encontrados em visita técnica 

realizada no mês de fevereiro e não responderam ao questionário enviado por e-mail após a 

visita. 

 

Tabela 3.3.1.1.34: Área cultivada, produção e rendimento das principais culturas temporárias em 

Canindé de São Francisco, 2006. 

 

  
Área de 

colheita (ha) 
Área plantada 

(ha) 
Qtd. prod. 

(ton) 
Rend. Méd. 

(kg/ha) 
Valor (R$ 

mil) 

Feijão (em grão) 1.110 1.560 456 410 340 

Mandioca 140 300 1.680 12.000 672 

Melancia 10 10 150 15.000 26 

Milho (em grão) 4.500 4.500 4.500 1.000 1.350 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2006. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2007 

 

A produção de milho correspondeu à maior área de plantação, 4.500 ha, com um 

rendimento médio de 1.000 kg/ha, que gerou um valor total de R$1.350.000. O feijão teve 

uma área de colheita de 1.100 ha, menor do que a área plantada, em 2006, com um 

rendimento médio de 410 kg/ha, atingindo um valor de R$1.350.000. A produção de 

mandioca é a terceira maior, realizada em uma área de 300 ha, porém com uma colheita de 

apenas 140 hectares. A produtividade média de cada hectare foi de 12.000 kg e o valor total 

da produção foi de 672.000.  
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 Produção e rendimento das culturas permanentes 

 
Em termos de cultura permanente, a Tabela 3.3.1.1.35 mostra que, para Delmiro 

Gouveia, destaca-se apenas a banana, com uma área plantada de 30 hectares, o que dá 

uma produção de 450 mil toneladas, com rendimento médio de 15.000 kg/ha e um valor de 

produção de R$113.000.  

 

Tabela 3.3.1.1.35: Área cultivada, produção e rendimento das principais culturas 

permanentes de Delmiro Gouveia, 2006. 

 

  
Área de 

colheita (ha) 
Área plantada 

(ha) 
Qtd. prod. 

(ton) 
Rend. Méd. 

(kg/ha) 
Valor (R$ 

mil) 

Banana 30 30 450 15.000 113 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2006. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2007 

 

Em Olho d‟Água do Casado, a principal cultura permanente é a de caju. A área 

plantada é de 131 ha, com uma produtividade média de 274 kg/ha, e um valor de produção 

de R$36.000, conforme apresenta a Tabela 3.3.1.1.36. 

 

Tabela 3.3.1.1.36: Área cultivada, produção e rendimento das principais culturas permanentes 

no município de Olho d'Água do Casado, 2006. 

 

  
Área de 

colheita (ha) 
Área 

plantada (ha) 
Qtd. prod. 

(ton) 
Rend. Méd. 

(kg/ha) 
Valor (R$ mil) 

Castanha de 
Caju 

131 131 36 274 36 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2006. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2007 

 

Em Piranhas, nenhuma produção permanente atingiu a unidade de medida, portanto, 

atribuiu-se valor zero para todas as culturas. 

A diversidade de culturas permanentes é maior em Paulo Afonso. De acordo com a 

Tabela 3.3.1.1.37, no município são realizadas plantações significativas de banana, coco-

da-baía, goiaba, manga e uva.  
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Tabela 3.3.1.1.37: Área cultivada, produção e rendimento das principais culturas 

permanentes de Paulo Afonso, 2006. 

  
Área de 

colheita (ha) 
Área plantada 

(ha) 
Qtd. prod. 

(1000) 
Rend. Méd. 

Valor (R$ 
mil) 

Banana* 28 28 308 11.000 163 

Coco-da-
baía** 

35 35 143 4.085 46 

Goiaba* 8 8 72 9.000 22 

Manga* 18 18 198 11.000 67 

Uva* 5 5 110 22.000 88 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação em 
2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2007 

* Quantidade produzida em toneladas; Rendimento médio em kg/ha  

** Quantidade produzida em frutos; Rendimento médio em frutos/ha  

 
A maior extensão de área plantada está destinada á produção de coco-da-baía, que 

teve uma área plantada de 35 hectares, em 2006, com uma produção média de 4.085 

cocos/ha e um valor total de R$46.000. Em segundo lugar vem o cultivo de bananas que 

compreende 28 ha, com uma produtividade de 11.000 kg/ha e o maior valor de produção 

total entre as culturas permanentes, R$163.000. As plantações de manga têm uma menor 

área de plantio, 18 ha, e uma produtividade de 11.000 frutos por hectare. O valor de 

produção da manga foi mais elevado que o de coco, porém ficou abaixo do valor obtido no 

cultivo de uva, que junto com o plantio de goiaba apresentam as menores áreas de plantio. 

A uva , põem, tem um maior valor de mercado. 

As principais produções e rendimentos de culturas permanentes em Canindé de São 

Francisco estão relacionadas ao cultivo de banana e de coco-da-baía na região. A 

localidade apresenta uma área total de 110 hectares destinada a esses produtos agrícolas, 

que são divididos da seguinte forma: 70 há na produção de banana e 40 ha no cultivo de 

coco-da-baía. A Tabela 3.3.1.1.38 contém essas informações. 

 
Tabela 3.3.1.1.38: Área cultivada, produção e rendimento das principais culturas permanentes de 

Canindé de São Francisco, 2006. 

 

  
Área de 

colheita (ha) 

Área 
plantada 

(ha) 
Qtd. prod. Rend. Méd. Valor (R$ mil) 

Banana* 70 75 840 12.000 504 

Coco-da-baía** 40 45 160 4.000 64 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2006. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2007. 

* Quantidade produzida em toneladas; Rendimento médio em kg/ha  

** Quantidade produzida em frutos; Rendimento médio em frutos/ha  
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Em 2006, a produção média por hectare de cada cultura foi de 12.000 kg de bananas 

e 4.000 unidades de coco. Os valores totais dessas produções foram R$504.000 e 

R$64.000, respectivamente. 

 

Produção e rendimento da pecuária. 

 

A pecuária está concentrada de diferentes formas nos municípios que da área de 

influência deste estudo. A Tabela 3.3.1.1.39 apresenta a estrutura pecuária dos municípios 

de Alagoas analisados neste trabalho. 

 

Tabela 3.3.1.1.39: Estoque dos Rebanhos dos Municípios de Delmiro Gouveia, 

Olho d'Água do Casado e Piranhas, 2006. 

 

  Delmiro Gouveia 
Olho d'Água 
do Casado 

Piranhas 

Bovinos 9.000 5.500 12.500 

Ovinos 9.900 2.310 2.200 

Eqüinos 755 254 520 

Suínos 1.438 330 272 

Aves* 12.800 9.636 8.160 

Bubalinos - - - 

Asininos 410 61 200 

Muares 210 76 56 

Caprinos 7.000 240 720 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: 
situação em 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 
*Inclui galinhas, galos, frangos e pintos 

 

Delmiro Gouveia tem o maior estoque de rebanhos concentrados no setor de aves, 

com 12.000 animais, seguido pela criação de ovinos, 9.900 unidades e bovinos, 9.000 

cabeças. A produção de caprinos nessa localidade é significativa e atinge um total de 7000 

animais. 

Os municípios de Olho d‟Água do Casado e Piranhas apresentam uma quantidade 

total de animais menor, em relação à Delmiro Gouveia. Na primeira região, as aves têm 

maior participação, com uma totalidade de 9.636. Os bovinos e os ovinos vêm logo em 

seguida, com 5.500 e 2.310 animais. Já em Piranhas, os maiores rebanho são de bovinos, 

12.500 unidades, aves, 8.160, e ovinos, 2.200 animais. 

Para Paulo Afonso, a Tabela 3.3.1.1.40 apresenta os estoques de rebanhos do 

município.  
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Tabela 3.3.1.1.40: Estoque dos Rebanhos do município de Paulo Afonso, 2006. 

 

  Cabeças 

Bovinos 17.857 

Ovinos 18.467 

Eqüinos 893 

Suínos 2.283 

Aves* 46.813 

Codornas 9.000 

Asininos 243 

Muares 309 

Caprinos 16.148 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: 
situação em 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 

*Inclui galinhas, galos, frangos e pintos 

 

A produção pecuária de Paulo Afonso está mais fortemente concentrada na 

produção de aves, com 46.813 animais. As criações de ovinos, caprinos e suínos têm 

valores próximos e completam a lista dos principais rebanhos da região com valores de 

18.467, 17.857 e 16.148, nessa ordem. No município a criação de codornas chama a 

atenção pela sua magnitude, 9.000 aves desse tipo. 

Por fim, Canindé de São Francisco tem a maior produção pecuária de aves entre as 

localidades mencionadas, 67.300., que constitui seu principal rebanho. Os bovinos 

abrangem um número total de 29.500 e os ovinos 10.200 animais. Além disso, os caprinos 

também apresentam expressividade do seu rebanho, 4.250 unidades. A Tabela 3.3.1.1.41 

contém essas informações. 

 

Tabela 3.3.1.1.41: Estoque dos Rebanhos do município de Canindé de São 

Francisco, 2006. 

  Cabeças 

Bovinos 29.500 

Ovinos 10.200 

Eqüinos 1.650 

Suínos 2.600 

Aves* 67.300 

Codornas - 

Asininos 330 

Muares 160 

Caprinos 4.250 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: 
situação em 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 

*Inclui galinhas, galos, frangos e pintos 
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Os principais produtos de origem animal também foram levantados para cada 

localidade. Delmiro Gouveia tem a maior produção de leite de vaca entre os três municípios 

de Alagoas, em questão. A quantidade de litros produzidos em Delmiro Gouveia, Olho 

d‟Água do Casado e Piranhas foram de 1.500.000, 850.000 e 5.000.000, respectivamente, 

em 2006. Essas produções geraram as maiores receitas entre os produtos de origem 

animal. A Tabela 3.3.1.1.42 sintetiza as principais informações sobre esses produtos nas 

áreas de abrangência de Alagoas. 

 
Tabela 3.3.1.1.42: Produção de Origem Animal dos Municípios de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do 

Casado e Piranhas, 2006. 

 

Produto 

Delmiro Gouveia Olho d'Água do Casado Piranhas 

Qtd. 
Valor (mil 

R$) 
Qtd. 

Valor (mil 
R$) 

Qtd. 
Valor 

(mil R$) 

Leite de vaca* 1500 750 850 425 5000 2.500 

Ovos de galinha** 18 36 19 38 5 11 

Ovos de codorna** - - - - 62 46 

Mel abelha*** 3200 14 4000 18 6050 24 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2006; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2006. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2007. * Mil Litros; **Mil Dúzias; *** Kg 

 

Além da produção de leite de vaca, as localidades na produção de ovos de galinha, 

ovos de codorna e mel de abelha como pode ser observado na tabela acima. A venda de 

ovos de galinha é a segunda maior fonte de receitas de produção de origem animal em 

Delmiro Gouveia e Olho d‟Água do Casado. Porém, em Piranhas é a comercialização de 

ovos de codorna que tem o segundo maior valor. 

A situação da produção de origem animal de Paulo Afonso é apresentada na Tabela 

3.3.1.1.43, a seguir. 

 
Tabela 3.3.1.1.43: Produção de Origem Animal do Município de Paulo Afonso, 2006. 

 

Produto 
Paulo Afonso 

Qtd.  Valor (mil R$) 

Leite de vaca* 2.045 1.227 

Ovos de galinha** 36 76 

Ovos de codorna** 49 30 

Mel abelha*** 64.331 244 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2006. 
Malha municipal digital do Brasil: situação em 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 
* Mil Litros; **Mil Dúzias; *** Kg 
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Percebe-se que a comercialização de leite também foi responsável pela geração da 

maior receita. Em 2006, o município produziu 2.045.000 dúzias de ovos que proporcionaram 

um valor de R$1.227.000. A segunda maior fonte de rendimentos foi originária da venda de 

mel de abelha.  

A região de Canindé de São Francisco comercializa apenas leite de vaca e ovos de 

galinha dentre os produtos de origem animal. Como conseqüência de um rebanho bovino 

muito superior ao observado entre as localidades da região de abrangência, Canindé de São 

Francisco é o município que apresenta a maior produção de leite, 13.965.000 litros, o que 

gera uma receita de R$ 5.865.000. A venda de ovos de galinha tem uma importância 

secundária. Essas informações estão contidas na Tabela 3.3.1.1.44, a seguir. 

 
Tabela 3.3.1.1.44: Produção de Origem Animal do Município de Canindé de 
São Francisco, 2006. 
 

Produto 
Canindé de São Francisco 

Qtd. (mil) Valor (mil R$) 

Leite de vaca* 13.965 5.865 

Ovos de galinha** 68 131 

Ovos de codorna** - - 

Mel de abelha - - 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2006. Malha municipal digital do Brasil: 
situação em 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2007.  
* Mil Litros; **Mil Dúzias; *** Kg 

 

e)  Estrutura Fundiária 

 

A Tabela 3.3.1.1.45 mostra a estrutura de utilização das terras dos estabelecimentos 

agropecuários por município da região de abrangência da Usina Hidrelétrica de Xingó.  

 
Tabela 3.3.1.1.45: Utilização das terras dos estabelecimentos agropecuários – 2006. 

 

Município 
Total de  
estabele- 
cimentos 

Área 
 total 
(ha) 

Utilização das terras dos estabelecimentos agropecuários 

Lavouras (1) Pastagens (2) 
Matas e florestas 

(3) 

Estabele-
cimentos 

Área  
(ha) 

Estabele-
cimentos 

Área  
(ha) 

Estabele- 
cimentos 

Área  
(ha) 

Delmiro 
Gouveia 

549 
10 
055 

441 1 154 426 6 702 295 1 822 

Olho d'Água 
do Casado 

645 1 973 409 148 617 1 398 182 410 

Piranhas 1 132 6 947 1 006 941 684 2 720 358 3 217 

Paulo Afonso 9 139 
281 
597 

6 143 44 520 5 137 181 082 1 880 56 659 

Canindé de 
São Francisco 

918 
58 
313 

799 4 562 727 34 061 376 20 361 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2006 
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 A partir dos dados contidos na tabela acima, é fácil perceber que a agropecuária é 

mais forte em Paulo Afonso, entre os municípios selecionados, tanto em número de 

estabelecimentos, 9.139, quanto em área total utilizada, 281.597.  

 A utilização de lavouras é realizada pelo maior número de estabelecimentos em 

quase todos os municípios da área de estudo, a única exceção é Piranhas, onde essa 

concentração está no uso de pastagens. Pode-se dizer de uma forma geral, que utilização 

de pastagens pelas empresas agropecuárias ocupa a segunda posição, e em último lugar 

têm-se os estabelecimentos que produzem a partir de matas e florestas. Vale ressalta que 

embora o total de empresas ligado à lavoura seja maior, esse é o segmento que utiliza a 

menor extensão de terra em todas as localidades, ficando atrás inclusive do aproveitamento 

de matas e florestas. A maior área da agropecuária é utilizada pelas pastagens, a produção 

mais extensiva. 

 Outra característica relaciona da à estrutura fundiária dos estabelecimentos 

agropecuários nos permite fazer inferências sobre a magnitude da agricultura familiar nas 

localidades, a Tabela 3.3.1.1.46 mostra o pessoal ocupado nos estabelecimentos 

agropecuários, com laços de parentesco com o produtor e empregados contratados sem 

laços de parentesco com o produtor para o ano de 2006. 

 
Tabela 3.3.1.1.46: Pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários, com laços de parentesco 
com o produtor e empregados contratados sem laços de parentesco com o produtor – 2006. 
  

Município 
Total 
 de  

estabelecimentos 

Pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários 

Total 

Com laços de parentesco 
 com o produtor 

Empregados contratados  
sem laços de parentesco 

com o produtor 

Estabeleci-
mentos 

Total 
(%) 

Estabele-
cimentos 

Total 
(%) 

Delmiro 
Gouveia 

549 1 524 549 
87,14 

48 
12,86 

Olho d'Água 
do Casado 

645 2 458 645 
77,38 

100 
22,62 

Piranhas 1 132 3 361 1 132 90,45 93 9,55 
Paulo 
Afonso 

9 139 28 500 9 139 
83,54 

985 
16,46 

Canindé de 
São 
Francisco 

918 3 815 918 
91,43 

85 
8,57 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2006. 

 

 É fácil perceber que em todas as localidades examinadas existem uma forte relação 

entre o produtor e o pessoal ocupado na agropecuária, o que aponta indícios para a 

participação elevada da agricultura familiar. Canindé de São Francisco apresentou a maior 

proporção da mão-de-obra com essa característica, 91,43%, seguido de Piranhas com 

90,45%, Delmiro Gouveia, 87,14%, e Paulo Afonso, 83,54%. Já Olho d‟Água do Casado 
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teve o percentual mais elevado de empregados contratados sem laços de parentesco com o 

setor rural, 22,62%.  

 
f) Programas e Políticas Públicas 
 

Com o objetivo de fomentar a produção agropecuária, os governos municipais, 

estaduais e federais promovem ações e programas voltados para os pequenos agricultores 

familiares, como também para identificação e promoção de Arranjos Produtivos Locais 

(APLs), que se caracterizam pela existência de um grande número de empreendimentos 

atuando em uma cadeia produtiva no mesmo território, podendo incluir pequenos, médios e 

grandes produtores cooperando entre si.  

Entre estes programas, destaca-se o Garantia Safra, aderido por todos os municípios 

da área de abrangência deste estudo. O objetivo do benefício – vinculado ao Ministério de 

Desenvolvimento Agrário do Governo Federal – é garantir a renda mínima para agricultores 

de localidades atingidas sistematicamente por situação de emergência ou calamidade 

pública por causa de estiagem. 

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(Codevasf) vem estruturando, através de diversos projetos e ações, o APL de Aqüicultura do 

Baixo São Francisco, que abrange municípios dos estados de Alagoas e Sergipe. Nos 

municípios de Delmiro Gouveia e Olho d‟Água do Casado, a empresa participa da operação 

de 15 projetos-piloto de criação de peixes em tanques-rede para capacitação de pescadores 

artesanais e de pequenos produtores. Este projeto inclui, ainda, os municípios de Penedo, 

Pão de Açúcar e Piaçabuçu. 

Em Piranhas, a Codevasf atua na implantação de unidades de produção e capacitação 

apícola (apiários), promovendo o APL de Apicultura da região; e, também, na estruturação 

da unidade de capacitação de jovens com a aquisição de equipamentos e material de 

consumo para apoiar o APL de Ovinocaprinocultura em desenvolvimento no município. No 

primeiro projeto, conta com a parceria da Prefeitura Municipal e da Associação dos 

Apicultores do Município de Piranhas. No segundo, o Instituto Xingó e a Prefeitura de 

Piranhas. Este mesmo município, conta, ainda, com o apoio do Banco do Nordeste (BNB) e 

do SEBRAE no Programa Balde Cheio, que tem por objetivo o incremento da produtividade 

da bovinocultura de leite.  

Na cidade de Paulo Afonso, destacam-se: o Programa de Assistência Técnica, que 

tem como público-alvo as famílias agricultoras do Grupo B do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), ou seja, aquelas que têm renda brutal 

anual inferior a R$5.000,00. Além disso, tem o Programa Semeando (Governo da Bahia), 

que distribui sementes e mudas para os agricultores familiares; o Programa de Aquisição de 
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Alimentos (PAA) do Governo Federal; e o Projeto de Irrigação Paulo Afonso, que conta com 

um aporte de R$12.500.000,00 do Governo da Bahia para beneficiar pequenos e médios 

produtores.  

Além desses programas, encontra-se em fase de conclusão o Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de Itaparica, que inclui os municípios de Abaré, 

Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo Afonso e Rodelas. O Plano faz parte das ações do 

Projeto Territórios da Cidadania do Governo Federal, cujo objetivo é identificar 

oportunidades de investimento e prioridades temáticas definidas a partir da realidade local 

de cada Território, o qual se constitui a partir da especificidade dos arranjos sociais e locais 

de cada região. 

Com o objetivo de estruturar e dinamizar o APL de apicultura na região do Baixo São 

Francisco Sergipano, a Codevasf iniciou, em 2005, ações de mobilização e capacitação de 

produtores, implantação de sistemas pilotos de produção apícola e apoio à implantação de 

unidades de beneficiamento do mel, sendo Canindé de São Francisco um dos onze 

municípios beneficiados. O projeto vem sendo desenvolvido juntamente ao Instituto Xingó, à 

Federação de Apicultores de Sergipe (FAPISE), ao SEBRAE, ao SENAC e às Prefeituras. 

Em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Agricultura (DESAGRO), a 

Codevasf também apóia o APL de Ovinocaprinocultura na sub-região sergipana do Sertão 

do São Francisco, que abrange Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Monte 

Alegre, Gararu, Porto da Folha e Poço Redondo. As principais ações desenvolvidas 

compreendem: mobilização e capacitação de produtores; implantação de unidades-modelo 

de produção; introdução de animais melhoradores e estruturação de abatedouro. 

 
g) Qualidade de Vida da População 
 
 Além dos aspectos econômicos e de infra-estrutura anteriormente expostos, o bem-

estar da população da área de influência em interesse também pode ser estudado através 

da análise de outros quatro aspectos: renda, educação, saúde e turismo. Em adição a estas 

variáveis, a preservação do Meio Ambiente também influencia de forma direta a qualidade 

de vida de uma localidade. Nesta seção, serão apresentados dados e indicadores para 

melhor avaliar a qualidade de vida destas populações, além da exposição das principais 

ações voltadas à conservação ambiental nos municípios. 

 
Renda 
 
 As Tabelas 3.3.1.1.47, 3.3.1.2.48 e 3.3.1.1.49 resumem os dados sobre a evolução, 

de 1991 a 2000, do rendimento mensal per capita da população das cidades estudadas. À 

medida que observa-se um crescimento desta variável nos municípios de Delmiro Gouveia, 
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Paulo Afonso e Canindé de São Francisco, assim como nos estados onde se situam, o 

movimento contrário pode ser visualizado em Piranhas e Olho d‟Água do Casado.  

  

Tabela 3.3.1.1.47: Renda Mensal Média per capita dos municípios 
de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas, e do 
estado de Alagoas, 1991 e 2000. 
 

  

Renda Mensal Média per 
capita        (R$ de 2000) 

1991 2000 

Delmiro Gouveia 73,41 110,1 

Olho d'Água do Casado 65,63 50,36 

Piranhas 118,92 89,37 

Alagoas 109,13 139,91 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Ipeadata. 

 

Tabela 3.3.1.1.48: Renda Mensal Média per capita do município de 
Paulo Afonso e do estado da Bahia, 1991 e 2000. 

  

Renda Mensal Média per 
capita (R$ de 2000) 

1991 2000 

Paulo Afonso 145,04 170,05 

Bahia 119,71 160,19 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Ipeadata. 

 

A diminuição deste indicador fica ainda mais evidente no município de Piranhas, 

onde a renda mensal média per capita era, em 1991, superior a registrada do estado de 

Alagoas para o mesmo ano, caso que só se repetiu em Paulo Afonso, cuja renda média, no 

período analisado, é mais elevada do que a da Bahia. 
 

Tabela 3.3.1.1.49: Renda Mensal Média per capita do município de 
Canindé de São Francisco e do estado de Sergipe, 1991 e 2000. 

 

Renda Mensal Média per 
capita (R$ de 2000) 

1991 2000 

Canindé de São Francisco 65,75 91,65 

Sergipe 127,47 163,50 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Ipeadata. 
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 Nas Tabelas 3.3.1.1.50, 3.3.1.1.51 e 3.3.1.1.52, os domicílios foram agrupados por 

classe de rendimento nominal mensal do responsável pelo mesmo. Como pode ser 

observado, em Delmiro Gouveia, 60,91% dos chefes de família não têm rendimento ou 

recebem até um salário mínimo por mês. No município de Olho d‟Água do Casado, onde a 

situação é mais alarmante, 79% dos responsáveis por domicílios têm rendimento mensal de 

zero a 1 salário mínimo. Esse percentual para Piranhas e Canindé de São Francisco é de 

69,77% e 61%, respectivamente. 

 Já em Paulo Afonso, a renda é menos concentrada, uma vez que 48,12% dos 

provedores dos domicílios recebem até 1 salário mínimo e 16,25 ganham cinco ou mais, 

percentual pelo menos 2 vezes maior do que aquele encontrado nos outros municípios. 

 

 

Tabela 3.3.1.1.50: Domicílios particulares permanentes por classe de rendimento nominal mensal da 
pessoa responsável pelo domicílio, para Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas: 2000. 
 

  
Delmiro Gouveia 

Olho d'Água do 
Casado 

Piranhas 

Un. % Un. % Un. % 

Menos de 1 SM 4.628 44,54 690 45,97 1.702 38,89 

Entre 1 e 2 SM 1.836 17,67 206 13,72 528 12,07 

Entre 2 e 3 SM 763 7,34 43 2,86 186 4,25 

Entre 3 e 5 SM 719 6,92 39 2,60 253 5,78 

Entre 5 e 10 SM 545 5,24 22 1,47 230 5,26 

Entre 10 e 15 SM 98 0,94 2 0,13 58 1,33 

Entre 15 e 30 SM 69 0,66 1 0,07 48 1,10 

Mais de 30 SM 32 0,31 2 0,13 20 0,46 

Sem rendimento 1.701 16,37 496 33,04 1.351 30,87 

TOTAL 10.391 100 1.501 100 4.376 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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Tabela 3.3.1.1.51: Domicílios particulares permanentes por classe de 
rendimento nominal mensal da pessoa responsável pelo domicílio, em 
Paulo Afonso: 2000. 

  
Paulo Afonso 

Un. % 

Menos de 1 SM 7.578 31,92 

Entre 1 e 2 SM 4.144 17,46 

Entre 2 e 3 SM 1.872 7,89 

Entre 3 e 5 SM 2.457 10,35 

Entre 5 e 10 SM 2.651 11,17 

Entre 10 e 15 SM 588 2,48 

Entre 15 e 30 SM 463 1,95 

Mais de 30 SM 141 0,59 

Sem rendimento 3.847 16,20 

TOTAL 23.741 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

Tabela 3.3.1.1.52: Domicílios particulares permanentes por classe de 
rendimento nominal mensal da pessoa responsável pelo domicílio, em 
Canindé de São Francisco: 2000. 

  
Canindé de São Francisco 

Un. % 

Menos de 1 SM 1.412 36,50 

Entre 1 e 2 SM 791 20,45 

Entre 2 e 3 SM 298 7,70 

Entre 3 e 5 SM 193 4,99 

Entre 5 e 10 SM 154 3,98 

Entre 10 e 15 SM 32 0,83 

Entre 15 e 30 SM 31 0,80 

Mais de 30 SM 7 0,18 

Sem rendimento 950 24,56 

TOTAL 3.868 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

 A análise destes dados evidencia que a maior parte da população dos municípios 

contemplados neste Diagnóstico vive com rendimento mensal insuficiente, com um número 

significativo de habitantes vivendo abaixo da linha da pobreza, além de revelar, também, 

uma elevada desigualdade na distribuição da renda. 
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Educação 
 
 Em relação à educação, foram levantados dados referentes à taxa de analfabetismo, 

freqüência escolar e infraestrutura educacional dos municípios em questão. 

 
Tabela 3.3.1.1.53: População residente, de 05 anos ou mais de idade, alfabetizada em Delmiro 

Gouveia, Olho d‟Água do Casado e Piranhas por situação de moradia, 2000. 

 

  

Delmiro Gouveia Olho d'Água do Casado Piranhas 

População 
total com 
mais de 5 

anos 

População 
alfabetizada 

População 
total com 
mais de 5 

anos 

População 
alfabetizada 

População 
total com 
mais de 5 

anos 

População 
alfabetizada 

Unidade % Unidade % Unidade % 

Urbana 29.888 20.699 69,26 3.400 1.781 52,38 1.200 941 78,42 

Rural 8.366 4.730 56,54 2.700 1.202 44,52 15.890 8.881 55,89 

Total 38.254 25.429 66,47 6.100 2.983 48,90 17.090 9.822 57,47 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 
As Tabelas 3.3.1.1.54, 3.3.1.1.55 e 3.3.1.1.56 reúnem informações quanto ao nível 

de alfabetização da população com mais de 5 anos de idade por situação de domicílio. Em 

todos os casos analisados, há uma menor proporção da população rural alfabetizada em 

comparação à urbana. Tomando os habitantes dos dois meios como referência, são 

considerados alfabetizados apenas 66,47% do total, em Delmiro Gouveia; 48,9%, em Olho 

d‟Água do Casado; 57,4%, em Piranhas; 75,1%, em Paulo Afonso; e 54,1%, em Canindé de 

São Francisco. 

 

Tabela 3.3.1.1.54: População residente, de 05 anos ou mais de idade, alfabetizada 
em Paulo Afonso, por situação de moradia, 2000. 

  
População total 

com mais de 5 anos 

População alfabetizada 

Unidade % 

Urbana 74.408 57.715 77,57 

Rural 12.441 7.558 60,75 

Total 86.849 65.273 75,16 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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Tabela 3.3.1.1.55: População residente, de 05 anos ou mais de idade, alfabetizada em 
Canindé de São Francisco, por situação de moradia, 2000. 

  
População total com 

mais de 5 anos 

População alfabetizada 

Unidade % 

Urbana 7924 4.789 60,44 

Rural 7217 3.408 47,22 

Total 15141 8.197 54,14 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

 Quando analisado o percentual de analfabetos por faixa etária, percebe-se que, a 

partir dos 15 anos, este indicador é crescente com a idade, ou seja, a taxa de analfabetismo 

é maior entre a população mais velha, em todos os municípios (Tabelas 3.3.1.1.56, 

3.3.1.1.57 e 3.3.1.1.58). 

 

Tabela 3.3.1.1.56: Taxa de Analfabetismo (%) por Faixa Etária, nos 
Municípios de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas, 2000. 

Faixa Etária 

Taxa de Analfabetismo (%) 

Delmiro 
Gouveia 

 

Olho d'Água do 
Casado 

 

Piranhas 

07 a 14 anos 23,87 42,29 36,37 

15 a 19 anos 13,8 25,8 24,3 

20 a 24 anos 20,1 35,5 31,1 

25 a 29 anos 20,1 44,0 34,0 

30 a 39 anos 27,3 48,2 37,3 

40 a 49 anos 37,0 57,8 43,5 

50 anos ou mais 55,3 73,0 62,3 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

Tabela 3.3.1.1.57: Taxa de Analfabetismo por Faixa Etária no Município de 
Paulo Afonso, 2000. 

Faixa Etária Taxa de Analfabetismo (%) 

07 a 14 anos 15,95 

15 a 19 anos 9,0 

20 a 24 anos 12,4 

25 a 29 anos 15,7 

30 a 39 anos 19,5 

40 a 49 anos 26,7 

50 anos ou mais 44,3 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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Tabela 3.3.1.1.58: Taxa de Analfabetismo por Faixa Etária no Município de 
Canindé de São Francisco, 2000. 

Faixa Etária Taxa de Analfabetismo (%) 

07 a 14 anos 43,88 

15 a 19 anos 24,2 

20 a 24 anos 34,1 

25 a 29 anos 37,8 

30 a 39 anos 41,3 

40 a 49 anos 55,3 

50 anos ou mais 67,3 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 
 Os altos índices de analfabetismo no estrato de 7 a 14 anos, pode ser explicado 

tanto pela não-freqüência escolar por parte desta população, como observado nas Tabelas 

3.3.1.2.59, 3.3.1.2.60 e 3.3.1.2.61, mas sugere, principalmente, um elevado índice de 

defasagem idade-série. É importante destacar, ainda, o ganho substancial no acesso das 

crianças às escolas, entre 1991 e 2000, refletido no aumento de sua freqüência nos cinco 

municípios. 

 

Tabela 3.3.1.1.59: Freqüência Escolar da População de 7 a 14 anos (%) 
nos Municípios de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas, 
1991 e 2000. 

  1991  2000 

Delmiro Gouveia 67,78  91,29 

Olho d'Água do Casado 52,73  89,69 

Piranhas 68,24  86,47 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Ipeadata. 

 

Tabela 3.3.1.1.60: Freqüência Escolar (%) da População de 07 a 14 anos 
no município de Paulo Afonso, 1991 e 2000. 

  1991 2000 

Freqüência Escolar (%) 79,93 94,14 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Ipeadata. 

 

Tabela 3.3.1.1.61: Freqüência Escolar (%) da População de 07 a 14 
anos no município de Canindé de São Francisco, 1991 e 2000. 

  1991 2000 

Freqüência Escolar (%) 48,83 91,21 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Ipeadata. 
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 Esta expansão, contudo, não significa, necessariamente, que estes alunos têm 

acesso à educação de qualidade, como mostram os números do Ideb 2007 – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, que se propõe a calcular o nível de qualidade de 

ensino baseado nas medidas de fluxo escolar e desempenho em avaliações. Este índice, 

para o Ensino Fundamental, nos municípios, está abaixo das médias estaduais e brasileira, 

exceção feita a Piranhas, onde o indicador supera a média do estado de Alagoas e se 

aproxima da média nacional. 

 Este fraco desempenho pode ser explicado, em grande parte, pelo baixo nível 

socioeconômico da população, como exposto na seção anterior, como também pela infra-

estrutura educacional limitada. As Tabelas 3.3.1.1.62, 3.3.1.1.63 e 3.3.1.1.64, contém o 

número de estabelecimentos, matrículas e docentes por nível de ensino. A partir delas, 

podemos extrair a razão de alunos por professor uma informação importante ligada à oferta 

de educação dos municípios. 

 

Tabela 3.3.1.1.62: Número de estabelecimentos, de matrículas e de docentes, nos Ensinos Pré-Escolar, 

Fundamental e Médio nos municípios de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas, 2007. 

 

  

Delmiro Gouveia Olho d'Água do Casado Piranhas 
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Infantil 23 1.247 57 3 229 11 7 587 25 

Fundamental 40 10.929 439 20 2.381 91 23 6.386 236 

Médio 5 2.201 92 1 249 10 4 913 44 

TOTAL 68 14.377 588 24 2.859 112 34 7.886 305 

 

Observa-se que, no Ensino Infantil, em 2007, havia, em média, 22 alunos por 

professor. Na etapa seguinte, esta média sobe para 25 alunos e, nas séries do Ensino 

Médio, cai para 23, com exceção do município de Canindé de São Francisco, onde a razão 

aumenta para 40 alunos por docente. Esta cálculo foi realizado considerando as redes 

pública e particular conjuntamente, este número é, portanto, mais elevado na rede pública 

de ensino, uma vez que esta atende parte maior da população. Em Paulo Afonso, por 

exemplo, havia 29 alunos para cada professor, no Ensino Fundamental, e 26, no Médio, 

para as escolas municipais e estaduais. 
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Tabela 3.3.1.1.63: Número de estabelecimentos, de matrículas e de docentes, 
nos Ensinos Pré-Escolar, Fundamental e Médio em Paulo Afonso, 2007. 

  Estabelecimentos Matrículas Docentes 

Infanti 37 2.716 124 

Fundamental 49 18.078 767 

Médio 15 5.697 257 

TOTAL 101 26.491 1.148 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - 
INEP , Censo Educacional 2007. 

 

Tabela 3.3.1.1.64: Número de estabelecimentos, de matrículas e de docentes, 
nos Ensinos Pré-Escolar, Fundamental e Médio em Canindé de São Francisco, 
2007. 

  Estabelecimentos Matrículas Docentes 

Pré-escola 21 1134 50 

Fundamental 26 7.465 306 

Médio 1 1.003 25 

TOTAL 48 9.602 381 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - 
INEP , Censo Educacional 2007. 

 

Saúde 

 

 As Tabelas 3.3.1.1.65, 3.3.1.1.66 e 3.3.1.1.67, apresentam o número de 

estabelecimentos de saúde (hospitais, ambulatórios e postos de saúde), de leitos 

hospitalares e de médicos por mil habitantes. A análise destas variáveis conjuntamente com 

àquelas apresentadas nas Tabelas 3.3.1.1.68, 3.3.1.1.69 e 3.3.1.1.70, revelam a 

precariedade dos serviços de saúde nos municípios em questão, uma vez que, além de a 

oferta destes serviços ser bastante limitada diante do contingente populacional, os 

equipamentos hospitalares básicos não estão disponíveis. 

 
Tabela 3.3.1.1.65: Número de Estabelecimentos de Saúde, Leitos e Médicos Residentes, em 
Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas, 2005. 

 

 

Delmiro 
Gouveia 

Olho d'Água do 
Casado 

Piranhas 

Un. Un. Un. 

Estabelecimentos de Saúde 29 6 9 
Leitos 44 4 43 

Médicos (por mil habitantes) 0,248 0 0,847 
Fontes: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2006.; IPEA, Ipeadata. 
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Tabela 3.3.1.1.66: Número de Estabelecimentos de Saúde e Leitos, em 
2005,  e Medicos Residentes, 2000, em Paulo Afonso. 

 Un. 

Estabelecimentos de Saúde 49 

Leitos 188 

Médicos* (por mil habitantes) 0,436 

Fontes: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Malha municipal digital do Brasil: 
situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2006.; *IPEA, Ipeadata. 

 

Tabela 3.3.1.1.67: Número de Estabelecimentos de Saúde e Leitos, em 
2005, e Medicos Residentes, 2000, em Canindé de São Francisco. 

  Un. 

Estabelecimentos de Saúde 8 

Leitos 37 

Médicos* (por mil habitantes) 0,338 

Fontes: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Malha municipal digital do 
Brasil: situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2006.; *IPEA, Ipeadata. 

 

 Esta realidade aliada à falta de infraestrutura básica de saneamento, abastecimento 

de água e coleta de lixo, como apresentado na primeira seção, reflete num ambiente 

propício à proliferação de doenças, reduzindo a qualidade de vida dos habitantes. 

 

Tabela 3.3.1.1.68: Número de Equipamentos Hospitalares, por tipo, em Delmiro Gouveia, Olho 
d'Água do Casado e Piranhas, 2005. 

  

Delmiro Gouveia 
  

Olho d'Água do 
Casado  Piranhas 

Un.  Un.  Un. 

Mamógrafo com comando simples 1 0 0 

Mamógrafo com estéreo-taxia 0 0 0 

Raio X para densitometria óssea 0 0 0 

Tomógrafo 0 0 0 

Ressonância magnética 0 0 0 

Ultrassom doppler colorido 0 0 0 

Eletrocardiógrafo 2 1 1 

Eletroencefalógrafo 0 0 0 

Equipamento de hemodiálise 0 0 0 

Raio X até 100mA 1 0 0 

Raio X de 100 a 500mA 2 0 0 

Raio X mais de 500mA 0 0 1 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2006. 
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Tabela 3.3.1.1.69: Número de Equipamentos Hospitalares, por tipo, em 
Paulo Afonso, 2005. 

  Un. 

Mamógrafo com comando simples 2 

Mamógrafo com estéreo-taxia 0 

Raio X para densitometria óssea 2 

Tomógrafo 1 

Ressonância magnética 0 

Ultrassom doppler colorido 3 

Eletrocardiógrafo 7 

Eletroencefalógrafo 1 

Equipamento de hemodiálise 16 

Raio X até 100mA 1 

Raio X de 100 a 500mA 3 

Raio X mais de 500mA 2 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Malha municipal digital do Brasil: 
situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. 

 

Tabela 3.3.1.1.70: Número de Equipamentos Hospitalares, por tipo, em 
Canindé de São Francisco, 2005. 

  Un. 

Mamógrafo com comando simples 0 

Mamógrafo com estéreo-taxia 0 

Raio X para densitometria óssea 0 

Tomógrafo 0 

Ressonância magnética 0 

Ultrassom doppler colorido 0 

Eletrocardiógrafo 2 

Eletroencefalógrafo 0 

Equipamento de hemodiálise 0 

Raio X até 100mA 0 

Raio X de 100 a 500mA 1 

Raio X mais de 500mA 0 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Malha municipal digital do Brasil: 
situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. 

 

 Além da caracterização da infraestrutura da saúde encontrada nos municípios que 

compreendem este plano ambiental, foi realizado um levantamento sobre a estrutura 

financeira do setor na localidade. Os dados apresentados foram obtidos no Sistema de 
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Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde/SIOPS disponibilizado no departamento 

de Informática do SUS (DATASUS). 

 O Gráfico (Figura 3.3.1.1.2), a seguir, mostra a Participação % das Transferências 

para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município no período entre 

2002 e 2007. 

 

 
Figura 3.3.1.1.2: Gráfico da Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) 
no total de recursos transferidos para o Município. 

 

 Constatamos que, em 2002, o município que apresentava a maior participação das 

transferências do SUS no total de recursos transferidos para a localidade foi Piranhas, com 

6,86%. Ao longo do período, os municípios apresentaram uma tendência crescente das 

participação dos recursos do SUS no total das transferências. No ano de 2007, Olho d‟Água 

do Casado apresentou a maior percentual que atingiu 11,80%, seguido de Paulo Afonso 

com 10,11%.  

 Outra informação importante levantada foi a participação da União total de recursos 

transferidos para a saúde no Município. Constatou-se que a esfera federal é responsável por 

quase todas as traferências para a saúde nas localidades como pode ser observado na 

Tabela 3.3.1.1.71. 

 



 

   
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

 

 

240 

Tabela 3.3.1.1.71: Participação % das Transferências da União para a Saúde 
no total de recursos transferidos para a saúde no Município. 

  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Paulo Afonso 97,52 100 100 96,47 97,7 100 

Canindé de 
São Francisco 

100  66,66 100 100 100 100 

Delmiro 
Gouveia 

100 97,89 100,00   100 100  100 

Olho d'Água 
do Casado 

100  100 100 97,31 99,76 100 

Piranhas 93,06 91,93 91,88 94,45 92,04 79,25  

Fonte: Elaboração própria, dados do SIOPS/DATASUS. 

  

Para uma melhor compreensão da relevância das transferências para a saúde que 

cada município recebe, destacou-se a participação desses recursos no total das despesas 

em saúde de cada localidade, como mostra a Tabela 3.3.1.1.72 

 
Tabela 3.3.1.1.72: Participação % das transferências para a Saúde em relação à 
despesa total do Município com saúde. 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Paulo Afonso 24,35 21,18   25,54 22,34   22,95 43,10   

Canindé de São 
Francisco 

18,95 23,96   33,83 31,22 21,41 23,37 

Delmiro 
Gouveia 

46,81   54,72 40,46 38,12 39 37,21 

Olho d'Água do 
Casado 

37,55   48,78 57,98   50,01   42,93 63,44 

Piranhas 41,17 38,75    34,06 37,33 34,56   39,06 
Fonte: Elaboração própria, dados do SIOPS/DATASUS. 

 

 De acordo com a tabela acima, é perceptível o aumento da participação das 

transferências para a saúde no total de despesa do município com o setor em quase todas 

as localidades em questão, as exceções foram Delmiro Gouveia e Piranhas, esta última teve 

um decréscimo pequeno. Em 2002, o município que apresentou o maior percentual foi 

Delmiro Gouveia atingindo 46,81%. Já em 2007, a maior participação foi encontrada em 

Olho d‟Água do Casado, 63,44%. 

 O destino dos recursos alocados para a saúde também foi levantado neste estudo. 

Desta forma, comprovou-se que a despesa com pessoal representa a maior parte da 

despesa total com saúde em todos os municípios. Todavia, as despesas com medicamentos 

e investimentos variam muito entre as localidades. As Tabelas 3.3.1.1.73, 3.3.1.1.74 e 

3.3.1.1.75 contêm essas informações.  
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Tabela 3.3.1.1.73: Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde. 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Paulo Afonso 47,46   56,53   60,32   61,41   24,99  51,28   

Canindé de São 
Francisco 

61,67   55,29   77,57   69,38   58,55   34,45  

Delmiro 
Gouveia 

63,35   70,36   65,05   23,53   46,28   63,94   

Olho D'Água do 
Casado 

67,88   43,85   47,27   76,99   55,20   49,71   

Piranhas 54,70   51,73   47,22   45,02   54,36   40,20   
Fonte: Elaboração própria, dados do SIOPS/DATASUS. 

 
 

Tabela 3.3.1.1.74 Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde. 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Paulo Afonso 9,68   9,70   8,70   2,70   1,48  3,75   

Canindé de São 
Francisco 

0   2,95   0  0   1,00   0  

Delmiro 
Gouveia 

5,18  10,22   9,01   3,58  3,41   1,82   

Olho D'Água do 
Casado 

24,16   0   0   1,64  5,10   2,45  

Piranhas 9,47  13,36   6,80  11,96   13,43   12,55  

Fonte: Elaboração própria, dados do SIOPS/DATASUS. 

 
Tabela 3.3.1.1.75: Participação % da despesa com investimentos na despesa total 
com Saúde. 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Paulo Afonso 9,43   9,90   2,76    4,91    7,94    4,40   

Canindé de 
São 

Francisco 
2,21   5,95    1,30    8,99    5,75    8,86   

Delmiro 
Gouveia 

13,78   1,06    1,46    1,35    2,62    1,68   

Olho D'Água 
do Casado 

0,35   12,50    8,12    1,15    12,20   26,59   

Piranhas 12,20   4,56    1,31    9,28   1,10  0,38  

Fonte: Elaboração própria, dados do SIOPS/DATASUS. 

 

No intuito de tornar o diagnóstico da saúde dos municípios mais completo, foram 

levantadas informações epidemiológicas. Os dados apresentados também foram retirados 

do departamento de Informática do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde. 

 As Tabelas 3.3.1.1.76, 3.3.1.1.77 e 3.3.1.1.78 exibem os números de casos de AIDS 

registrados nos municípios em questão. Observou-se que o município de Paulo Afonso e 

Delmiro Gouveia foram os que apresentaram os maiores números de registros de AIDS. 
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Tabela 3.3.1.1.76: Casos registrados de AIDS nos municípios 
de Alagoas: Delmiro Gouveia, Olho d‟Água do Casado e 
Piranhas. 
 

Ano 
Diagnóstico 

Delmiro 
Gouveia 

Olho D’Água 
do Casado Piranhas 

1993 - - 2 

1994 - - - 

1995 - - - 

1996 2 - - 

1997 2 - - 

1998 2 - - 

1999 2 1 1 

2000 - - - 

2001 2 - - 

2002 2 - - 

2003 3 - 1 

2004 3 - 1 

2005 2 - - 

2006 3 - - 

2007 6 - 1 

Total 29 1 6 
Fonte: Elaboração própria, dados do DATASUS. 

 

Tabela 3.3.1.1.77: Casos registrados de AIDS no município de 
Canindé de São Francisco. 
 

Ano Diagnóstico Freqüência 

1992 2 

1997 1 

1999 1 

2001 1 

2007 4 

Total 9 
Fonte: Elaboração própria, dados do DATASUS. 
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Tabela 3.3.1.1.78: Casos registrados de AIDS no 
município de Paulo Afonso. 
 

Ano Diagnóstico Freqüência 

1991 1 

1992 9 

1993 2 

1994 2 

1995 2 

1996 3 

1997 7 

1998 4 

1999 6 

2000 11 

2001 4 

2002 3 

2003 10 

2004 9 

2005 9 

2006 5 

2007 6 

Total 93 

Fonte: Elaboração própria, dados do DATASUS. 

 

Na base de dados do DATASUS também pôde ser levantado o número de casos de 

hanseníase nos municípios, todavia, as informações disponíveis foram apenas para os anos 

de 2004, 2005 e 2006, como mostra a Tabela 3.3.1.1.79. 

 

Tabela 3.3.1.1.79: Casos registrados de Hanseníase. 
 

Ano 
Delmiro 
Gouveia 

Olho d'Água 
do Casado 

Piranhas Paulo Afonso 
Canindé de 

São Francisco 

2004 365 4 12 466 9 

2005 338 5 16 617 14 

2006 149 4 26 603 27 
Fonte: Elaboração própria, dados do DATASUS. 

 

As demais doenças epidêmicas registradas nos municípios como doença de chagas, 

cólera, coqueluche, dengue, difteria, febre maculosa, febre Amarela, febre tifóide, hepatite, 

leptospirose, malária, meningite, rubéola, sarampo, tétano, entre outras, foram coletadas 

para o período de 2000 a 2008. Ressalta-se que somente foram apresentadas aquelas 

doenças que foram registrada no município durante o período. 

O primeiro município analisado foi Delmiro Gouveia,onde os principais casos de 

doenças registradas foram hepatite, rubéola e no último ano, 2008, dengue. A Tabela 

3.3.1.1.80 traz essas informações. 
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Tabela 3.3.1.1.80: Casos registrados de doenças epidêmicas – Delmiro Gouveia. 
 

AGRAVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CHAGAS 0 0 1 1 0 9 3 0 0 

COLERA 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 1 29 

FEBRE TIFOIDE 13 2 0 2 0 0 0 0 0 

HEPATITE 57 26 9 37 44 26 4 3 2 

LEPTOSPIROSE 0 4 1 1 0 2 2 1 0 

MENINGITE 1 2 2 2 5 2 2 3 1 

RUBEOLA 10 65 20 2 2 3 2 1 18 

SARAMPO 2 1 1 1 0 0 0 1 0 
Fonte: Elaboração própria, dados do DATASUS. 

 

No caso do município de Olho d‟Água do Casado, as doenças que tiveram o maior 

número de registros no período foram rubéola, meningite e hepatite, como se pode observar 

na Tabela 3.3.1.1.81. 

 

Tabela 3.3.1.1.81: Casos registrados de doenças epidêmicas – Olho d‟Água do Casado. 
 

AGRAVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CHAGAS 0 1 0 4 0 0 0 0 0 

COLERA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

COQUELUCHE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

HEPATITE 0 1 0 1 2 2 1 0 0 

LEPTOSPIROSE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

MENINGITE 3 1 3 0 0 1 0 0 1 

POLIOMELITE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

RUBEOLA 2 5 1 0 0 0 0 0 1 

SARAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TETANO AC 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Elaboração própria, dados do DATASUS. 

 

Em Piranhas, assim como ocorreu em Olho d‟Água do casado, as doenças epidêmicas 

mais registradas entre os anos de 2000 e 2008 foram hepatite, rubéola e meningite. A 

Tabela 3.3.1.1.82 contém os principais registros epidemiológicos da localidade no período 

2000 e 2008. 
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Tabela 3.3.1.1.82: Casos registrados de doenças epidêmicas – Piranhas. 
 

AGRAVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CHAGAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

COLERA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

COQUELUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

DIFTERIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

FTIFOIDE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

HEPATITE 2 14 3 2 2 8 11 6 5 

LEPTO 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

MALARIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

MENINGITE 4 1 1 1 1 2 2 3 1 

POLIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

RUBEOLA 10 9 6 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Elaboração própria, dados do DATASUS. 

 

No caso de Paulo Afonso, as principais doenças no período de análise foram hepatite, 

rubéola e sarampo. Entretanto, a doença de chagas e a rubéola também tiveram um número 

significativo de ocorrências. A Tabela 3.3.1.1.83 exibe essas informações. 

 

Tabela 3.3.1.1.83: Casos registrados de doenças epidêmicas – Paulo Afonso. 
 

AGRAVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CHAGAS 1 1 0 0 0 13 9 16 0 

COLERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COQUELUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

FAMARELA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

HEPATITE 54 71 53 21 8 99 30 14 19 

LEPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

MALARIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

MENINGITE 4 2 1 2 6 2 1 15 9 

POLIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

RUBEOLA 12 3 2 2 2 2 6 73 73 

SARAMPO 0 4 0 0 0 15 0 23 19 
Fonte: Elaboração própria, dados do DATASUS. 

 

 O último município analisado sob os aspectos epidemiológicos foi Canindé de São 

Francisco, desta forma, foi verificado que na localidade principais doenças detectadas foram 

rubéola, hepatite e doença de chagas, como mostra a Tabela 3.3.1.1.84. 

 Em visita técnica realizada em janeiro deste ano nos municípios deste Plano 

Ambiental foi obtida a informação de que os principais programas de saúde implementados 

são do Governo Federal, destacando-se os programas voltados para a hipertensão, 

diabetes, hanseníase, tuberculose, dengue, AIDS e combate ao tabagismo. O Programa 

Saúde da Família (PSF) é responsável por boa parte da assistência médica e odontológica 

na região.  
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Tabela 3.3.1.1.84: Casos registrados de doenças epidêmicas – Canindé de São Francisco. 
 

AGRAVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CHAGAS 0 0 1 1 0 3 4 10 2 

DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

HEPATITE 5 1 2 4 0 9 5 8 1 

MALARIA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

MENINGITE 0 1 1 1 1 1 1 1 2 

RUBEOLA 32 10 15 4 0 0 0 2 2 

SARAMPO 1 0 1 0 2 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria, dados do DATASUS. 

 
Indicadores de Qualidade de Vida 

 
 O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH é uma medida comparativa que 

considera dados relativos à renda, escolarização e alfabetização, e expectativa de vida de 

uma população. Seu valor varia de zero a um, este último significando desenvolvimento 

humano total. Como pode ser observado nas Tabelas 3.3.1.2.85, 3.3.1.1.86 e 3.3.1.1.87, os 

municípios do entorno do Reservatório da UHE de Xingó apresentaram, em 2000, IDH 

médio (de 0,500 a 0,799), porém, abaixo dos índices de seus respectivos estados, com 

exceção de Paulo Afonso. 

 

Tabela 3.3.1.1.85: Qualidade de Vida e Distribuição de Renda nos Municípios de Delmiro Gouveia, 
Olho d'Água do Casado e Piranhas, e do Estado de Alagoas, 2000. 

  
Delmiro 
Gouveia 

Olho d'Água 
do Casado 

Piranhas Alagoas 

IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano 

0,645 0,542 0,607 0,649 

Taxa de Mortalidade Infantil (p/ 
mil nascidos) 

45,73 63,08 50,49 58,4 

Índice de Gini - Renda 0,612 0,656 0,752 0,691 

Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 

 

 Já o Índice de Gini, é uma medida de desigualdade comumente utilizada para 

calcular a desigualdade de distribuição de renda. Seu valor varia de zero a um, este último 

correspondendo à completa desigualdade. Os dados revelam uma elevada desigualdade de 

renda em todos os municípios, com ênfase para a cidade de Piranhas. É importante 

destacar que este indicador apresentou um aumento entre os anos de 1991 e 2000, tendo 

um crescimento observado maior em Canindé de São Francisco. 
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Tabela 3.3.1.1.86: Qualidade de Vida e Distribuição de Renda no Município de Paulo 
Afonso e no Estado da Bahia, 2000. 

  Paulo Afonso Bahia 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 0,719 0,688 

Taxa de Mortalidade Infantil (p/ mil nascidos) 29,99 37,44 

Índice de Gini - Renda 0,613 0,669 

Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 

 

Ainda nas tabelas supracitadas, os dados de mortalidade infantil revelam um número 

elevado, principalmente, em Olho d‟Água do Casado e Canindé de São Francisco, 

municípios nos quais esta variável encontrou-se, em 2000, bem acima da média dos 

estados onde estão respectivamente localizados. 

 

Tabela 3.3.1.1.87: Qualidade de Vida e Distribuição de Renda no Município de 
Canindé de São Francisco e no Estado de Sergipe, 2000. 

  
Canindé de São 

Francisco 
Sergipe 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 0,58 0,68 

Taxa de Mortalidade Infantil (p/ mil 
nascidos) 

61,42 39,00 

Índice de Gini - Renda 0,67 0,66 

Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000. 

 

As conclusões inferidas a partir das informações resumidas nas Tabelas 3.3.1.1.86, 

3.3.1.1.86 e 3.3.1.1.87 corroboram com a discussão das subseções anteriores, revelando 

um baixo grau de bem-estar da população dos municípios de Delmiro Gouveia, Olho d‟Água 

do Casado, Piranhas, Canindé de São Francisco e Paulo Afonso. Sendo, este último, aquele 

que apresentou o maior nível de qualidade de vida, segundo os indicadores utilizados no 

presente estudo. 

 
Turismo 

 
 O turismo na região de Xingó é uma atividade que apresenta grandes 

potencialidades de crescimento, sobretudo, pela riqueza de recursos ambientais existentes, 

representada especialmente pelo Rio São Francisco e paisagens naturais. Desta maneira, o 

desenvolvimento das atividades associadas à exploração econômica do turismo pode trazer 

inúmeros benefícios para as populações locais principalmente em termos de geração de 

emprego e renda.  
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 Com o objetivo de se ter uma caracterização do turismo nas localidades 

mencionadas, buscou-se reunir o maior número possível de informações turísticas (dados 

estatísticos) dos municípios de Delmiro Gouveia, Olho d‟Água do Casado, Piranhas, Paulo 

Afonso e Canindé de São Francisco.  

 É importante destacar as dificuldades em se obter estatísticas do turismo não apenas 

na região de estudo, mas no país como um todo. Por se tratar de uma atividade ainda 

considerada “incipiente”, a mensuração do impacto econômico do turismo nos municípios 

brasileiros apresenta limitações.  

 Desta forma, em visita técnica realizada no mês de janeiro deste ano na região de 

Xingó, verificou-se que, por exemplo, no município de Delmiro Gouveia não havia uma base 

de dados turísticos disponível, apesar de existir um Plano Diretor que enfatiza o 

desenvolvimento da atividade. 

 O município de Olho d‟Água do Casado não apresenta uma infra-estrutura mínima de 

hospedagem (não há pousadas nem hotéis na cidade), o que implica em um baixo 

aproveitamento das potencialidades turísticas na localidade. A época do ano em que o 

município recebe um maior número de visitantes é durante a Festa do Caju, que apresenta 

alta sazonalidade, ou seja, não ocorre em todos os anos, devido aos problemas ligados à 

safra. 

 A situação dos municípios de Piranhas, Paulo Afonso e Canindé de São Francisco é 

mais adequada em relação ao turismo. No caso de Piranhas, existe uma Secretaria de 

Turismo que vem desenvolvendo projetos na localidade para o fortalecimento da atividade. 

Atualmente, o Governo Municipal de Piranhas faz parte do Projeto de Dinamização do 

Turismo Sustentável em Alagoas, que conta com a cooperação do Governo Espanhol, o 

qual abrangerá um investimento de 3 milhões de euros. Nesse projeto estão participando 

também os municípios de Olho d‟Água do Casado, Água Branca e Pão de Açúcar.  

A Secretaria de Turismo de Piranhas também disponibilizou informações sobre a 

infra-estrutura turística na localidade e o fluxo de turistas e visitantes registrados em 2008. 

Esses dados podem ser observados na Tabela 3.3.1.1.88. 
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Tabela 3.3.1.1.88: Infraestrutura turística do município de Piranhas em 2008. 
 

Restaurantes 

número de estabelecimentos 12 

Capacidade de atendimento 1.150 pessoas 

Valor médio do prato R$20,00 

mão-de-obra empregada 75 pessoas 

Agências 

número de agências 04 (apenas 2 cadastradas no MTUR) 

mão-de-obra empregada 
15 pessoas: 04 gerentes administrativos e 

11 condutores e guias 

Hospedagem 

número de pousadas 09 (apenas 1 cadastrada no MTUR) 

número de leitos 208 

número de apartamentos 61 

mão-de-obra empregada 26 

valor médio das diárias R$70,00 (aptº duplo) 

Serviços de navegação 

número de barcos 2 

capacidade total dos barcos 65 pessoas (45+20) 

número de catamarãs 2 

capacidade total dos catamarãs 80 pessoas (60+20) 

número de lanchas 8 

capacidade por lancha 08 pessoas 

mão-de-obra empregada 19 pessoas 

Artesanato 

número de lojas 7 

mão-deobra empregada 201 

Fonte: elaboração própria, dados disponibilizados pela Secretaria de Turismo de Piranhas. 
MTUR é a sigla do Ministério do Turismo do Brasil. 

  

No ano de 2008, o município de Piranhas recebeu 75.000 visitantes e 9.820 turistas. 

A região de Xingó recebe em média 135.000 visitantes por ano, de acordo com a Secretaria 

de Turismo de Piranhas, número esse que inclui o chamado “bate e volta” com destino ao 

Canyon do São Francisco.  
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 O Canyon do são Francisco é o principal atrativo turístico explorado pelo município 

de Canindé de São Francisco. Apesar da cidade de Canindé receber um grande fluxo de 

turistas e visitantes ao longo do ano, a Secretaria de Turismo do município não 

disponibilizou nenhum dado estatístico relacionado à atividade, alegando, sobretudo, a 

mudança de governo municipal. 

 O município de Paulo Afonso disponibilizou um grande número de informações 

relativas à atividade turística na região. O Gráfico (Figura 3.3.1.1.3), por exemplo, apresenta 

o número de visitantes que o município recebeu no período 2005 – 2008. 

 

 

Fonte : Elaboração própria, dados disponibilizados pela Secretaria de Turismo de Paulo 
Afonso. 

Figura 3.3.1.1.3: Gráfico indicativo do número de visitantes anuais em Paulo 
Afonso. 

 

 O número de visitantes tem apresentado uma tendência negativa durante o período 

de análise. Nenhuma justificativa foi apresentada na tentativa de explicar esse fato. De 

acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Turismo, a maior parte dos visitantes de 

Paulo Afonso é de brasileiros que vem dos estados de Pernambuco, Bahia e Alagoas, 

respectivamente. O número de visitantes estrangeiros é muito baixo e não chega a 

representar 1% do total. Em 2005, os visitantes pernambucanos representaram 32,01% do 

total, enquanto que os baianos atingiram 24,08% e os alagoanos 15,73%. Já em 2008, 

essas estatísticas passaram a ser a seguinte: 27,20% de Pernambuco; 26,29% de Alagoas; 

e 24,53 da Bahia. O número de visitas está concentrado, especialmente, nos meses de 
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janeiro e novembro, apesar de haver um fluxo considerável ao longo do ano. Outra 

característica importante é que mais de 50% dos visitantes de Paulo Afonso são 

estudantes, de acordo com os dados da Secretaria de Turismo. 

 A infraestrutura disponível que compõe o trade turístico em Paulo Afonso para 

atender a essa demanda elevada de visitantes é apresentada na Tabela 3.3.1.1.89. 

 

Tabela 3.3.1.1.89: Número de estabelecimento do Trade de turismo de 
Paulo Afonso. 

 

Trade turístico Total 

Meios de Hospedagem 18 

hotéis 6 

Pousadas 12 

Agências de Turismo 5 

Agências/Receptivo 3 

Empresas de Transporte turístico 4 

Bares e Restaurantes 24 

Casas de Entretenimento 3 
Fonte: Elaboração própria, dados disponibilizados pela Secretaria de Turismo de 
Paulo Afonso. 

 

Meio Ambiente 

 

A educação da população no que tange ao uso consciente dos recursos naturais e 

dos meios de produção, e a suas responsabilidades com o meio ambiente vem se fazendo 

cada vez mais necessária. Neste sentido, muitos governos, ONGs e a iniciativa privada vêm 

se engajando para desenvolver políticas e ações que tenham como principais objetivos a 

Preservação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável. 

Em visita técnica realizada na primeira semana de fevereiro de 2009, a equipe 

buscou coletar informações referentes aos programas voltados para o Meio Ambiente em 

desenvolvimento nos municípios do entorno do reservatório da UHE de Xingó. 

Em Delmiro Gouveia e Olho d‟Água do Casado foi informado, pelos respectivos 

secretários de Meio Ambiente, não haver políticas públicas voltadas à preservação e 

conservação ambiental. No município de Paulo Afonso, apesar da existência de um 

abrangente Código Municipal de Meio Ambiente e de um Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, não havia registro – no Departamento de Meio Ambiente – de ações em 

desenvolvimento. 

Na cidade de Piranhas, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente informou não 

saber da existência de nenhuma política voltada para a preservação no município, apesar 
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de reconhecer uma atividade ilegal de desmatamento de tamanho considerável. Além disso, 

destacou que há, em fase de planejamento, um projeto de coleta seletiva de lixo. 

Comparativamente, o município de Canindé de São Francisco apresenta-se mais 

bem estruturado dos que os anteriormente citados no que tange à preservação ambiental. 

Além do Departamento de Meio Ambiente, conta com um Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de caráter consultivo, deliberativo e normativo. O município adotou a Agenda 21 e 

instalou um Fórum Permanente; estabeleceu, também, o Fundo de Meio Ambiente, para 

fomentar as ações deste setor. Há um Plano Diretor em fase de conclusão e o sistema de 

esgotamento da cidade está em construção. Existe, ainda, o Parque Natural Municipal 

Lagoa do Frio, com 373 km de área de proteção integral, localizado no povoado Curituba. 

Conclui-se que, em termos de políticas públicas voltadas para a preservação e o uso 

consciente dos recursos naturais, os Governos dos municípios da área de abrangência 

deste diagnóstico, exceto o de Canindé, devem procurar estruturar suas ações neste 

sentido, uma vez que não existem os instrumentos básicos para agir. O poder público de 

Canindé de São Francisco, por sua vez, deve manter e intensificar suas ações, buscando 

sempre um incremento da qualidade de vida de sua população. 

 

3.3.1.2 Uso e Ocupação do Solo 

 

Na elaboração do presente Plano cabe considerar as possíveis pressões do uso e 

ocupação do solo, atuais, que possam por em risco a conservação ambiental na área de 

abrangência de estudo. 

Analisando-se o mapa de uso do solo, no anexo 9, podem ser observadas 

basicamente duas grandes categorias de uso do solo na área estudada: 

 Uma referente ao meio rural, onde estão presentes áreas ocupadas por 

vegetação nativa, particularmente a caatinga, em diferentes estágios de 

conservação; áreas destinadas a atividades econômicas rurais – agricultura, 

pastagens, extração mineral e  afloramentos rochosos; 

 Outra referente as concentrações ou aglomerados urbanas representadas 

pelas sedes municipais e/ou distritos e povoados. 

No perímetro da área de influência direta (AID) observa-se a predominância de uso 

do solo por vegetação do tipo caatinga aberta; grandes concentrações de afloramentos 

rochosos, particularmente em Paulo Afonso e Delmiro Gouveia; além de várias manchas de 

solo exposto, próximas às margens do rio São Francisco, de modo mais concentrado nos 

municípios alagoanos. 
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Ampliando-se a análise para a área de influência indireta (AID) observa-se uma 

melhor conservação da vegetação nativa nas porções dos estados da Bahia e Sergipe, 

enquanto um maior uso por atividades agrícolas situa-se no lado do estado de Alagoas, 

mais precisamente em terras situadas entre os municípios de Olho D‟Água do Casado e 

Delmiro Gouveia. 

 

a) Estrutura e Hierarquização Urbana da Área de Estudo 

 

Na identificação e caracterização da estrutura e da hierarquização urbana da Área de 

Estudo do presente Plano, englobando as área de influência direta e indireta, foram 

utilizados os estudos1 elaborados pelo IBGE e publicados em 2008 sobre a rede de cidades 

no país, em particular, no que se refere a área de influência das cidades brasileiras. Esses 

estudos se propõem a descrever as regiões de influência das diversas cidades brasileiras, 

ou seja, o conjunto de centros urbanos brasileiros, por região político-administrativa, em sua 

hierarquização como localidades centrais e suas áreas de influência.  

Por sua vez, esses estudos realizados pelo IBGE tiveram como quadro de referencia 

inicial a teoria das localidades centrais ou da centralidade, acrescida de um conjunto de      

extensões e atualizações realizadas no período sobre a mesma. Na teoria da centralidade, a 

demanda de bens e serviços por parte da população se traduz em uma localização 

diferenciada de sua oferta. Essa diferenciação se deve, em grande medida, ao fato da 

demanda estar, entre outros aspectos, estruturada de acordo com a freqüência de aquisição 

de bens e de serviços. Com isso é possível estabelecer um esquema hierárquico de rede de 

localidades centrais. 

Importante ressaltar que a atualização do referido Estudo das Regiões de Influência 

das Cidades em 2007 retoma a concepção utilizada nos primeiros estudos realizados pelo 

IBGE, que resultaram na Divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas, de 1972, ou seja, 

estabelece inicialmente uma classificação dos centros e, a seguir, delimita suas áreas de 

atuação. Na atual versão (2007), privilegiou-se a função de gestão do território, 

considerando que “centro de gestão do território [...] é aquela cidade onde se localizam, de 

um lado, os diversos órgãos do Estado e, de outro, as sedes de empresas cujas decisões 

afetam direta ou indiretamente um dado espaço que passa a ficar sob o controle da cidade 

através das empresas nela sediadas” (CORRÊA, 1995, p. 83).  

Com a utilização de informações secundárias e registros administrativos, tanto de 

órgãos estatais quanto de empresas privadas, foi possível avaliar níveis de centralidade 

                                                 
1
 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regiões de Influência das Cidades. Rio de Janeiro: IBGE, 

2008. 
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administrativa, jurídica e econômica. Além disso, tanto para qualificar melhor a centralidade 

dos núcleos identificados, quanto para garantir a inclusão de centros especializados 

possivelmente não selecionados por aquele critério, foram realizados pelo IBGE estudos 

complementares (também com base em dados secundários), enfocando diferentes 

equipamentos e serviços – atividades de comércio e serviços, atividade financeira, ensino 

superior, serviços de saúde, Internet, redes de televisão aberta, e transporte aéreo. Ao final, 

foram identificados, e hierarquizados, os núcleos de gestão do território. 

Na etapa seguinte, foram investigadas pelo Instituto as ligações entre cidades, de 

modo a delinear as áreas de influências dos centros, e a esclarecer a articulação das redes 

no território. Para os centros de gestão do território, estas ligações foram estudadas com 

base em dados secundários; para as demais cidades, foi realizada pesquisa direta, 

levantando informações sobre uma ampla gama de relacionamentos. 

Uma vez delimitadas as regiões de influência, se verificou que o conjunto de centros 

urbanos com maior centralidade – que constituem foco para outras cidades, conformando 

áreas de influências mais ou menos extensas – apresenta algumas divergências em relação 

ao conjunto dos centros de gestão do território. Neste último, há casos de atuação restrita 

ao próprio território, exercendo funções centrais apenas para a população local. 

Inversamente, há cidades não incluídas naquele conjunto cuja centralidade foi identificada a 

partir do efeito polarizador que exercem sobre outras. 

A etapa final do Estudo consistiu na hierarquização dos centros urbanos, para a qual 

foram elementos importantes a classificação dos centros de gestão do território, a 

intensidade de relacionamentos e a dimensão da região de influência de cada centro. Os 

municípios e as áreas de concentração de população foram as unidades territoriais que 

constituíram o universo do estudo. 

Assim, as áreas de influência dos centros foram delineadas a partir da intensidade 

das ligações entre as cidades, com base em dados secundários e dados obtidos por 

questionário específico da pesquisa, que foram combinados para definir as regiões de 

influência dos centros urbanos, tendo sido identificadas 12 redes de primeiro nível. As 

cidades brasileiras foram classificadas em cinco grandes níveis, por sua vez sub-divididos 

em dois ou três sub-níveis. 

Tanto pela consistência como pela abrangência da abordagem e da pesquisa 

realizada pela equipe do IBGE, esses estudos se constituem uma referência fundamental na 

identificação e caracterização das redes de localidades centrais (as chamadas 

“centralidades” estruturais) em qualquer estudo onde a identificação dessas “áreas de 

influência” se faça necessária, como é o caso do presente Plano.   
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Com base nesse trabalho do IBGE, pode-se constatar que os municípios localizados 

na área de estudo do presente Plano encontram-se polarizados por duas das doze redes 

urbanas identificadas: uma comandada pela Região Metropolitana do Recife; e outra pela 

Região Metropolitana de Salvador, sendo esta última a  que apresenta maiores vínculos 

diretos com esses municípios (ver Figura 3.3.1.2.1). 

É possível ainda constatar que dos cinco municípios inseridos nessa área, o 

município de Paulo Afonso é o que apresenta maior grau de organização funcional, sendo o 

mesmo classificado no referido estudo como Centro Sub-regional A, definido como “centros 

com atividades de gestão menos complexas, dominantemente entre os níveis 4 e 5 da 

gestão territorial [...]”.Ou seja, no caso do nível 4, referem-se as capitais estaduais não 

consideradas cidades-metropolitanas, ou cidades que que sediam superintendências 

estaduais, a 2ª Instância da Justiça Federal Especializada (TRT e TRE), e a 1ª Instância da 

Justiça Federal Comum (17); e no caso do nível 5, são as cidades com gerências dos 

órgãos administrativos e a 1ª Instância da Justiça. Apresentam ainda, segundo o Estudo do 

IBGE, uma “[...] área de atuação mais reduzida, e seus relacionamentos com centros 

externos à sua própria rede dão-se, em geral, apenas com as três metrópoles nacionais. As 

cidades classificadas como Centro Sub-regional A apresentam uma presença mais 

adensada justamente nas áreas de maior ocupação do Nordeste e do Centro-Sul brasileiro. 

Em seguida ao município de Paulo Afonso, segundo o mesmo Estudo, aparecem as 

cidades de Delmiro Gouveia (AL) e Canindé de São Francisco (SE) como Centro de Zona 

de Influência B, ou seja, são centros urbanos classificados como “[...] cidades de menor 

porte e com atuação restrita à sua área imediata; exercem funções de gestão elementares 

[...]”. Os outros dois municípios da área de estudo do Plano – Piranhas (AL) e Olho d‟Água 

do Casado (AL) – aparecem como apenas como centros locais, ou seja, são “[...] cidades 

cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas 

aos seus habitantes, têm população dominantemente inferior a 10 mil habitantes [...]”. Ainda 

sobre esses dois municípios, é importante destacar a dupla influência exercida sobre a 

cidade de Piranhas pelos municípios de Canindé do São Francisco e Delmiro Gouveia. 
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Figura 3.3.1.2.1: Diagrama da Matriz de Regiões de Influência 2007 - Área de Estudo. 

 

O resultado desse Estudo, ao mesmo tempo em que valida à leitura da realidade 

resultante da pesquisa de campo realizada, oportuniza, a construção de estratégias de 

desenvolvimento territorial integrado, mais eficientes na região, sobretudo considerando a 

abrangência e a finalidade do presente Plano, na medida em que ajuda a reconhecer as 

possíveis conexões intra e inter institucional entre os municípios estudados. 

 

b) Sobre a Ocupação Urbana na Área de Estudo 

 

A grande extensão territorial dos cinco municípios da área de estudo resulta numa 

baixa densidade demográfica. Todavia ocorre uma alta concentração da população na área 

urbana daqueles municípios com maior número de habitantes: é o caso de Paulo Afonso 

(BA) com 85%, e Delmiro Gouveia (AL) com 78%. Já o município de Piranhas ainda 

apresenta taxa de urbanização muito baixa – menos de 7% - sendo, portanto, um município 

de ocupação predominantemente rural. Importante ressaltar, no caso de Piranhas, a 

importância histórica-cultural, do seu pequeno núcleo urbano, tombado ao nível federal, pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (Quadro 3.3.1.2.1). 

Importante ressaltar que a grande concentração da população de Paulo Afonso no 

perímetro urbano do município, em área muito próxima ao rio São Francisco, constitui-se 

num forte elemento de pressão antrópica à conservação sustentável da área objeto de 

estudo naquele município. 
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Por outro lado, a dispersão de população no território de Piranhas, vinculadas, 

sobretudo, as atividades econômicas do setor primário, também se constitui objeto de 

preocupação para o planejamento e controle da ocupação territorial, face as dificuldades 

intrínsecas ao disciplinamento e fiscalização desse tipo de ocupação, especialmente 

considerando a frágil estrutura de controle atual das prefeituras, conforme pode-se constatar 

na pesquisa de campo. 

 

Quadro 3.3.1.2.1: População Urbana e Rural Por Município – 2000. 
 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 
POPULAÇÃO 

URBANA 
POPULAÇÃO 

RURAL 
TAXA DE 

URBANIZAÇÃO 

ALAGOAS 

Delmiro Gouveia (AL) 42.995 33.563 9.432 78,1 

Olho d'Água do Casado (AL) 7.059 3.887 3.172 55,1 

Piranhas (AL) 20.007 1.340 18.667 6,7 

BAHIA 

Paulo Afonso (BA) 96.499 82.584 13.915 85,6 

SERGIPE 

Canindé de São Francisco (SE) 17.754 9.303 8.451 52,4 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

 

A necessidade de se abordar questões referentes à ocupação urbana na área de 

estudo configura-se como de fundamental importância, neste estudo, para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável desejado para a área, especialmente, considerando que tanto 

o planejamento, quanto o próprio marco legal do uso e ocupação do solo e, a gestão, devem 

abranger a integridade do território municipal como um todo, tendo os mesmos como 

principal elemento de representação de propostas no território, o “zoneamento”2. 

Uma atenção especial para a distribuição territorial dos adensamentos urbanos é 

necessária para se observar a proximidade destas áreas do rio São Francisco, e sua 

distribuição nas áreas de influência direta e indireta, por constituírem fortes elementos de 

ameaça à conservação ambiental. Essas possíveis ameaças poderão apresentar diferentes 

graus de intensidade ou riscos, a depender da forma como as municipalidades estejam 

gerindo o crescimento e a ocupação urbanos; que instrumentos de planejamento e controle 

urbano dispõem e, qual a capacidade técnica e institucional instalada para gestão de seus 

territórios. Neste contexto importa observar em que direção as cidades estão crescendo, se 

                                                 
2
 O zoneamento é considerado, por grande parte dos especialistas, o principal instrumento de planejamento 

urbano. Segundo SOUZA (2002), “dentro da tradição estadunidense, na verdade, o zoneamento, de um simples 
instrumento de planejamento, acabou, indevidamente, transmutando-se muitas vezes em alfa e ômega da 
atividade de planejar [...]. Para este mesmo autor, é importante deixar claro que não existe apenas um tipo de 
zoneamento: „[...] existem vários tipos, variando de acordo com finalidade mas, também, de acordo com a sua 
índole, cada um deles constituindo um instrumento específico”. 
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já dispõem de Plano Diretor e leis específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo e 

Código de Obras, entre outros instrumentos de planejamento e gestão urbana e ambiental. 

Analisando-se a distribuição territorial das áreas urbanizadas observa-se, na área de 

influência direta (AID), que elas estão situadas a uma distância igual ou inferior a 2 km das 

margens do Rio São Francisco – é o caso das sedes dos municípios de Piranhas, em 

Alagoas; Canindé do São Francisco, em Sergipe; e parte da área urbana da sede de Paulo 

Afonso, na Bahia. Os dois primeiros por serem municípios de pequeno porte poderão 

orientar a sua expansão urbana de forma adequada para minimizar a pressão sobre a 

conservação ambiental nesse perímetro de ocupação. Todavia, atenção especial deve ser 

dada ao adensamento construtivo de Paulo Afonso por apresentar uma maior densidade 

populacional situada exatamente nas áreas marginais ao Rio São Francisco.  

Na área de influência indireta (AII), a distâncias superiores a 2 km da margem do Rio 

São Francisco estão situadas as sedes municipais de Olho D‟Água do Casado - a uma 

distância aproximada das margens do Rio de pouco mais que 2 km - enquanto a sede 

municipal de Delmiro Gouveia situa-se a uma distância aproximada de 6 km das margens 

desse mesmo rio. 

 

c) Sobre os Instrumentos de Planejamento e Controle Urbanos 

 

A Lei Federal nº. 10.257/2001, mais conhecida como o Estatuto da Cidade ou Lei de 

Desenvolvimento Urbano, e que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

definiu, em seu art. 41 - inciso I, o Plano Diretor Municipal como instrumento obrigatório para 

os municípios com mais de 20.000 habitantes com prazo para elaboração, de forma 

participativa, até outubro de 2006.  

Nesse período, apenas os municípios de Delmiro Gouveia e Paulo Afonso se 

enquadravam nessa categoria, tendo os mesmos elaborados seus respectivos planos no 

prazo legal estipulado. Nesse mesmo período, o município de Canindé de São Francisco 

investiu na definição de seu novo perímetro urbano e delimitação de bairros, sob a 

denominação de “Plano Diretor de Desenvolvimento”. Importante destacar que o Estatuto da 

Cidade define um conteúdo mínimo para os Planos Diretores e, nesse sentido, o “plano” de 

Canindé de São Francisco, caso se confirme tal conteúdo, não se enquadraria como “Plano 

Diretor” na definição contida na referida Lei. 

O Estatuto da Cidade também preceitua, contudo sem definição de prazo específico 

para sua elaboração, ser obrigatório a elaboração de planos diretores para as cidades nas 

seguintes situações: – “integrantes de áreas especiais de interesse turístico (Art. 41 inciso 

IV); e  inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 
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impacto ambiental de âmbito regional ou nacional” (Art. 41, inciso V). Desse modo, 

considerando o elevado potencial turístico desse território e mesmo os grandes 

empreendimentos implantados na região, como as UHE de Paulo Afonso e Xingó, todos os 

municípios situados na área em estudo têm, por lei, a obrigação de elaborar esse 

instrumento. . 

 Cabe salientar que a regulação do uso e ocupação do solo com vistas à proteção 

ambiental, objeto principal deste estudo, deverá ser aplicada de forma concomitante e 

complementar, especialmente pelas suas especificidades, pelos três níveis de governo – 

federal, estadual e municipal. Essa aplicação, por outro lado, exigirá por parte dessas 

instâncias a implementação de um conjunto de ações integradas e coordenadas, cujo marco 

inicial deverá ser a compatibilização da legislação municipal pertinente de todos os cinco 

municípios da área do Plano. Isto significa dizer, que os municípios, através de suas 

prefeituras, deverão participar ativamente da construção do produto final deste Plano, de 

modo a promover a compatibilização das propostas elaboradas neste Plano com os diversos 

instrumentos de planejamento e gestão municipal - Planos Diretores demais instrumentos 

complementares – Leis de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), Leis de Parcelamento, Código 

de Obras, entre outros.  

Do conjunto de municípios da área de estudo observa-se, novamente, que apenas os 

de maior porte (ou seja, maior nº de habitantes) - Delmiro Gouveia (AL) e Paulo Afonso.(BA) 

- dispõem de um marco regulatório consolidado, referente ao uso e ocupação do solo 

(Quadro 3.3.1.2.2). Na pesquisa de campo junto às prefeituras de Delmiro Gouveia, Paulo 

Afonso. e Piranhas (o projeto de lei do seu Plano Diretor elaborado em 2007), foi possível 

acessar alguns desses instrumentos. 
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Quadro 3.3.1.2.2: Legislação e Instrumentos de Planejamento do Município. 
 

DESCRIÇÃO 
DELMIRO 
GOUVEIA 

OLHO 
D'ÁGUA 

DO 
CASADO 

PIRANHAS 
PAULO 

AFONSO 

CANINDÉ DE 
SÃO 

FRANCISCO 

LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, DESENVOLVIMENTO URBANO OU SIMILAR 

Conselho Municipal de Política 
urbana, Desenvolvimento 
Urbano, da Cidade ou similar - 
existência 

Não Não Não Não Não 

INSTRUMENTOS PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

Lei de parcelamento do solo - 
existência 

Sim Não Não Sim 
(Lei 
873/05) 

Sim 

Lei de zoneamento ou 
equivalente - existência 

Sim Não Não Sim 
(Lei 
799/99) 

Não 

Código de obras - existência 
Sim Não Sim Sim 

(Lei 
872/05) 

Sim 

INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA 

Existência de lei específica de 
Solo criado 

Sim Não Não Não Não 

Existência de lei específica de 
Contribuição de melhoria 

Sim Não Não Não Sim 

Existência de lei específica de 
Operação urbana consorciada 

Não Não Não Não Não 

Existência de lei específica de 
Estudo de impacto de 
vizinhança 

Não Não Não Não Não 

Plano Diretor - existência Sim Não Sim Sim Não 

O município está revendo o 
Plano Diretor 

Criado 
após 2005 

Não 
aplicável 

Criado 
após 2005 

Sim Não aplicável 

A PREFEITURA EMITIU EM 2007 E 2008: 

Licenças para implantação de 
novos loteamentos 

Não Não Não Sim Não 

Licenças de construção Sim Não Sim Sim Sim 

"Habite-se" ou alvarás de 
habitação 

Sim Não Não Sim Sim 

Não emitiu Não  Sim  Não  Não  Não  

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2008. 
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 No que se refere à área de habitação de interesse social (HIS), apenas os municípios 

alagoanos de Delmiro Gouveia e Piranhas, e Paulo Afonso na Bahia apresentavam-se, em 

dezembro de 2008, aptos juntos ao Ministério das Cidades (ou seja, em conformidade com a 

Lei Federal nº 11.124/2005) para receberem recursos federais do Programa Nacional de 

Habitação de Interesse Social.  

Considerando o papel de centros de comando regional de Paulo Afonso e Delmiro 

Gouveia, bem como, a importância histórico-cultural do município de Piranhas, único 

município da área de estudo a apresentar um sítio histórico urbano tombado ao nível 

federal, os Planos Diretores desses municípios serão a seguir analisados com o objetivo de 

identificar as proposições sobre as áreas de influência, na busca de elementos que 

apresentem convergência com os objetivos do presente trabalho. Ou seja, identificar as 

possíveis interfaces desses Planos voltadas para a conservação ambiental da área objeto 

deste estudo. 

 

d) Interfaces dos Planos Diretores Municipais Existentes no âmbito da Área de Estudo 

 

I - PAULO AFONSO – PLANO DIRETOR URBANO E AMBIENTAL 

 

De um modo geral o Plano apresenta uma ampla linha de abordagem e 

detalhamento que realmente atende aos preceitos do Estatuo da Cidade, com um foco 

importante na área já urbanizada, pela sua contigüidade com o Rio São Francisco e todo o 

Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso. 

Trata com bastante propriedade a questão da mobilidade valorizando o papel 

regional da cidade e suas relações com os demais centros regionais dos Estados vizinhos. 

Define ao longo do Rio São Francisco uma APA municipal do Cânion do Rio São Francisco 

em toda a extensão desse Rio, no território municipal, o que já constitui um indicativo a ser 

compatibilizado nas propostas do presente trabalho. Esta APA também é contígua à 

implantação da APA Municipal do Sítio Arqueológico de Rio do Sal / Malhada Grande. Pode-

se afirmar que essas recomendações já se constituem “per si” num passo importante para 

viabilizar a conservação ambiental da margem direita do rio, visto que a municipalidade já 

está sensível para o assunto. 

Do conteúdo analisado do Plano Diretor Urbano Ambiental de Paulo Afonso cabe 

destacar as seguintes determinações: 
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Princípios e Diretrizes do Plano 
 

Dos princípios norteadores da política urbana e do desenvolvimento municipal 

contido no Plano cabe destacar: 

 A conservação dos ecossistemas e recursos naturais. 

 O ordenamento do crescimento urbano municipal. 

A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais, dentre 

elas: 

- direito a uma Cidade sustentável, entendido este direito como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações; 

- gestão democrática da Cidade, por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano e meio ambiente; 

- cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade 

no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

- planejamento do desenvolvimento da Cidade, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas, de modo a evitar e corrigir as 

distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente; 

- ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos 

imóveis urbanos e a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes. 

 
Consoante o foco do presente trabalho merece destacar as seguintes estratégicas: 

 

a) Estratégia de Fortalecimento Ambiental e Sistema de Áreas Verdes 

A estratégia de Fortalecimento Ambiental e de um Sistema de Áreas Verdes 

representada na Planta 3, do Anexo I da lei do Plano, definida no artigo 19,  “compreende a 

consolidação das características ambientais regionais e locais, expressa por: 

I -  elaboração do Plano Municipal de Meio Ambiente do Município de Paulo Afonso; 

II -  conservação do Parque do Raso da Catarina; 

III -  implantação da APA Municipal do Raso da Catarina; 

IV -  implantação da APA Municipal do Sítio Arqueológico de Rio do Sal / Malhada 

Grande; 
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V -  implantação da APA Municipal do Cânion do Rio São Francisco; 

VI -  revitalização dos lagos da Ilha da Cidade de Paulo Afonso; 

VII -  recomposição arbórea e Implantação do Parque Eco - turístico dos Lagos; 

VIII -  recomposição e implantação da faixa de proteção das bacias de acumulação das 

Usinas Hidroelétricas e do canal da PA-IV; 

IX -  proteção das bordas das Escarpas do Canal; 

X -  implantação de parques arborizados nos bairros; 

XI -  arborização de praças e ruas; 

XII -  implantação do Horto Florestal do Semiárido; 

XIII -  implantação do Zoológico Regional; 

XIV -  recuperação ambiental dos drenos da Cidade.” 

 

b) Estratégia de Ordenação do Crescimento da Mancha Urbana- Paulo Afonso Cidade 

Econômica 

 Definida no Art. 20. a estratégia de Ordenação do Crescimento da Mancha Urbana - 

Paulo Afonso Cidade Econômica, consoante o zoneamento definido no artigo 50, 

representado nas Plantas XII a XV, do Anexo I, da Lei do Plano, trata da “limitação do 

crescimento da mancha urbana e racionalização do uso da infra estrutura instalada, 

expressa por: 

I -  Zona de Ocupação Prioritária - ZOP corresponde à mancha urbana atual, que 

envolve o estabelecimento de incentivos a ocupação das áreas infra-estruturadas, 

especialmente lotes e glebas vazias; 

II -  Zona de Expansão Urbana – ZEU, que assegura limitação da área urbana aos 

espaços de ocupação tendencial e acessíveis a infra-estruturação urbana no entorno da 

Cidade, com o condicionamento da expansão da mancha urbana, a sua infra-estruturação. 

Corresponde a toda a área contida no perímetro urbano, excluída a ZOP. Esta zona se sub-

divide em três subzonas a saber: 

a. Subzona de Ocupação Condicionada – SZOC, parte da ZEU, onde a 

ocupação estará condicionada a implantação prévia de infra-estrutura; 

b. Subzona de Ocupação Restringida - SZOR, parte da ZEU, que envolve 

limitações a verticalização no entorno do Aeroporto e limitações de ocupação 

no entorno imediato da Bacia de Acumulação da PA-IV; 

c. Subzona Rururbana – SZRU, que se estende em torno da Bacia de 

Acumulação da PA- IV a partir de Araticum até Vila Matias; 

III -   instituição de zoneamento urbano, estabelecendo predominâncias de uso, inclusive 

Zonas Especiais. 



 

   
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

 

 

264 

Parágrafo único. A estratégia de que trata esta Seção é complementada pelo zoneamento 

e sub-zoneamento instituídos pelos Arts. 50 (Sub-zoneamento) e 51 (ZEIS) e representada 

nas Plantas XII a XV, do Anexo I, desta Lei. 

 

c) Estratégia reguladora 

Simultaneamente a elaboração e aprovação do Plano Diretor fazendo parte do 

contexto legal do Plano Diretor Urbano Ambiental, foram elaborados e aprovados os 

seguintes instrumentos de gestão e controle urbanos: 

I - o Código de Obras; 

II - a Lei de Parcelamento do Solo Urbano; 

III - o Código Municipal de Meio Ambiente; 

IV - a legislação tributária referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana. 

Outra componente estratégica do Plano definiu um conjunto de projetos para o 

município de Paulo Afonso, destacando-se aqueles que apresentam convergência para os 

propósitos do presente estudo. Quais sejam:  

 

Programa: Zoneamento da área rural 

Projeto: Subdivisão territorial com criação de distritos  

Objetivo: de promover a integração da cidade com a zona rural. 

 

Programa: Institucionalização da questão ambiental no município 

Projetos:  

 Implantação do órgão municipal de meio ambiente; 

 Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 Aprovação de Código Ambiental; 

Objetivo: Ambiente urbano de qualidade 

 

II - DELMIRO GOUVEIA – PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

 

O Plano Diretor de Delmiro Gouveia, com uma grande abrangência de temas, 

apresenta dificuldades de operacionalização por remeter e condicionar a aplicação das 

diretrizes à elaboração de uma grande quantidade de leis específicas. Do ponto de vista 

urbanístico ficou mais restrita essa aplicabilidade pois não se definiram os parâmetros 

urbanísticos de ocupação, nem mesmo o potencial construtivo por zonas, parâmetro mínimo 

a ser definido num Plano Diretor.  
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Das diversas partes do Plano Diretor Participativo de Delmiro Gouveia cabe destacar 

os seguintes objetivos e diretrizes: 

 

Objetivos 

.... 

Art. 3º. ....- IV – “A garantia de condições para um desenvolvimento socialmente justo, 

economicamente viável  e ecologicamente equilibrado, considerando-se a técnica, os 

recursos naturais e as atividades econômicas e administrativas realizadas no território como 

meios a serviço da promoção do desenvolvimento humano”.  

... 

“Art 9 - São diretrizes específicas para o desenvolvimento do turismo sustentável: 

... 

III – Apoiar e incentivar iniciativas para instalação de infra-estrutura de suporte ao turismo; 

IV – Apoiar a criação de uma política regional de desenvolvimento do turismo através do 

estabelecimento de parcerias com municípios vizinhos de Alagoas, Sergipe, Bahia, 

Pernambuco; 

V - incentivar o turismo como forma de aproveitamento e divulgação do patrimônio histórico, 

arquitetônico e ambiental do município; 

VI - incentivar o aproveitamento responsável e sustentável do potencial turístico dos rios S 

Francisco, Moxotó e Talhado, bem como dos corredores de caatinga. 

 

O Artigo 10 aponta diretrizes para o agronegócio, a agricultura familiar e a pesca com 

destaque para: 

... 

VI - Incentivar de maneira responsável e sustentável o aproveitamento do potencial hídrico 

do município para a instalação de hortas comunitárias e a produção de pescado e a pesca 

artesanal; 

VII – apoiar projetos de agricultura irrigada priorizando as Zonas Especiais de Irrigação; 

XI – estimular o aproveitamento das potencialidades do reservatório de Xingo. 

... 

“Art.16 – São diretrizes da política cultural: 

... 

III – preservar e divulgar as manifestações tradicionais, histórico- culturais e populares do 

Município; 

IV - estabelecer programas de cooperação com agentes públicos e/ou privados, visando à 

promoção cultural; 
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V - valorizar, preservar e conservar, em colaboração com a comunidade, os bens do 

patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico. 

 

Art.25 – São diretrizes gerais para a política do meio ambiente: 

... 

III - compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental, 

garantindo saneamento nas zonas urbana e rural, como medida de prevenção da 

degradação ambiental. 

IV - articular e integrar as ações urbanas e atividades ambientais desenvolvidas pelos 

diversos órgãos e entidades ambientais do município, com aqueles órgãos federais e 

estaduais quando necessário. 

V - articular e integrar as ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo 

consórcios e outros instrumentos de cooperação; 

VI - regulamentar o zoneamento ambiental do município, proposto nesta lei, implementando 

as zonas de unidade de uso sustentável, de preservação e de conservação ambiental, 

considerando os aspectos paisagísticos e histórico-culturais; 

IX - monitorar permanentemente as condições das áreas de risco, adotando-se medidas 

corretivas pertinentes; 

X - impedir ou restringir a ocupação desordenada nas áreas de risco potencial e imprópria à 

urbanização, assegurando-se a sua destinação adequada. 

XI - proteger as áreas ameaçadas de degradação e recuperar as áreas degradadas, 

especialmente as em processo de degradação; 

XII - proteger as áreas de mananciais, nascentes, margens dos açudes, riachos, lagos, 

cursos de águas pluviais, limitando e racionalizando sua ocupação e exploração. 

XII - garantir a integridade do patrimônio ecológico, arqueológico, genético e paisagístico do 

município. 

XIV – estimular a participação dos proprietários de áreas degradadas ou potencialmente 

degradáveis em programas de recuperação ambiental; 

 

XV – cooperar e implementar os programas federais e estaduais de preservação e 

revitalização das bacias hidrográficas do rio São Francisco e as regiões hidrográficas dos 

rios Moxotó; 

XVI – promover a educação ambiental, particularmente na rede de ensino público municipal, 

elaborando programas de conscientização sobre convivência com o meio ambiente do semi-

árido e preservação das bacias hidrográficas do São Francisco e as regiões hidrográficas do 

rio Moxotó e Talhado; 
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XVII – Implantar processo administrativo de avaliação de impacto ambiental e de segurança. 

XVIII – Identificar Unidades de Conservação da Natureza no território municipal, baseado na 

legislação Federal, Estadual de forma a preservar a biodiversidade e o patrimônio 

construído; 

XIX – apoiar e participar de estudos e pesquisas sobre os recursos ambientais naturais e 

degradados, especialmente sobre a caatinga, de forma a subsidiar as ações do município”. 

 
Art. 27 – São diretrizes gerais para a gestão do saneamento ambiental...: 

 
II – ampliar as medidas de saneamento ambiental para as áreas deficitárias, principalmente 

zona rural, por meio da complementação e/ou ativação das redes coletoras de esgoto, do 

manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais, e da extensão da adutora de 

abastecimento d‟água do rio São Francisco. 

 
Art. 38 – Constituem objetivos para ordenação do uso e ocupação do solo: 

... 

II – distribuir as atividades no território de forma a garantir a sustentabilidade espacial e 

ambiental; 

... 

V – delimitar em toda a extensão urbana e rural áreas de interesse social histórico e 

ambiental. 

 

Art. 42 – A Infra-estrutura física do sistema de mobilidade do município de Delmiro Gouveia 

será constituída pelos sistemas rodoviário, hidroviário, aeroviário, cicloviário e de circulação 

de pedestres compreendendo: 

... 

VII – rede hidroviária turística no rio São Francisco “; 

 

Art. 71 – A Zona de Reserva de Desenvolvimento Sustentável – ZDS, é constituída por 

um a faixa entre a margem esquerda do rio São Francisco, de largura variável que atinge 

até 250 metros da estrada carroçável. Esta estrada passa por Lagoinha e Cruz, dentre 

outros povoados, atingindo a BR 423, nas proximidades da Serra D‟água, e limitando-se a 

Zona de Proteção Integral Monumento Natural de Angiquinho. 

 

Art. 72 – Constituem objetivos da Zona de Reserva de Desenvolvimento Sustentável: 
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I – compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus 

recursos naturais; 

II – assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos 

modos de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais; 

III – valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente 

desenvolvido por essas populações. 

 

Art. 73 – São diretrizes para a Zona de Reserva de Desenvolvimento Sustentável: 

 

I – contribuir para a revitalização do rio São Francisco e seus respectivos lagos Paulo 

Afonso e Xingo; 

II – apoiar a realização imediata do Plano de Manejo levando em consideração: 

 

a) incentivo à articulação entre entes federados envolvidos na proteção do rio São 

Francisco; 

b) reavaliação dos estudos existentes e implantação de projetos em área de interesse para 

piscicultura nos povoados, considerando a capacidade de carga do rio São Francisco; 

c) incentivo à pesca artesanal e apoio às entidades quanto à consciência ambiental 

principalmente no período de defeso; 

d) apoio aos estudos ambientais de diferentes segmentos associados ao ecoturismo de 

forma a garantir o uso sustentável; 

e) apoio e desenvolvimento de atividades de conscientização da população sobre práticas 

de manejo sustentável da flora e fauna; 

f) estímulo a projetos que visem à despoluição do rio Batoque ou Maxixe, e outros que 

conformam a região hidrográfica do rio Talhado de maneira a garantir a qualidade das águas 

jogadas no Rio São Francisco; 

g) apoiar projetos de recuperação e restauração do bioma Caatinga. 

  
Art. 74 - A Zona de Amortecimento – ZA – é constituída por uma faixa de 1,75 km contígua 

à Reserva de Desenvolvimento Sustentável, sendo que 250 metros entre a estrada 

carroçável e o rio São Francisco – Lago Xingo, e 1,50 Km da margem contrária da referida 

estrada. 

Parágrafo único - A ZA caracteriza-se por possuir ocupação por povoados rurais antigos, 

cuja população, sobrevive da agropecuária; possui manchas de vegetação natural de forma 

rarefeita e fácil acesso através de estradas carroçáveis 
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Art. 75 – Constitui objetivo da Zona de Amortecimento minimizar os impactos negativos na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Art. 76 – São diretrizes para a Zona de Amortecimento:  

 
I - apoiar a elaboração do Plano de Manejo, incluindo medidas com a finalidade de promover 

sua integração à vida econômica e social das comunidades existentes, devendo considerar: 

a) valorização e garantia da proteção ao patrimônio étnico, quilombola do povoado Cruz, 

dos sítios arqueológicos e da Rota do Imperador; 

b) desenvolvimento de estudos de viabilidade locacional e sócio-ambiental para irrigação; 

c) estabelecimento de critérios de sustentabilidade às atividades agropecuárias 

desenvolvidas; 

d) proteção das manchas de caatinga e fauna ainda existentes. 

 
Art. 77 – A Zona de Proteção Integral – Monumento Natural de Angiquinho – ZPI – é 

constituída por um cânion do rio São Francisco, registro de uma cachoeira desativada onde 

foi implantada a primeira hidrelétrica do Nordeste, denominada Angiquinho. É uma área de 

propriedade da CHESF, tombada como Patrimônio Estadual e em processo de tombamento 

federal. 

 
Parágrafo Único – A ZPIMNA caracteriza-se por possuir um patrimônio construído, que 

integra o conjunto arquitetônico do Complexo da Hidrelétrica ao rio São Francisco com 

ocorrência do ecossistema da Caatinga e da Furna do Morcego, constituindo um sítio 

natural de singular beleza cênica. 

 
Art. 78 – Constituem objetivos da Zona de Proteção Integral: 
 
I – preservar os recursos ambientais e as paisagens mantendo o equilíbrio dos 

ecossistemas; 

II – preservar a diversidade das espécies de fauna e flora; 

III – contribuir para recuperação dos recursos naturais degradados; 

IV – preservar a área de tombamento do Complexo de Angiquinho. 

 
Art. 79 – São diretrizes para a Zona de Proteção Integral: 

I – apoiar e colaborar na elaboração do Plano de Manejo da área tombada pelo estado de 

Alagoas;  

II – colaborar com a restauração e recuperação das edificações que registram a história do 

lugar; 

III – valorizar os acessos internos dotando-os de características de estrada parque; 
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IV – promover a visitação pública. 

 
Art. 102 – São instituídas as seguintes Zonas Especiais do Patrimônio Cultural: 
 
I – ZEPC – I – caracteriza-se por abrigar importante acervo histórico cultural e arquitetônico 

ligado à linha férrea, à figura de Delmiro Gouveia, à fábrica da Pedra e à Vila Operária. 

Encontra-se atualmente descaracterizada do ponto de vista de sua arquitetura, porém, 

mantém características do seu traçado urbano original e algumas unidades preservadas. É 

também o palco principal das manifestações da cultura tradicional do município... 

II – ZEPC – II – situa-se no povoado Cruz e caracteriza-se por ser remanescente 

quilombola. Possui cruzeiro com mais de 200 anos... 

III – ZEPC – III – denominada de Rota do Imperador representa a trajetória de D. Pedro II 

em meados do XIX, em seu percurso com origem no município de Piranhas e com destino a 

Paulo Afonso... 

IV – ZEPC – IV – é uma faixa de largura irregular, constituída por sítios arqueológicos a céu 

aberto, na bacia do rio Talhado. 

(parágrafo1º) Outros sítios arqueológicos identificados em estudos específicos no platô do 

cânion do rio São Francisco deverão implicar na ampliação dos limites da ZC – IV... 

 
Art. 109 – AS Zonas Especiais de Áreas de Preservação Permanente – ZEAPP – são bens 

de interesse nacional e espaços territoriais especialmente protegidos, cobertos ou não por 

vegetação. 

 
Art. 110 – São objetivos das Zonas Especiais de Área de Preservação Permanente: 

 
I – preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. 

II- manter ou criar condições que possibilitem a recuperação dos recursos naturais 

degradados; 

III – criar áreas de contemplação e passeios de lazer para população, uso de interesse 

social; 

IV – valorizar os acessos de interesse social quando existentes. 

Art. 111. São consideradas Zonas Especiais de Área de Preservação Permanente aquelas 

que atenderem aos requisitos das leis 4.7771/1965 e 9.4333/1997 e as Resoluções do 

CNAM NO. 302 E 303/2002. 
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Art. 112.  A Zona Especial do Corredor Ecológico da Caatinga – ZECEC- constitui 

porções de ecossistemas naturais semi-naturais, ligando as Zonas de Reserva Sustentável 

e de Amortecimento, que possibilitam o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a 

dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 

populações que demandam para a sua sobrevivência áreas de extensão maior do que 

aquelas das unidades individuais. 

 

Art. 113. É objetivo da Zona Especial de corredor Ecológico da Caatinga preservar a 

cobertura vegetal de caatinga, formando uma área propícia ao fluxo de espécies nativas. 

 

Art. 117 As Zonas Especiais de Aqüicultura- ZA – são áreas propícias ao desenvolvimento 

do potencial produtivo aquícola. 

 

Art. 118. São instituídas as seguintes Zonas Especiais de Aqüicultura: 

I – ao longo das margens do rio são Francisco, nos lagos Xingó e Paulo Afonso; 

II - Nos açudes. 

 

Art. 119. São objetivos das Zonas Especiais de Aqüicultura: 

I - desenvolver estudos para o aproveitamento do potencial hídrico do município 

fortalecendo a pesca artesanal; 

II – implantar atividades pesqueiras utilizando a capacidade de produção das áreas 

propícias à aqüicultura; 

III – propiciar a geração do trabalho e renda da população. 

 

I - PIRANHAS – PLANO DIRETOR URBANO E AMBIENTAL 

 
De um modo geral, como os demais planos acima citados e analisados, o Plano 

Diretor Participativo de Piranhas (AL) apresenta uma ampla linha de abordagem e 

detalhamento que atende a todos os preceitos do Estatuo da Cidade, com um foco 

importante na sua área urbanizada, especialmente aquela considerada de preservação, bem 

como, de toda a sua área rural e de transição – rural para urbana – com foco sobre a sua 

conservação e sustentabilidade ambiental, inclusive de sua orla. 

Define e detalha com relativa clareza todos os instrumentos da política urbana a 

serem empregados para o desenvolvimento do município, incluindo o zoneamento 

ambiental, com foco nos segmentos de:  

I – Patrimônio Histórico-Cultural; 

II – Meio ambiente; 
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III – Mobilidade e Acessibilidade; 

IV – Saneamento Ambiental; 

V – Habitação; 

VI – Desenvolvimento Sócio-Econômico. 

 
Como os demais planos analisados, pode-se afirmar também que as recomendações 

contidas nesse plano já se constituem “per si” num passo importante para viabilizar a 

conservação ambiental do município em toda a sua extensão, incluindo a área ribeirinha, 

visto que a municipalidade já está sensível para o assunto. 

Do conteúdo analisado do Plano Diretor de Piranhas cabe destacar as seguintes 

determinações: 

 
Princípios e Diretrizes do Plano  

São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo do município de Piranhas:  

- Preservar o patrimônio histórico-cultural local como forma de garantia da qualidade 

de vida; 

- Garantir condições para um desenvolvimento socialmente justo, economicamente e 

ambientalmente sustentável; 

- Respeitar a função sócio-ambiental da cidade e da propriedade; 

- Incentivar a participação popular como instrumento de democratização do 

planejamento e gestão territorial, de construção da cidadania e, como meio, legítimo, de 

manifestação das aspirações da coletividade; 

- Fortalecer o setor público, recuperar e valorizar as funções de planejamento e 

gestão do território municipal. 

 
O Plano define ainda em seu Art. 7º que a função sócio-ambiental do município de 

Piranhas corresponde ao direito à cidade para todos, o que compreende: 

I. A redução das desigualdades sociais e a promoção da justiça social; 

II. A universalização do acesso à moradia digna, ao saneamento ambiental, às 

condições adequadas de mobilidade e acessibilidade, à infra-estrutura e 

serviços urbanos, aos equipamentos comunitários de educação, saúde, 

esporte, lazer e cultura, e ao trabalho e renda. 

Define ainda que a propriedade cumpre sua função sócio-ambiental quando: 

I. Atender as exigências deste Plano Diretor Participativo; 

II. Atender as necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, justiça 

social e desenvolvimento das atividades econômicas; 

III. For utilizada de maneira ambientalmente sustentável; 
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IV. Seu uso e ocupação estiverem de acordo com o interesse coletivo; 

V. Coibir a especulação imobiliária no município. 

 
Tem como objetivos específicos: 

I. Estabelecer o perímetro urbano municipal; 

II. Definir diretrizes, para elaboração dos Planos Municipais de Requalificação 

da Paisagem do Sítio Histórico Tombado, Manejo Sustentável do Solo, 

Mobilidade e Acessibilidade, Saneamento Ambiental, Habitação e 

Desenvolvimento Sócio-Econômico; 

III. Determinar investimentos públicos prioritários na promoção do saneamento 

ambiental, em melhorias das condições de moradia, infra-estrutura urbana, 

mobilidade e acessibilidade, na implantação de equipamentos de uso 

coletivo, na proteção do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente, e no 

fortalecimento da administração pública municipal; 

IV. Estabelecer normas de uso e ocupação do solo urbano e rural; 

V. Estabelecer zona de expansão urbana; 

VI. Estabelecer zonas para melhoria das condições de moradia e implantação de 

empreendimentos habitacionais de interesse social; 

VII. Proteger o patrimônio histórico-cultural e ambiental; 

VIII. Instituir o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Integrada, nos 

termos dos artigos 171 a 212 desta Lei. 

No capítulo dedicado a política municipal de meio ambiente (Capítulo 2) define 

que o objetivo dessa política é garantir a todos o direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado, regulando a ação do Poder Público Municipal e sua relação com os 

cidadãos e instituições públicas e privadas, sendo a mesma orientada pelos seguintes 

princípios: 

I. Garantir o equilíbrio na interação de elementos naturais e artificiais, de 

forma a abrigar, proteger e promover a vida em todas as suas formas; 

II. Garantir a toda a população um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; 

III. Racionalizar o uso dos recursos ambientais em sua totalidade; 

IV. Valorizar e incentivar o desenvolvimento da consciência ecológica. 

São diretrizes gerais da política de meio ambiente: 

I. Proteger as áreas de mananciais, nascentes, margens dos açudes, lagos, 

riachos e cursos d‟água pluviais, limitando e racionalizando sua ocupação 

e exploração; 

II. Incentivar a participação popular na gestão das políticas ambientais; 
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III. Promover a produção, organização e democratização das informações 

relativas ao meio ambiente natural e construído; 

IV. Compatibilizar o desenvolvimento sócio-econômico com a proteção 

ambiental, garantindo o saneamento em todo o território municipal, como 

medida de prevenção à degradação do meio ambiente; 

V. Controlar as atividades produtivas e o emprego de materiais e 

equipamentos que possam acarretar danos ao meio ambiente e à 

qualidade de vida da população; 

VI. Estabelecer normas de qualidade ambiental, compatibilizando-as à 

legislação específica e às inovações tecnológicas; 

VII. Proteger as áreas ameaçadas de degradação e recuperar as áreas já 

degradadas, especialmente aquelas em processo de desertificação; 

VIII. Estimular a participação dos proprietários de áreas degradadas ou 

potencialmente degradáveis em programas de recuperação ambiental; 

IX. Promover a educação ambiental, particularmente na rede de ensino 

público municipal, elaborando programas de orientação sobre a 

convivência com o meio ambiente do semi-árido e a proteção das bacias 

hidrográficas do Rio São Francisco e das regiões hidrográficas do Rio 

Capiá e Boa Vista, e do Riacho Urucu; 

X. Implementar os programas federais e municipais de proteção e 

revitalização das bacias hidrográficas do Rio São Francisco e das regiões 

hidrográficas do Rio Capiá e Boa Vista, e do Riacho Urucu; 

XI. Apoiar e participar de estudos e pesquisas sobre os recursos ambientais, 

especialmente sobre a Caatinga, de forma a subsidiar as ações do 

município. 

 
O ordenamento territorial definido pelo referido projeto de lei tem como objetivo 

orientar a gestão do território municipal, visando à construção de um município sustentável, 

considerando as especificidades de cada espaço urbano e rural. O perímetro urbano 

instituído pelo Plano define os limites entre a Macrozona Urbana e a Macrozona de 

Transição Urbano-rural, sendo a delimitação e descrição do perímetro urbano dos distritos 

do Piau e Entremontes a serem definidas em Lei Específica Municipal, considerando-se as 

dimensões da aglomeração populacional e construtiva, e suas tendências de expansão. 

 
Por sua vez, o Macrozoneamento proposto pelo Plano tem por finalidade definir 

diretrizes para orientar o desenvolvimento de acordo com as características físicas, sociais, 

culturais, econômicas e ambientais de cada localidade, de forma a promover o 
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desenvolvimento harmônico do município de Piranhas e o bem-estar de seus habitantes, 

sendo subdividido em três Macrozonas principais:  

I. Macrozona Urbana – MZU; 

II. Macrozona Rural – MZR; 

III. Macrozona de Transição Urbano-Rural – MZUR. 

 
Segundo o Plano, a Macrozona Urbana – MZU constitui-se na porção consolidada do 

território municipal através da ocupação urbana e dos investimentos públicos e privados em 

edificações, equipamentos comunitários e sistemas de infra-estrutura. Fazem parte da MZU: 

I. o Núcleo Urbano composto pelos bairros Xingó, Nossa Senhora da Saúde, 

Nossa Senhora das Graças e pelo Centro Histórico; 

II. o Distrito do Piau; 

III. o Distrito de Entremontes. 

 
O Plano define como principais objetivos para esta MZU: 

I. Otimizar a ocupação e o crescimento urbano através do adensamento das 

áreas povoadas e dotadas de infra-estrutura e emprego; 

II. Incentivar a ocupação dos vazios urbanos; 

III. Estruturar as áreas precárias, promovendo o acesso à moradia e a 

equipamentos comunitários, assim como a melhoria dos sistemas de infra-

estrutura; 

IV. Proteger o patrimônio histórico-cultural e ambiental. 

 
Já a Macrozona Rural – MZR caracteriza-se pela porção do território municipal 

lindeira à Macrozona de Transição Urbano-rural, destacada pela ocupação humana 

rarefeita, existência de atividades relacionadas ao setor primário e de significativo patrimônio 

ambiental. Tem como objetivos: 

I – Promover a proteção ambiental; 

II – Promover o manejo agrícola sustentável; 

III – Preservar os conhecimentos das culturas tradicionais existentes; 

IV – Recuperar áreas ambientalmente degradadas. 

 
Por último, a Macrozona de Transição Urbano-rural – MZUR constitui-se na porção 

do território municipal situada entre a Macrozona Urbana e Rural, destacada pela baixa 

intensidade de ocupação, predominância de atividades relacionadas ao setor primário e 

existência de significativo patrimônio ambiental, configurando-se como faixa de expansão do 

perímetro urbano. Tem como objetivos: 
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I. Controlar e ordenar o uso e ocupação do solo com características urbanas 

em áreas ainda não urbanizadas; 

II. Abrigar ocupações residenciais e de lazer que favoreçam o não-adensamento 

da área; 

III. Manter características naturais da paisagem; 

IV. Proteger os recursos ambientais existentes; 

V. Conter o avanço das atividades agro-industriais de grande porte, priorizando 

na direção da Macrozona Urbana; 

VI. Incentivar a agricultura familiar com ênfase na segurança alimentar. 

 

Cada Macrozona está subdividida em zonas específicas de acordo com suas 

características funcionais, sócio-econômicas, culturais e ambientais, tendo por princípio 

básico o disciplinamento do uso e ocupação do solo e os objetivos definidos para cada uma 

delas. 

Como pode ser constatado, esses Planos já se constituem num razoável conjunto de 

proposições a serem compatibilizadas com as propostas dos demais municípios e com 

outras propostas específicas, ainda não abordadas, visando alcançar os objetivos do 

presente trabalho. 

 

e) Rede de Integração Viária da Área de Estudo 

 

Os municípios que abrangem a área de estudo situam-se a distâncias superiores a 

270 km das respectivas capitais dos estados em que se situam, conforme pode ser 

observado no quadro a seguir. 

 

Quadro 3.3.1.2.3. Distâncias dos Municípios da Área de Estudo às Capitais 
dos Estados. 

 

Municípios 
Capital do 

Estado 
Distância à capital 

(km) 

ALAGOAS 

Delmiro Gouveia 

Maceió 

249,72 

Olho D'Água do Casado 230,50 

Piranhas 221,56 

BAHIA 

Paulo Afonso Salvador 397,17 

SERGIPE 

Canindé de São Francisco Aracaju 161,28 

Fontes: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003. 
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Os principais acessos à área de estudo são proporcionados, segundo mapa de 

situação da área de estudo (anexo 1), pelas seguintes rodovias: 

 

 BR 110 – principal eixo de integração viária de Paulo Afonso com a capital baiana, 

cujo prolongamento proporciona integração com Pernambuco, com a vizinha cidade 

de Petrolândia; 

 

 BR 423 – interliga Paulo Afonso com os municípios alagoanos da área de estudo 

pela integração com AL-220; 

 

 BA-210 – Via estadual baiana que se integra com a SE-206 interligando Paulo 

Afonso com a cidade sergipana de Canindé do São Francisco. 

 
Desse conjunto de vias principais observa-se uma maior convergência de vias no 

sentido de Paulo Afonso, decorrente, sobretudo, do Complexo energético ali instalado e de 

seu próprio dinamismo econômico quando comparado aos demais municípios da área de 

estudo, como atesta, inclusive, o Estudo sobre as áreas de influência das cidades brasileiras 

realizado pelo IBGE acima referido.  

Essas vias situam-se quase que totalmente na área de abrangência indireta com 

acessos diretos ao rio apenas nos municípios de Paulo Afonso e Canindé de São Francisco. 

Isto significa que os acessos ao rio, atualmente, são realizados por vias locais, os quais 

precisam ser disciplinadas e reguladas através da implementação de um planejamento 

viário integrado do território associado às perspectivas de ocupação admissível das 

margens do rio, particularmente para os pontos a serem estruturados enquanto destino 

turístico preferencial. 

 

f) Mapa Visual da Paisagem Urbana dos Municípios Inseridos na Área de Estudo 

 

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA (AL) 

 

De traçado irregular e com uma tipologia urbana construtiva predominantemente 

horizontal (apenas algumas poucas construções são de três pavimentos, sobretudo de uso 

comercial/serviços), a Sede do município de Delmiro Gouveia apresenta um núcleo central 

extenso e com relativo fluxo. Com um comércio diversificado de médio porte, suas ruas 

apresentam-se sinalizadas, sendo a maioria delas pavimentadas. Seus principais marcos 

são a Fábrica Têxtil e a antiga Estação Ferroviária. 
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Praça N. Sra. do Rosário Igreja N. Sra. do Rosário Centro da cidade 

   
 

Centro da cidade Comércio Edifício comercial 

   

Prefeitura Via de saída para os bairros Via de entrada para o centro 

Figura 3.3.1.2.3: Imagens do Município de Delmiro Gouveia (AL). 

 

MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DO CASADO (AL) 

 

Também de traçado irregular, apresenta um padrão de ocupação totalmente 

horizontal – todas as construções são térreas. Dos cinco municípios inseridos na área de 

estudo é o que apresenta o menor Centro, sendo, seu comércio de baixo dinamismo e 

pouco diversificado. Apresenta algumas vias pavimentadas, sendo a maioria pouco 

sinalizada. Apresenta ainda próxima a sua área central grandes glebas sem parcelamento 

(em sua maioria propriedades “rurais” - sítios). Seus principais marcos são a antiga estação 

ferroviária e um pontilhão da Rede Ferroviária em péssimo estado. É um município que 

apresenta grande concentração de Sítios Arqueológicos, sendo parte deles já sinalizados 

pelo IPHAN. Possui ainda assentamentos do INCRA onde foram implantados projetos de 

irrigação. Apresenta ainda uma agroindústria de doces caseiros. 
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Igreja Matriz de São José Praça Noé Leite Praça Noé Leite 

   
Entrada da Cidade Praça Padre Cícero Centro 

   
Museu da família Brito Cemitério Antiga Estação ferroviária 

Figura 3.3.1.2.4: Imagens do Município de Olho D‟água do Casado (AL). 

 

 

MUNICÍPIO DE PIRANHAS (AL) 

 

Com seu centro principal tombado ao nível federal pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, suas ruas são estreitas e de pouco tráfego de 

automóveis – o transporte local é realizado fundamentalmente por motos, seguindo a 

tendência da grande maioria das cidades do interior nordestino. Seu comércio é de pequeno 

e médio porte. Apresenta-se dividido entre os bairros Xingó e o de N. Sra. da Saúde. Essa 

divisão é seguida também na localização dos órgãos municipais. Apresenta-se totalmente 

calçada, sendo a maioria de suas ruas sinalizadas. As contas municipais (receita) são 

favorecidas pelo recebimento de royalties pagos pela CHESF. 
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Vista geral de Piranhas Prainha Vista geral de Piranhas 

   
Centro Igreja Matriz Vista dos sobrados de Piranhas 

   
Sobrado Museu e Secretaria de Turismo Vista da antiga cx. Dágua que 

abastecia o trem 

Figura 3.3.1.2.5: Imagens do Município de Piranhas (AL). 

 

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO (BA) 

 

Como o próprio estudo do IBGE definiu, é o mais desenvolvido e bem estruturado 

dos municípios da área de estudo. Sua Sede, distribuídas em ilhas, encontra-se articulada 

através de pontes. Seu padrão de ocupação ainda é horizontal mais se observa em algumas 

regiões um lento processo de verticalização – com edificações de até 6 pavimentos, Seu 

comércio é bem diversificado e de grande dinamismo. São três os núcleos principais de 

Paulo Afonso: o acampamento CHESH, a Vila Poty e o bairro Tancredo Neves. Os núcleos 

menores são: Bairro Centenário, Abel Barbosa, Caminho dos Lagos, Loteamento Tropical, 

Conjunto Habitacional BNH, bairro Panorama, localizados na ilha que foi criada no ano de 

1980, com a construção do canal de desvio e da bacia de acumulação para alimentar a 

usina PA IV. Os bairros Cleriston Andrade, Jardim Bahia, Beira Rio, Rodoviário e Vila 

Moxotó, situam-se no continente. São os bairros mais populares e apresentam um padrão 

de urbanização precário. 
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Na Ilha principal encontram-se os principais órgãos da administração municipal e da 

CHESF, bem como, os principais equipamentos e infra-estrutura social e econômica - 

hospital, mercado, supermercado, rodoviária, clubes, etc. 

 

Figura 3.3.1.2.6: Imagens do Município de Paulo Afonso (BA). 

 

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE) 

 

Com uma ocupação predominantemente horizontal – com algumas construções com 

três pavimentos, seu centro comercial é relativamente diversificado e de médio-grande 

porte, comparado a outros municípios da área de estudo como Olho D‟Água do Casado e 

Piranhas. Suas vias são parcialmente calçadas e praticamente não apresentam sinalização. 

Suas principais estruturas de valor histórico-cultural foram destruídas. Sua arrecadação 

também é reforçada pelo pagamento de royalties por parte da CHESF. Está prevista a 

implantação de um aterro sanitário próximo a sede. 

 

   
Primeiro Clube de Paulo Afonso Clube de Paulo Afonso Entrada de Paulo Afonso 

   
Caynon do rio São Francisco Ponte onde fica a prainha Ponte Imperador D. Pedro II 

   

Ruas arborizadas Hidrelétrica Igreja de São Francisco de 
Assis 
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Igreja N. Sra. da Conceição Prefeitura Câmara Municipal 

   

Comércio Comércio Comércio 

   

Praça Ananias Fernandes Praça Ananias Fernandes Bairro 

Figura 3.3.1.2.7: Imagens do Município de Canindé de São Francisco (SE). 
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Roteiro das Entrevistas Qualitativas 

 

MODELO - QUESTIONÁRIO GESTOR PÚBLICO 

(Utilizado em apoio aos trabalhos dos profissionais das áreas de Uso e Ocupação do 

Solo e aspectos Socioculturais) 

PREFEITURA DO MUNICÍPO DE ...................................................................UF: 

Distritos: 1......................................................2............................................................... 

               3....................................................................................................................... 

Entrevistado:.............................................................................. .Cargo:........................ 

Fone:............................................ 

 

INTEGRAÇÃO VIÁRIA 

1. Cite os acessos viários principais e distâncias aproximadas da sede com:  KM 

1.1Distrito 1................................................................................................  

1.2 Distrito.2..............................................................................................  

1.3 Distrito..3.............................................................................................  

Rio São Francisco.............................................................................  

Hidrelétrica de Xingo..........................................................................  

 

2. Quais as principais relações do município com o Rio São 

Francisco no entorno da hidrelétrica Xingo? 

Sim Não 

2.1 Fonte de receita – Royalties da Chesf    

2.2 Abastecimento d‟água   

2.3 Lazer aquático   

2.4 Condomínios residenciais    

2.5 Condomínios para fins de semana   

2.6 Produção rural   

2.7 Produção pesqueira   

2.8 Sustentabilidade de comunidades indígenas         

      Quais ? 

  

2.9 Outros. Citar   
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3. Cite os principais problemas urbanos relacionados com o uso e ocupação do 

solo no entorno da hidrelétrica de Xingo. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

 

4. Situação Habitacional SIM NÃO 

4.1 Existência de favelas   

4.2 Loteamentos clandestinos    

4.3 Loteamentos irregulares   

4.4 Existência de Plano Habitacional d e Interesse Social   

 

5. Controle  urbano e ambiental 

5.1 Que entidade municipal faz o licenciamento e fiscalização de obras? 

............................................................................................................. 

 

5.2  Profissionais ligados ao  controle urbano  Sim  Quant. 

 Técnicos de nível superior   

 Fiscais   

5.2  Profissionais ligados ao  controle ambiental    

 Técnicos de nível superior   

 Fiscais   

5.3 Que instrumentos legais dão suporte ao controle 

urbano e ambiental? 

Lei no. SIM NÃO 

 Plano Diretor     

 Lei de Perímetro Urbano     

 Lei de Parcelamento    

 Lei de uso e Ocupação do Solo    

 Código de Obras    

 Código de Posturas    

 Código de Vigilância Sanitária    

5.4 Que equipamentos  potencialmente poluidores 

estão situados numa faixa de 12 km ao longo do Rio 
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São Francisco 

 Cemitério:   

 Matadouro:   

 Destino final de lixo:   

 Despejo de esgotos   

 

6. Cite Planos e Projetos urbanos e ambientais  existentes numa faixa 

de 12km ao longo do Rio São Francisco 

Ano 

6.1  

6.2  

6.3  

6.4  

 

7. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

7.1 Cite os principais construções, paisagens, sítios arqueológicos e locais de 

interesse histórico e cultural segundo localização: 

- Na sede: 

 

 

 

 - Nas proximidades  do Rio São Francisco no entorno a hidrelétrica Xingö? 

 

 

 

 

7.2 Quais a s manifestações culturais típicas do município ? Cite  

grupos culturais existentes 

 

 

7.3 O que constitui o patrimônio imaterial do município (gastronomia, música, artesanato)? 
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9. Como descreve seu município para alguém que tem interesse de visitá-lo? O que 

merece atenção especial  para se ver, observar ? 

 

 

 

 

 

Data ENTREVISTADOR: 

 

 

 

8. Cite as potencialidades de desenvolvimento do município relacionadas com o Rio 

São Francisco, no entorno a hidrelétrica Xingö? 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 
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3.3.1.3. Aspectos Sócioculturais 

  

DELMIRO GOUVEIA/ALAGOAS 

  

 
Figura 3.3.1.3.1: Fábrica da Pedra (têxtil) – cidade de Delmiro Gouveia/AL. Foto: 
Ana Vila Nova, 2009. 
 

 

 

 

 

Localização: Região Alagoana dos Lagos (Bacia do 

São Francisco). 

Distância:   249 km de Maceió (capital). 

Área do município:  605 km².  

Mesorregião:  Sertão Alagoano. 

Microrregião: Alagoana do São Francisco. 

Gentílico:  Delmirense. 

Rodovias de acesso: AL-145, AL-220, AL-225, AL-110, AL-423 

e BR-316. 

Municípios 

Limítrofes: 

Norte: Água Branca e Pariconha;  

Sul: rio S. Francisco (lago das UHE‟s de 

Paulo Afonso e Xingó); 

Leste: Olho D‟água do Casado; 

Oeste: rio S. Francisco e Lago Moxotó. 

Fontes: IBGE, 2008; CNM - Confederação Nacional dos Municípios, 2008. 

Figura 3.3.1.3.2: Pontos turísticos da cidade de Delmiro Gouveia/AL. Foto: Ana Vila Nova, 2009. 
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OLHO D’ÁGUA DO CASADO / ALAGOAS 

 

 
Figura 3.3.1.3.3: Praça Noé Leite – cidade de Olho D‟Água do Casado/AL. Foto: Ana Vila 

Nova, 2009. 

 
 

 

 

 

Localização: Oeste do Estado de Alagoas. 

Distância:  230 km de Maceió (capital). 

Área do município:  323 km².  

Mesorregião:  Sertão Alagoano. 

Microrregião: Alagoana do Sertão do São Francisco. 

Gentílico:  casadense. 

Rodovias de acesso: AL-145, AL-220, BR-316 E 101. 

Municípios 

Limítrofes:  

Norte: Inhapi; 

Sul: Sergipe; 

Leste: Piranhas; 

Oeste: Água Branca e Delmiro Gouveia. 

Fontes: IBGE, 2008; CNM - Confederação Nacional dos Municípios, 2008. 

Figura 3.3.1.3.4:  Pontos turísticos da cidade de Olho D‟Água do Casado/AL. Foto: Ana Vila Nova, 2009.  
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PIRANHAS / ALAGOAS 

 

 
Figura 3.3.1.3.5: Cidade de Piranhas /AL. Foto: Ana Vila Nova, 2009. 

 

 

 

 

 

Localização: Oeste do Estado de Alagoas. 

Distância:  298 km de Alagoas (capital). 

Área do município:  408 km².  

Mesorregião:  Sertão Alagoano. 

Microrregião: Sertão do São Francisco. 

Gentílico:  Piranhense. 

Rodovias de acesso: BR-316, BR-101, AL-220 e AL-225.   

Municípios 

Limítrofes:  

Norte: Inhapi; 

Sul: Canindé de São Francisco; 

Leste: Pão de Açúcar e São José da 

Tapera; 

Oeste: Olho D‟ Água do Casado.  

Fontes: IBGE, 2008; CNM - Confederação Nacional dos Municípios, 2008. 

Figura 3.3.1.3.6: Pontos turísticos da cidade de Olho D‟Água do Casado/AL. Foto: Ana Vila Nova, 
2009. 
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PAULO AFONSO / BAHIA 

 

 
Figura 3.3.1.3.7: Atrativo turístico de Paulo Afonso. Foto: Ana Vila Nova, 2009.  

 

 

 

 

 

Localização: Região do Vale do São Francisco. 

Distância:  480 km da capital (Salvador). 

Área do município:  1.574,00 km². 

Mesorregião:  Semi-árido baiano. 

Microrregião: Paulo Afonso. 

Gentílico:  Pauloafonsino. 

Rodovias de acesso: BA-110, BR-423, BR-210. 

Municípios 

Limítrofes:  

Norte: Glória; 

Sul: Jeremoabo e Santa Brígida; 

Leste: Rio S. Francisco 

(Alagoas Pernambuco e Sergipe); 

Oeste: Rodelas. 

Fontes: IBGE, 2008; CNM - Confederação Nacional dos Municípios, 2008. 

Figura 3.3.1.3.8: Paulo Afonso. Acervo: Pref. de Paulo Afonso. S/D e Foto: Ana Vila Nova, 2008. 
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CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO / SERGIPE 

 
Figura 3.3.1.3.9: Museu de Arqueologia de Xingó. Foto: Ana Vila Nova, 2008.  

  
 

 

 

 

Localização: Alto Sertão Sergipano. 

Distância:  199 da capital (Sergipe). 

Área do município:  902 km². 

Mesorregião:  Sertão Sergipano. 

Microrregião: Sergipana do Sertão do São Francisco 

Gentílico:  Canindeense. 

Rodovias de acesso: BR-316, BR-101, AL-220 e AL-225.   

Municípios 

Limítrofes:  

Norte: Delmiro Gouveia, Olho D‟Água do 

Casado e Piranhas (Alagoas); 

Sul: Pedro Alexandre (Bahia); 

Leste: Poço Redondo (Sergipe); 

Oeste: Paulo Afonso e Santa Brígida 

(Bahia) 

Fontes: IBGE, 2008; CNM - Confederação Nacional dos Municípios, 2008. 

Figura 3.3.1.3.10: Canindé do São Francisco.foto: Prefeitura Municipal, S/D;  Ana Vila Nova, 2008.  
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a) Aspectos Históricos e Culturais da Área de Estudo  

 

A descoberta da foz do rio São Francisco ocorreu no ano de 1501 por Américo 

Vespúcio, e ainda neste século, as primeiras viagens de reconhecimento aconteceram com 

o objetivo de identificar as riquezas materiais. Desta forma a presença de europeus, no 

baixo São Francisco, remonta ao século XVI. 

No Livro da Nau Bretoa de 1511, são relatadas as primeiras impressões sobre a 

costa brasileira, incluindo a foz do rio São Francisco. Participaram da viagem: Fernão de 

Noronha, Bartolomeu Marchione, Benedito Morelli e Francisco Martins (RIBEIRO; MOREIRA 

NETO, 1992).  

Os primeiros colonizadores desta região foram os padres jesuítas, os bandeirantes 

paulistas e os proprietários de terras e de gado da Bahia e de Pernambuco. Podemos citar a 

presença dos bandeirantes Antonio Raposo Tavares e Mathias Cardoso (RIBEIRO; 

MOREIRA NETO, 1992). As primeiras frentes missionárias foram de padres jesuítas (como 

Gaspar Lourenço, responsável pela primeira missão no ano de 1575) e capuchinos que 

chegaram à região com o objetivo de catequizar os indígenas Tupinambás do baixo São 

Francisco.  

Portanto, a região franciscana teve seu processo de colonização já nos primeiros 

anos de descoberta do Brasil. Segundo os registros históricos, o domínio das margens do 

São Francisco inicia-se por volta de 1550 sob orientação de Francisco D‟Ávila, valente 

desbravador e já dono de metade da Bahia e todo o Sergipe, que de imediato transforma o 

São Francisco em via de conquista do interior de suas terras, aproveitando suas incursões 

para aprisionar o índio e escravizá-lo para o trabalho de cuidar do gado (REIS, 2004, p. 13). 

Na busca das minas de ouro dos sertões do São Francisco se dirigiram muitos 

colonizadores. Igualmente os holandeses também realizaram expedições ao rio São 

Francisco durante o período em que dominaram a região. Exploraram o rio até a cachoeira 

de Paulo Afonso. No Tratado Descritivo do Brasil em 1587, de Gabriel Soares de Souza 

(2000) é retratado detalhadamente o baixo São Francisco, em seus aspectos naturais, com 

informações sobre fauna, flora e grupos humanos, demonstrando que as margens do São 

Francisco, à época, eram densamente ocupadas: 

Ao longo deste rio vivem agora alguns Caités, de uma banda, e da 

outra vivem Tipinambás; mais acima vivem os Tapuias de diferentes 

castas, Tupinaés, Amoipiras, Ubirajaras e Amazonas; e além delas, 

vive outro gentio (não tratando dos que comunicam com os 

portugueses), que se atravia com jóias de ouro, de que há certas 

informações. (...) E é tão requestado este rio de todo o gentio, por ser 
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muito farto de pescado e caça, e por a terra dele ser muito fértil (...) 

(SOUZA, 2000, p. 26) 

 
No século XVII, o Pe. João Antonio Andreoni (1969), ao estudar o que chamou 

“civilização do couro”, especificamente dos currais da Bahia e de Pernambuco, registra o 

número de currais existentes no lado baiano do rio São Francisco e a movimentação do 

interior nordestino nas margens do São Francisco. É a partir dos “currais” que surgem as 

primeiras pequenas vilas do Sertão do São Francisco. 

 
 “... buscam o Sertão, domínio de uma vegetação xerófila, mais 

propício à pecuária que à agricultura. Os currais vinham se tornando 

os responsáveis pela formação dos primeiros núcleos de 

povoamento do vale, onde as matas ciliares acompanhavam, ao 

longo do seu curso, todo este rio. E então se torna conhecido 

também como o rio dos currais”. (REIS, 2004, p. 46) 

 
De acordo com Capistrano de Abreu (1963), o século XVII foi um período dinâmico 

no baixo São Francisco. Segundo o autor, já em 1630 a região estava toda dividida entre os 

colonizadores. Foi nesta época que surgiram os primeiros núcleos urbanos; uns originários 

das antigas missões, outros se formaram nos locais das feiras de gado e nos pontos de 

travessia do rio.  

No século XVIII a região já estava completamente ocupada por criadores de gado e 

pequenas vilas comerciais, algumas delas bem prósperas. A região vivencia a busca pelo 

ouro e o rio São Francisco representa uma importante via que liga o “Ciclo do Couro” ao 

“Ciclo do Ouro”, abastecendo de carne e outros alimentos, os homens das minas, permitindo 

as migrações para outras regiões, principalmente para o Sul.  

Porém foi durante o século XIX que o rio tornou-se objeto de pesquisas mais 

detalhadas por parte dos naturalistas, interessados na grande variação da paisagem 

observada e nas potencialidades do rio quanto à navegação. 

Em 1818, Spix e Martius chegaram às margens do São Francisco na localidade de 

Januária, Minas Gerais, e fizeram uma das mais ricas descrições do cenário: 

(...) meia hora antes do termo de nossa viagem, passamos, sem 

transição, de um solo árido e estéril para um fértil e viçoso terreno, 

coberto de um tapete verde de gramíneas e flores (...) então, a 

paisagem descontinuou-se, e o majestoso Rio São Francisco 

resplandeceu, ondulando placidamente (SPIX; MARTIUS, 1981, 

p.218). 
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O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, em 1819, a caminho de Goiás, passa 

pela cabeceira do rio, descrevendo a cachoeira do São Francisco, e James Wells em seu 

livro Três mil milhas através do Brasil, foi o primeiro a estudar a fundo a região central, 

entre os rios Tocantins e o São Francisco. Todavia, um dos relatos mais importante sobre o 

baixo São Francisco foi feito pelo explorador, diplomata e escritor britânico Richard Burton, 

que viajou de Sabará, Minas Gerais até o oceano Atlântico em 1867. Na obra Viagem de 

canoa de Sabará ao oceano Atlântico (1987) menciona a presença de registros rupestres 

nas rochas: 

 
Desembarcamos no sítio de Itacoatiara, na margem direita, ao norte 

da montanha e, caminhando através de um mandiocal, chegamos a 

uma parede de pedra, chamada Talhado. (...) Sob a parte 

semelhante a um telhado, a parede está coberta de caracteres, cujos 

tamanhos variam de alguns centímetros a 70 centímetros de 

comprimento, estendendo-se cerca de 7 metros de cada lado do 

vértice do ângulo. (BURTON, 1987, p. 327). 

Burton também descreve as características geológicas e etnográficas, a fertilidade do 

solo e as possibilidades que envolvem a criação de animais como cavalos, bois, carneiros, 

entre outros. Comenta as possibilidades de cultivo do algodão, da vinha e de cereais. Em 

relação às riquezas minerais descreve os depósitos de diamante, opala, ágata, ouro, ferro, 

cobre, sal, dentre outros, possivelmente, observados na porção mineira do Rio São 

Francisco, próximo ao distrito de Diamantina e nas margens do rio das Velhas. Além disso, 

destaca as grandes concentrações de argilas e sílex verificado por toda a extensão do rio. 

A primeira excursão científica de navegação do São Francisco foi realizada no ano 

de 1851. Esta expedição foi promovida pelo imperador D. Pedro II e realizada pelo 

engenheiro Henrique Guilherme Fernando Halfeld e pretendia o estudo do rio e de seus 

principais afluentes, a identificação das partes navegáveis, dos possíveis obstáculos, e de 

todas as particularidades que cercam a bacia hidrográfica do São Francisco. O percurso 

deveria ser feito desde a cidade de Pirapora, em Minas Gerais até o Oceano Atlântico 

(Mesquita, 1935). Este trabalho ficou intitulado de Atlas e Relatório concernente a 

exploração do Rio de São Francisco desde a Cachoeira da Pirapora até o Oceano 

Atlântico e publicado em 1860 (OLIVEIRA, 1997). 

Mesquita destaca a importância do trabalho realizado por Halfeld: 

Foi esse cientista o primeiro a verificar que, trancado ao commercio 

do mundo por uma cordilheira de quédas na extensão de 390 

Kilometros - de Bôa Vista a Piranhas - o alto São Francisco é 

plenamente navegavel a vapor em tres quartas partes de seu curso, 
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inteiramente franco em 240 leguas - 1.350 Kilometros, de Sobradinho 

a Pirapora, e é ainda em 1.200 Kilometros de tributarios tambem 

plenamente trafegaveis a vapor; constitue, portanto, depois do 

Amazonas, a mais importante bacia hydrographica do Brasil. Halfeld 

considerou obstaculo insuperável á navegação a vapor o trecho por 

elle denominado - cordilheira de quédas - e que se extende de Bôa 

Vista a Jatobá, na extensão de 260 Kilometros, ou de 390 

Kilometros, comprehendendo o trecho de Jatobá a Piranhas com 

Paulo Affonso no extremo (MESQUITA, 1935). 

 
O trabalho Hydrographie du haut São Francisco et du rio das Velhas (1865) foi 

realizado por Emmanuel Liais. Nesta obra o autor pesquisou sobre o alto e o baixo São 

Francisco; a velocidade da correnteza nas margens próximas aos rios são Francisco e das 

Velhas; as estiagens que provocavam diminuição de água e o aparecimento de bancos de 

areia e de seixos (MESQUITA, 1935). 

De acordo com Mesquita (1935) o mais importante grupo de pesquisadores sobre o 

percurso do rio São Francisco foi formado, em 1879, por Milnor Roberts (observações sobre 

a hidrografia), Orville Derby (Observações geológicas), Theodoro Sampaio (observações 

sobre a paisagem e os moradores locais), além de presença de Plácido do Amarante. 

Dividiram o rio São Francisco em 5 trechos: 1) do oceano até Piranhas; 2) de Piranhas a 

Jatobá; 3) de Jatobá a Sobradinho; 4) de Sobradinho a Pirapora e 5) de Pirapora às 

cabeceiras. Em caráter conclusivo acreditaram que a linha férrea era realmente a única 

maneira de se locomover na região dois (2), justamente na união entre o baixo e o médio 

São Francisco, de Piranhas a Jatobá, trecho onde existiam as cachoeiras de Paulo Afonso e 

o salto de Itaparica. A região três (3), de Jatobá a Sobradinho, apresenta alguns obstáculos 

naturais e cachoeiras de tamanhos variados, sendo que em algumas o transporte é 

perfeitamente viável.  

Ainda no século XIX foram construídas linhas férreas que ligavam importantes 

pontos entre Piranhas e Paulo Afonso. A linha ferroviária de Paulo Afonso foi construída 

entre 1881 e 1883 para evitar o trecho não navegável do rio São Francisco. 

Importante é registrar que desde o século XIX o império brasileiro avaliava o 

potencial hidrelétrico do lugar. A visita do Imperador do Brasil (1859) às cachoeiras da 

região e a divulgação do potencial hídrico local à geração de energia, chamou a atenção 

para a possibilidade de empreender-se neste setor. No início do século XX o comerciante 

Delmiro Gouveia traz progresso à região do Vale. Instalando-se em 1903, na cidade de 

Pedra, em Alagoas, hoje denominada Delmiro Gouveia, inicia projetos ambiciosos e 

empreende ações grandiosas na produção têxtil e de energia hidrelétrica gerada em sua 
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própria usina com o aproveitamento hídrico das cachoeiras de Paulo Afonso. Em 1913, 

Delmiro Gouveia inaugura a usina de Angiquinho com concessão do governo e, logo em 

seguida, inicia o projeto Angiquinho II. Morre em 1917, antes da conclusão da obra. A partir 

da energia elétrica produzida pelas quedas d‟água da Cachoeira de Paulo Afonso e a oferta 

de água canalizada inicia-se o processo de desenvolvimento do lugar. 

Cumpre registrar que a viabilidade do aproveitamento energético do rio São 

Francisco torna-se realidade a partir de 1944 com a criação da Companhia Hidro- Elétrica 

do São Francisco – Chesf, oficializada em 1948 (Chesf, 1998). Consolida-se, desde então 

no Nordeste, a política nacional de produção e fornecimento de energia elétrica. Nesta 

direção, grandes usinas e reservatórios foram construídos, sendo a concessionária a 

detentora do maior parque gerador do país. A responsabilidade da Chesf versa na projeção, 

construção e administração do complexo hidrelétrico.  

 As hidrelétricas revelam-se como obras de dimensões econômica e social imensas, 

gerando alterações significativas para a região onde se vê surgir novos cenários e 

identidades sociais e políticas. Resultantes, especialmente, da política de investimentos do 

estado brasileiro neste setor a partir dos anos 70, consolidando um patrimônio hidrelétrico 

significativo no sertão nordestino. Esses empreendimentos trouxeram desenvolvimento e 

prosperidade à região que comporta 58% da área do “Polígono das Secas”. Todavia, ainda 

não significa efetivamente um desenvolvimento econômico e social para as comunidades do 

entorno.  

A integração Paulo Afonso-Xingó (1994) a partir do enchimento do canyon deu uma 

nova configuração á área, ficando o baixo São Francisco bastante diferenciado após a 

construção da barragem de Xingó. No local as potencialidades atrativas ao Turismo sao 

inúmeras.   

A Usina Hidroelétrica de Xingó implantada na confluência dos municípios de 

Piranhas (Alagoas) e Canindé de São Francisco (Sergipe) está inserida numa área 

detentora de um rico patrimônio natural, histórico e cultural. A saber, foi o riacho Xingó, 

afluente do rio São Francisco localizado na margem sergipana no município de Canindé de 

São Francisco, quem emprestou seu nome à usina e serviu como ponto de referência para a 

região. 

 
Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico  

 
A configuração antrópica sobre o meio ambiente apresenta inúmeras marcas 

deixadas ao longo do processo de ocupação humana. São sítios arqueológicos, casarios, 

edificações, etc., que revelam autenticidade ao patrimônio material e imaterial (tradições, 

festas, artesanato, entre outros) da região. 
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A história dos municípios estudados neste documento é de grande importância para 

a historiografia da área em que foi implantado o empreendimento, na medida em que 

permitem o estabelecimento do contexto histórico e social em que se deu a produção dos 

seus bens históricos e culturais. Neste sentido, é o que se apresenta a seguir. 

 

DELMIRO GOUVEIA 

 
Histórico 

 
O povoamento inicial está relacionado às primeiras fazendas de gado e povoados 

que foram instaladas na região na segunda metade do século XVIII. Um dos povoados ficou 

conhecido como Pedra e foi o núcleo da atual cidade de Delmiro Gouveia. Outro fator 

responsável pelo crescimento do povoado foi a construção e implantação da estrada de 

ferro D. Pedro II e da subestação de Pedra. 

No inicio do século XX, chega à região do sertão alagoano Delmiro Augusto da 

Cruz Gouveia (1903), estabelecendo-se como comerciante de couro de bovinos e pele de 

caprinos, fundando a Vila Pedra. Como homem visionário, próspero e empreendedor que 

era, instalou em 1914 a Companhia Agro Fabril Mercantil, promovendo o desenvolvimento 

local e, por conseqüência, atraindo trabalhadores tecelões de diferentes lugares. No ano de 

1921, dotou o lugar de energia elétrica e água canalizada, vindos da cachoeira de Paulo 

Afonso. Foram inúmeros os feitos deste homem para a região. O desbravador e pioneiro 

Delmiro Gouveia morreu assassinado em 10/10/1917.  

A Vila de Pedra tronou-se distrito em 1938, subordinada ao município de Água 

Branca. Somente em 16/06/1952, pela Lei 1.623, o então Distrito fora desmembrado do 

município de Água Branca, vindo a denominar-se Delmiro Gouveia. 

 
Bens do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico  

 
A principal atração do município é sua própria história, que pode ser pesquisada no 

Museu Regional de Delmiro Gouveia. Objetos, fotografias, etc., contam a vida e feitos do 

Sr. Delmiro, da Fábrica de Linhas, da Vila da Pedra, da estrada de ferro, entre outros, e por 

isso torna-se um dos principais pontos de visitação turística.  

Por tudo, os aspectos da Cultura e do Turismo têm um espaço importante no 

PDPMDG - Plano Diretor Participativo do Município de Delmiro Gouveia (2006). Nele, são 

definidas Zonas Especiais de Patrimônio Cultural (ZEPC), conforme apresentado a seguir: 

I - ZEPC I - Caracteriza-se por abrigar importante acerco histórico, cultural e arquitetônico 

ligado à Linha Férrea, a figura de Delmiro Gouveia, a Fábrica da Pedra e a Vila Operária. 

Encontram-se atualmente bastante descaracterizada do ponto de vista de sua arquitetura, 
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porem mantém características de seu traçado urbano original e algumas unidades 

preservadas. É também o palco principal das manifestações da cultura tradicional do 

município. (PDPMDG, 2006, p.36). 

II - ZEPC II – Situa-se no povoado Cruz e caracteriza-se por ser remanescente quilombola. 

Possui cruzeiro com mais de 200 anos (PDPMDG, 2006, p.36). 

III - ZEPC III – Denominada Rota do Imperador representa a trajetória de D. Pedro II, em 

meados do século XIX, em seu percurso com origem no município de Piranhas e com 

destino a Paulo Afonso. (PDPMDG, 2006, p.36) 

IV - ZEPC IV – É uma faixa de largura irregular, constituída por sítios arqueológicos a céu 

aberto, na bacia do rio Talhado. (PDPMDG, 2006, p. 37). 

 
É visível o potencial turístico local possibilitado pela conjugação do conjunto 

arquitetônico do complexo hidrelétrico e o rio São Francisco.  

No Sítio Histórico de Angiquinho onde se encontra a primeira hidrelétrica do 

nordeste (1913), construída por Delmiro Gouveia, hoje desativada. O local é formado pelo 

canyon do rio São Francisco em uma área de 60 hectares coberta por vegetação de 

caatinga e que se constitui em uma Reserva Florestal onde a Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) desenvolve pesquisas. É área de propriedade da Chesf e tombada pelo 

governo estadual como patrimônio histórico e cultural. Atualmente encontra-se em processo 

de tombamento federal. Área considerada como Zona de Proteção Integral no Plano Diretor. 

(Art. 77 do PDPMDG - Plano Diretor Participativo do Município de Delmiro Gouveia, 2006). 

Possui, ainda, a Furna do Morcego, localizada no canyon próximo à Cachoeira de 

Paulo Afonso e a Trilha do Riacho do Talhado com ocorrência de um ecossistema que 

oferece um belo cenário composto por água e vegetação de caatinga, destaque entre tantas 

belezas naturais.  

O lago Xingó igualmente apresenta potencialidades turísticas que já são, embora 

timidamente, aproveitadas para o lazer da população local e visitante. A própria população 

proprietária das terras ao seu redor, investe em equipamentos simples que propiciam 

ambiente agradável ao lazer. Exemplos: A praia Marina do Talhado do Porto da Barra, o 

Açude da Pedra e o riacho do Talhado. Todavia, os destaques são as paisagens naturais 

dos canyons do São Francisco. 
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PATRIMÔNIO NATURAL, HISTÓRICO E CULTURAL DE DELMIRO GOUVEIA 

Patrimônio Natural Reserva Florestal - Angiquinho, Furna do Morcego, Trilha do Riacho do 
Talhado, Praia do Caixão, Praia Porto da Barra, Açude da Pedra, 
Riacho do Talhado. 

Patrimônio Histórico-
cultural 

Usina Angiquinho, Museu Regional de Delmiro Gouveia, Vila dos 
Operários da Fábrica da Pedra, Capela N.S. do Rosário - antiga igreja 
da Vila da Pedra (Figura 8), Igreja de Santo Antônio, Igreja do Menino 
Jesus de Praga, Praça Delmiro Gouveia, Fábrica da Pedra: antiga Cia. 
Agro Fabril Mercantil (Figura 9), Praça da Matriz, Mercado Público, 
Biblioteca do Semi-Árido, Povoado Cruz: comunidade remanescente 
de quilombo, Ponte Férrea.  

 

 
Fonte:  Ana Vila Nova, 2009. 

 

Fonte:  Ana Vila Nova, 2009. 

 

Fonte:  Ana Vila Nova, 2009. 

Figura 3.3.1.3.11: Canyon do 
S. Francisco, divisa entre 
Alagoas e Bahia.  

Figura 3.3.1.3.12: rio S. 
Francisco - usina Angiquinho, 
Delmiro Gouveia/AL. 

Figura.3.1.3.13: rio S. 
Francisco - usina Angiquinho, 
Delmiro Gouveia/AL. 

 

Fonte: Vera Menelau, 2009. 

 

Fonte: Vera Menelau, 2009. 

 

Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.14: Capela de 
N.S. do Rosário. 

Figura 3.3.1.3.15: Fábrica da 
Pedra. Delmiro Gouveia/AL. 

Figura 3.3.1.3.16: Museu 
Regional de Delmiro Gouveia. 
Estação Ferroviária de Pedra. 

 

Principais Manifestações Tradicionais, Histórico-Culturais 

 

Festas e eventos: 

 Festa de N. S. do Rosário (padroeira), carnaval e festas juninas. 

 

Artesanato: 

 Bordados, trabalhos em madeira, couro, palha, tecelagem, cerâmica. 
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Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.17: Cestaria. ArtesãClarice. 

 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.18: Artesanato em madeira e palha. 

 

Gastronomia: 

 Carne de bode, buchada, peixes da região. 

 
Danças culturais: 

 Cavalhada, reisado, pastoril, quadrilha, Chegança. 

 
Festas Populares: 

 Carnaval e Vaquejada. 
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Festas Religiosas: 

 Festa de Santo Antônio, São João e São Pedro, Festa de Padre Cícero, Festa do 

Menino Jesus de Praga, Festa da padroeira Nossa Senhora do Rosário. 

Espaços Culturais: 

 Centro de Arte e Cultura de Delmiro Gouveia (Figura 3.3.1.3.19), Praça Nossa 

Senhora do Rosário (Figura 3.3.1.3.20). 

 

 

Fonte: Vera Menelau, 2009. 

 

Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.19: Centro de Arte e Cultura 
de Delmiro Gouveia. 

Figura 3.3.1.3.20: Praça Nossa Senhora do 
Rosário. 

 

Vários projetos que buscam o resgate e preservação da história e da cultura sertaneja 

estão em consecução no município, a saber: 

 

Projeto Forró, Sanfona e Cangaço - Desenvolve atividades culturais e de pesquisa 

voltadas a temas relacionados com o cangaço e os costumes contemporâneos regionais 

nas cidades de Água Branca e Delmiro Gouveia. Uma iniciativa da FUNDEG – Fundação 

Delmiro Gouveia; 

Projeto Semana Delmiro Gouveia – Visa resgatar, valorizar e divulgar a cultura 

regional. Realizado sempre no mês de outubro em razão da passagem do assassinato de 

Delmiro Gouveia; 

Projeto Ponto de Cultura, Arte e Ação – abarca diferentes expressões artísticas 

(teatro, dança, musica, etc.), através de ações interativas e oficinas publicas. (FUNDAÇÃO 

DELMIRO GOUVEIA, 2009). 
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OLHO D’ÁGUA DO CASADO 

 
Histórico 

 
A cidade de Olho D’Água do Casado localiza-se no Vale do São Francisco. 

Inicialmente na área que hoje pertence ao município existia a propriedade de Francisco 

Casado de Melo. Nesta região havia muitos olhos d‟água e por isso o nome atual da cidade 

está relacionado ao Sr. Francisco Casado e aos olhos d‟água que existam em sua 

propriedade. A origem da cidade também está relacionada com a construção da rede 

ferroviária D. Pedro II, na segunda metade do século XIX. Em 1877 o local, onde hoje é a 

cidade, passa a ser acampamento para os trabalhadores da ferrovia. Após o termino da 

construção da ferrovia já existia um pequeno povoado no entorno. Neste mesmo período foi 

construída uma capela em homenagem a São José, que se tornou padroeiro do lugar.  

Já no século XX, em 1965, o presidente da República Castelo Branco suspendeu o 

tráfego de trens e este ato, desencadeou um grande impacto negativo na economia da 

região. Com a construção de duas rodovias estaduais a AL-225 e a AL-220, nos anos 70, o 

desenvolvimento voltou a existir no município. 

Inicialmente denominada Olhos D‟Água do Casado foi distrito do município de 

Piranhas até o ano de 1949. Elevou-se à categoria de município com a denominação de 

Olho D‟Água do Casado, pela lei estadual nº 2962, desmembrando-se em 22/08/1962. Tem 

Sede no atual distrito de Olho D‟água do Casado, ex-Olhos da Água Casado. (IBGE, 2008).  

A construção da Usina de Xingó trouxe um outro grande impacto à região; a  partir do 

trabalho de pesquisa que antecedeu a construção da Usina, vários sítios arqueológicos 

foram identificados neste município se tornando atrativos do turismo cultural.  

Como em toda a região do Vale, Olho D‟Água do Casado detém importantes 

atrativos de exuberância natural. São trilhas, fontes d’água e bicas, paredões rochosos, 

inscrições rupestres, entre outros. A partir da construção da Usina Hidrelétrica de Xingó, a 

região ganhou dois grandes atrativos: o riacho do Talhado, recanto do rio São Francisco, 

próprio para banho e alguns sítios arqueológicos. Destaque para o Riacho do Talhado - 

Localizado entre os municípios de Olho D'Água do Casado e Delmiro Gouveia, na 

confluência do Lago de Xingó. São paredões rochosos com altura até de 80 metros, 

esculpidos pela erosão. A vegetação do entorno é de caatinga e o riacho é propício ao 

banho e à navegação. O atrativo é denominado "Paraíso do Talhado", pela sua beleza 

singular3. 

 

 

                                                 
3 Fonte:http:// www.valedosaofrancisco.com.br/Turismo 
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Bens do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico  

 

 Edificações, Monumentos e Centros Históricos 

 
Caixa d’água - Era utilizada para o abastecimento do trem no trecho da subestação de Olho 

D‟Água do Casado. 

 
Ponte sobre o Riacho das Águas Mortas - De ferro, construída por volta de 1881 para 

permitir a passagem da Maria Fumaça no trecho Piranhas (AL) Jatobá (PE), sobre o Riacho 

das Águas Mortas. (Figura 31) 

Casa de Farinha - A casa existente há mais de 50 anos e é uma construção de taipa, com 

cobertura de telha de barro sobre estrutura de madeira e piso de barro batido. A construção 

tem área de aproximadamente 35 m². No local, o visitante pode observar a fabricação 

manual de farinha. Está localizada no centro do município. 

 
Estátuas de Padre Cícero e Estátua de São José: Estão localizadas em três pontos ao 

longo da principal via de acesso (AL-220) e na sede do município (Figura 3.3.3.1.12). 

 
Igreja Matriz de São José: principal igreja da cidade. 

 
Museu Guiomar Britto. 

 
Subestação ferroviária de Olho D’Água do Casado: localizada na sede do município. Foi 

inaugurada em 1881 e fazia parte da estrada de ferro D. Pedro II. (Figura 3.3.1.3.21). 
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Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura  
3.3.1.3.21: Ponte férrea sob o riacho das Águas Mortas. 

 

 

 
Fonte:Ana Vila Nova, 2009. 

Figura 3.3.1.3.22: Estátua de Padre Cícero, AL-220. 
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Principais Manifestações Tradicionais, Histórico-Culturais 

 

Artesanato: 

 Trabalhos em pedra 

 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.23: Artesanato em pedra. artesão Juarez. 
 

Gastronomia: 

 Doces (especialidade), caju (castanhas e doces), peixes da região. 

 

 
Fonte: Vera Menelau,2009. 

Figura 3.3.1.3.24: Doces Típicos. 
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Festas e eventos: 

 Festa de São José (padroeiro), carnaval, festas juninas e festa pela emancipação 

política (21 de setembro), Festa do Caju (novembro). 

 
Danças e Folguedos: 

 Pastoril, quadrilha e coco. 

 
Festas Religiosas: 

 Festa de São José, o padroeiro da cidade e Festa do Coração de Jesus. 

 
Áreas de lazer: 

 Fonte da matinha: é onde se encontra o olho d‟água que originou a cidade, Praça 

Noé Leite: principal praça da cidade. Em seu entorno está localizada a prefeitura e 

as principais secretarias municipais (Figura 3.3.1.3.25); e, Praça de Eventos (Figura 

3.3.1.3.26).  

 
Espaços Culturais 

 Complexo da estação ferroviária: formado pelo prédio da subestação ferroviária, e 

uma área de lazer com praça e lanchonete (Figura 3.3.1.3.27). 

 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.25: Praça Noé Leite. 
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Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.26: Praça de Eventos. 

 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.27: Complexo da Subestação ferroviária. 
 

PATRIMÔNIO NATURAL, HISTÓRICO E CULTURAL DE OLHO D’ÁGUA DO CASADO 

Patrimônio Natural Trilha do Bom Nome da Légua, Rio dos Poços, Fonte da M\tinha, Riacho 
do talhado. 

Patrimônio Histórico-

cultural 

Subestação Ferroviária de Olho D'Água, Casa de Farinha, Estátua de 
Padre Cícero, Igreja Matriz de S. José, Museu Guiomar de Britto, Ponte 
Férrea sobre o riacho das Águas Mortas. 
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PIRANHAS 

 
Histórico 

 

Piranhas está localizada no extremo sudoeste de Alagoas integrando o sertão à 

região do canyon na margem esquerda do rio São Francisco. É uma das cidades mais 

antigas da região franciscana. Originalmente um arraial surgido no século XVIII, 

desenvolvido a partir da instalação das famílias: Alves e Feitosa.  

Segundo a lenda, o nome Piranha se deve a pesca que um caboclo fez de uma 

grande piranha no local (RODRIGUES, 1999, p.7). Em documentação do século XVIII, ela 

aparece com o nome de Arraial das Piranhas (NUNES, 2007). 

O rio São Francisco era a melhor via de penetração durante o período colonial e por 

isso foi alvo das Entradas e Bandeiras. A expansão pecuária se deu através de suas 

margens e serviu para expandir a ocupação dos sertões nordestinos. No século XVIII, a 

atual cidade de Piranhas, conhecida como “Porto das Piranhas” ou “Arraial das Piranhas”, 

era importante entreposto comercial para o trajeto sertão-litoral, pois era o limite da 

navegação a vela, porque as corredeiras e a cachoeira de Paulo Afonso impediam a 

continuação da navegação (NUNES, 2007).  

A partir do século XIX Piranhas começou a receber pequenos navios e gaiolas a 

vapor. Foi também nessa época que recebeu a visita do Imperador D. Pedro II. Com essa 

visita D. Pedro II toma a decisão de assinar um contrato entre o Governo da Província das 

Alagoas e a Companhia Costeira Baiana. Esse contrato impulsionou a navegação a vapor e 

tornou o percurso Penedo-Piranhas fator para o desenvolvimento da região e, 

conseqüentemente da cidade de Piranhas (NUNES, 2007). Com a navegação a vapor, a 

partir de 1867, o povoado teve impulso ainda maior consolidado com a construção da 

estrada de ferro, ligando Piranhas a Penedo. 

A partir do encerramento das atividades da ferrovia, a cidade sofreu alguns impactos, 

relativamente traumáticos, que quase romperam a sua integridade urbanística. Também foi 

destruído um grande galpão da oficina da ferrovia, para que o caminho entre as duas 

Piranhas pudesse ser completamente loteado. (CEDI - Centro de Conservação Integrada 

Urbana e Territorial da UFPE, 2009). 

E, segundo os registros, em 20 de julho de 1885 pela lei provincial 964, foi criada a 

freguesia, sob a invocação de Nossa Senhora da Saúde. A vila foi criada em 1887 e em 

1891 emancipada, passando a se chamar Floriano Peixoto. Em 1949 voltou a ser Piranhas. 

(CEDI, 2009).  
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Bens do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico  

 
Piranhas é uma cidade ribeirinha do rio São Francisco, nacional e internacionalmente 

conhecida, pelos seus atrativos naturais, históricos e culturais. É Tombada pelo seu 

patrimônio histórico nacional, pelo  IPHAN. Tem grandes potencialidades turísticas: como o 

sítio histórico, com os casarios e escadas, as trilhas ecológicas, o Museu do Sertão, as 

prainhas, a UHE de Xingó, o Mirante Secular, entre outros. Detém bons equipamentos e 

serviços de turismo como pousadas, bares e restaurantes, agências de turismo receptivo, 

Centro de Recepção do Visitante e serviços de aluguel de barcos para passeios no rio São 

Francisco. 

Suas paisagens naturais propiciam a prática do Turismo de Aventura e o Ecoturismo. 

Sua riqueza histórica e cultural, suas histórias, como: a visita do Imperador Dom Pedro II no 

século XIX e as de passagens e refúgio de Lampião – o Rei do Cangaço – na região e 

tantas outras lendas sertanejas, em parte, retratadas no Museu do Sertão, atraem 

anualmente muitos visitantes. 

A Hidrelétrica de Xingó, em parte, está inserida na área de tombamento face às 

transformações ocorridas a partir de sua implantação. Trouxe alterações para o território de 

Piranhas uma vez que, para a construção dessa Usina, foram implantados acampamentos e 

posteriormente edificados os bairros de Xingó e Nossa Senhora da Saúde, alterando a 

organização econômica, social e territorial de toda uma região e, especificamente, a 

configuração territorial de Piranhas, passando a existirem a antiga e a nova cidade. (Centro 

de Conservação Integrada Urbana e Territorial da UFPE).  

A cidade de Piranhas possui um acervo arquitetônico de valor pela 

homogeneidade do casario e pela presença de edifícios 

monumentais estrategicamente colocados no espaço urbano. O 

casario apresenta grande homogeneidade relativamente aos tipos de 

edificação, todos bastante representativos da arquitetura vernacular 

brasileira. Não é uma cidade de grandes arquitetos, mas sim dos 

mestres-de-obras e dos pedreiros. (CEDI, 2009)  

Possui 301 edificações inventariadas que apresentam diferentes estilos: vernacular 

(tradicional e contemporâneo), neoclássico e moderno (vários exemplares com 

ornamentação art-decô). Contudo, o que se observa é uma forte dose de ecletismo, próprio 

de uma cidade edificada sem construtores eruditos (CEDI, 2009).  

Detém reconhecido valor paisagístico, arquitetônico e urbanístico. Destaque para o 

seu sítio histórico, os casarios e escadas, as trilhas ecológicas, o Museu do Sertão, as 

prainhas, a UHE de Xingó, o Mirante Secular, entre outros. Detém bons equipamentos e 

serviços de turismo com pousadas, bares e restaurantes, agências de turismo receptivo, 

Centro de Recepção do Visitante e serviços de aluguel de barcos para passeios no rio São 

Francisco. 
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 Edificações, Monumentos e Centros Históricos 
 

 Casario de Piranhas (Figuras 3.3.1.3.29 e 3.3.1.3.30); 

 Casario de Entremontes (Figura 3.3.1.3.31); 

 Casa de Bordados de Entremontes (Figura 3.3.1.3.32); 

 Cemitério de Piranhas (Figura 3.3.1.3.33); 

 Cemitério dos leprosos; 

 Estação Ferroviária de Piranhas (conjunto arquitetônico) (Figura 3.3.1.3.35); 

 Igreja de Nossa Senhora da Saúde; 

 Igreja Matriz (Figura 3.3.1.3.34); 

 Igreja de Santo Antônio de Lisboa - Piranha de Baixo (Figura 3.3.1.3.37); 

 Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Entremontes (Figura 3.3.1.3.38); 

 Museu do Sertão (Figura.3.3.1.3.36); 

 Mirante Secular (Figuras 3.3.3.1.29 e 3.3.1.3.40); 

 Piranhas de Baixo; 

 Sítio Histórico de Piranhas (Figura 3.3.1.3.28). 

 

 
Fonte: Ana Vila Nova, 2008. 

Figura 3.3.1.3.28: Sítio Histórico de Piranhas. 

  

Fonte: Viviane Castro, 2009. 
 

Fonte: Ana Vila Nova, 2008. 
Figura 3.3.1.3.29: Casario de Piranhas. 
 

Figura 3.3.1.3.30: Casario de Piranhas, vista 
de cima. 
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Fonte: Vera Menelau, 2009. 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.31: Casario – Entremontes. 
 

Figura 3.3.1.3.32: Casa dos bordados – 
Entremontes. 

 
Fonte: Viviane Castro, 2009. 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.33: Cemitério de Piranhas. 
 

Figura 3.3.1.3.34: Igreja Matriz. 
 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

 

Fonte: Ana Vila Nova, 2008. 
Figura 3.3.1.3.35: Estação Ferroviária de 
Piranhas. 

Figura 3.3.1.3.36: Museu do Sertão. 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.37: Igreja Santo Antônio de 
Lisboa. 

Figura 3.3.1.3.38: Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição – Entremontes. 
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Fonte: Ana Vila Nova, 2008. 

  
Fonte: Vera Menelau,2009. 

Figura 3.3.1.3.39: Mirante secular. Figura 3.3.1.3.40: Mirante secular, vista geral. 

 
Principais Manifestações Tradicionais, Histórico-Culturais  

 
Festas e eventos: 

 Festa de N. S. da Saúde (padroeira) de 29/01 a 06/02, Festa do Bom Jesus 

dos Navegantes (procissão fluvial) em janeiro/fevereiro, Missa do Vaqueiro, 

carnaval, festas juninas e festa pela emancipação política. 

 
Artesanato: 

 Bordados e cerâmica. 

 

Fonte: Vera Menelau, 2009. 

 

Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.41: Bordados – Entremontes. Figura 3.3.1.3.42: Cerâmica – 
Entremontes. 

Gastronomia: 

 Peixes da região e pituzada. 

 
Danças culturais: 

 Quadrilha, Coco, Pastoril, Reisado de Piau, a banda de música do mestre Elízio 

José de Souza, banda de Pífanos ou Zabumba, as serenatas dos blocos rivais: os 

Trovadores e as Borboletas. (RODRIGUES, 1999). 

Festas Populares: 

 Carnaval, Festa junina, O boi dança. 
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Festas Religiosas: 

 Nossa Senhora da Saúde (fevereiro), Bom Jesus dos Navegantes – Distrito de 

Entremontes, Missa do Vaqueiro, Procissão de N. Senhora da Conceição. 

 
Espaços Culturais: 

 Museu do Sertão, Centro de Artesanato, Artes e Cultura de Xingó. 

 

PATRIMÔNIO NATURAL, HISTÓRICO E CULTURAL DE PIRANHAS 

Patrimônio Natural Cachoeira do Vale do Ribeira, Trilha do Rio Capiá, Coito de Corisco 
(esconderijo), Prainha de Piranhas, rio S. Francisco. 

Patrimônio Histórico-
cultural 

Estação Ferroviária de Piranhas (conjunto arquitetônico), O Mirante 
Secular, Sítio Histórico de Piranhas, Igreja de Nossa Senhora da 
Saúde, Igreja da Matriz, Igreja N. S. da Saúde, Museu do Sertão. 

 

 
Fonte: Viviane Castro, 2009. 

 
Fonte: Ana Vila Nova, 2009. 

Figura 3.3.1.3.43: Rio São Francisco. 
 

Figura 3.3.1.3.44: Rio São Francisco, vista 
geral. 

 
Fonte: Ana Vila Nova, 2009. 

 
Fonte: Ana Vila Nova, 2009. 

Figura 3.3.1.3.45: Prainha de Piranhas. 
 

Figura 3.3.1.3.46: Prainha de Piranhas, vista 
geral. 
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PAULO AFONSO 
 

(História) 

 

Segundo registros históricos os navegadores André Gonçalves e Américo Vespucci 

encontraram o a foz do rio, que batizaram de São Francisco, em quatro de outubro de 1501. 

O nome, como era costume na época do descobrimento, era o do santo do dia. Para os 

indígenas habitantes da região o nome era Opará, que significava rio mar na língua Tupi. 

Francisco D‟Ávila Garcia penetrando pelo estuário do rio São Francisco, aportou em 

várias localidades até chegar às terras onde hoje existe o município de Paulo Afonso. A 

região era habitada por índios de várias nações indígenas. Entre eles Mariquitas e 

Pancararus. Em 1705 já havia padres jesuítas catequizando os índios. 

A partir de 1725, o sertanista Paulo Viveiros de Afonso recebe uma sesmaria de três 

léguas de comprimento por uma de largura, localizada a margem esquerda do rio São 

Francisco (REIS, 2004). Nestas terras estava incluída a cachoeira conhecida como 

Sumidouro, Cachoeira Grande ou Forquilha. Expandindo seus domínios incorpora as ilhas 

que existentes na margem direita onde construiu um arraial. Posteriormente esse arraial 

transformou-se em um povoado denominado Tapera de Paulo Afonso. É só a partir dessa 

época são encontrados registros nos arquivos de Brasil e Portugal se referindo as 

cachoeiras como de Paulo Afonso. 

Há muitas versões sobre a origem do nome Paulo Afonso. Entre elas a mais aceita 

pelos historiadores é que o nome vem do seu donatário Paulo Viveiros de Afonso. 

A cachoeira de Paulo Afonso, com uma queda aproximada de 80 metros de altura foi 

retratada por Frans Post, durante a ocupação holandesa e, visitada pelo Imperador Dom 

Pedro II, em 1859 (REIS, 2004). 

Foi de muita importância para o desenvolvimento de Paulo Afonso a figura do 

cearense Delmiro Gouveia. Comerciante de peles do Recife e, proprietário da maior refinaria 

de açúcar da América do Sul, por causa de problemas amorosos refugia-se no Sertão, em 

Vila-da-Pedra, município de Água Branca. Compra uma fazenda onde passava a estrada de 

ferro ligando o baixo e o médio São Francisco a uma distância de 24 km da cachoeira. 

A idéia inicial de Delmiro Gouveia era transportar a água para sua fazenda pela 

ferrovia. Dez anos após sua chegada, em 1913 funda uma fábrica de linhas de tecido com 

algodão do Seridó, utilizando à energia gerada em sua própria usina, situada a meia altura 

da cachoeira. Além de criar mão-de-obra para a região, Delmiro Gouveia cria uma rede de 

água encanada, cria novos hábitos de higiene para a população, cria escolas e 512 km de 

estradas, interligando a região (REIS, 2004).  
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Após concessões dadas e recusadas para o aproveitamento do hidrelétrico desse 

conjunto, sem que fosse efetivado o seu uso, em 1913, foi dada uma autorização a 

Francisco Pinto Brandão para organizar a Empresa Hidrelétrica Agrícola e Industrial do 

Brasil. Seu uso seria para fabricar cimento, papel, refino de sal de cozinha, curtume, entre 

outras possibilidades (REIS, 2004). No entanto essa concessão foi tornada sem efeito e 

passou a valer outra anterior, de 12 de agosto de 1911, firmada entre o governo de Alagoas 

e Delmiro Gouveia.  

Inicia-se assim a construção da usina de Angiquinho, em 1911 que foi inaugurada 

em 1913 e funcionou até 1960. Em 1920 o Ministério da Agricultura realizou estudos para a 

ampliação do aproveitamento energético do rio São Francisco. Os estudos mostraram a 

viabilidade e depois de algum tempo, Delmiro Gouveia deu início a segunda usina de 

Angiquinho, localizada à esquerda da gruta do Morcego. Com a morte de Delmiro Gouveia a 

construção não foi concluída. 

Em 1932, na gestão do presidente Getúlio Vargas, a empresa privada Companhia 

Agrícola e Pastoril do São Francisco S.A. inicia a construção de outra usina, desta vez na 

cachoeira de Itaparica, que também não é concluída.  

Em 1942, o presidente Getúlio Vargas adquire para o governo as benfeitorias e os 

materiais da Companhia Agrícola e Pastoril do São Francisco S.A. e cria o Núcleo Colonial e 

Agro-Industrial do São Francisco, com sede em Petrolândia, no estado de Pernambuco, que 

reinicia as obras de Itaparica, cuja inauguração se dá em 1945.  

Contudo dois anos antes da inauguração é feito, por ordem de Apolônio Sales um 

projeto para o aproveitamento parcial da cachoeira de Itaparica. Esses estudos levam a 

aprovação da construção de uma usina piloto. Em 15 de março de 1948 a Chesf torna-se 

realidade. (REIS, 2004). 

Forquilha era o nome do local ou povoado que abrigou toda a infra-estrutura para a 

construção da usina de Paulo Afonso. Todo o acampamento foi cercado com cerca de 

arame farpado por ser o local muito violento. Um dos galpões construídos foi à primeira 

escola de Paulo Afonso. Hoje onde funciona a escola Alves de Souza era o local dos 

escritórios e oficinas. As casas dos operários eram de taipa junto a subestação, próxima a 

igreja de São Francisco. 

A feira livre ficava a 8 km em um lugarejo chamado Barra, hoje submersa pela 

barragem de Moxotó. Mas também houve uma feira livre no local da antiga Escola Parque, 

atual Uneb – Campus 8. 

Foram construídas três vila ou bairros. A Vila Operária, para os operários, a Vila 

Alves de Souza, para os funcionários de formação média e o Bairro General Dutra, para os 

funcionários mais graduados. 
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Com a delimitação do Parque Nacional de Paulo Afonso, pelo decreto nº 25.865, de 

24 de novembro de 1948, diminui o perímetro da área da Chesf e nasce uma cidade livre 

denominada Vila Poty, sem nenhuma infra-estrutura urbana. As casas eram construídas 

com sobras de material do trabalho da CHESF, principalmente os sacos vazios de cimento 

Poty e Zebu. Daí nasce a Vila Poty, em Paulo Afonso e Vila Zebu, em Alagoas. A expansão 

da Vila Poti foi tão grande que o governador da Bahia, Regis Pacheco, através de Lei 

Estadual nº 628 de 30 de dezembro de 1953, tornou-se Distrito do município de Glória. 

Paulo Afonso tornou-se município autônomo pela Lei Estadual nº 1.012, de 28 de julho de 

1958. Hoje seu território é de 1.700,4 km². 

São três os núcleos principais de Paulo Afonso: o acampamento Chesf , a Vila Poty e 

o bairro Tancredo Neves. Os núcleos menores são: Bairro Centenário, Abel Barbosa, 

Caminho dos Lagos, Loteamento Tropical, Conjunto Habitacional BNH, bairro Panorama, 

localizados na ilha que foi criada no ano de 1980, com a construção do canal de desvio e da 

bacia de acumulação para alimentar a usina PA IV. Os bairros Cleriston Andrade, Jardim 

Bahia, Beira Rio, Rodoviário e Vila Moxotó, situam-se no continente. 

 

Bens do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico  

 
O município é dotado de um rico patrimônio natural e cultural. O próprio rio São 

Francisco, com seus canyons e o complexo das usinas hidrelétricas são atrativos turísticos 

fortemente explorados. É possuidor de monumentos de inquestionável valor natural e 

histórico-cultural. Nas localidades muito próximas às margens dos reservatórios já existe 

infra-estrutura com fins recreativos e de lazer. 

Aspectos da cultura local: o seu histórico, o cangaço, a gastronomia (peixes, 

acarajés, abaras, bode assado e guisados), o folclore e o artesanato de origem indígena, 

que concentra sua produção em madeira, couro, corda, cipó, palha, cerâmica utilitária e 

pedra, com destaque para o artesanato do povoado de Malhada Grande.  

No que se refere às suas manifestações culturais há o destaque de alguns grupos de 

cultura sertaneja: 

- Cangaço - (Grupo de Cangaceiros de Paulo Afonso); 

- Quadrilhas Juninas (Quadrilha Mama Vitória); 

- Teatro - APDT (grupo de teatro de Paulo Afonso). 

O rio São Francisco e seu canyon, a cachoeira de Paulo Afonso, o complexo de 

usinas hidrelétricas, um dos maiores do mundo, as áreas apropriadas para a prática de 

esportes de aventura, os equipamentos de lazer e entretenimento existentes fazem de Paulo 

Afonso uma ótima opção para o incremento de atividades de Lazer e Turismo. 
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Edificações, Monumentos e Centros Históricos 

 

 Complexo das Usinas Hidrelétricas de Paulo Afonso (Figuras 3.3.1.3.47, 

3.3.1.3.48, 3.3.1.3.49 e 3.3.1.3.50); 

 Catedral Nossa Senhora de Fátima (Figura 3.3.1.3.51); 

 Clube Operário de Paulo Afonso - COPA (Figura 3.3.1.3.53); 

 Clube de Paulo Afonso – CPA (Figura 3.3.1.3.53); 

  Escultura o Touro e a Sucuri; 

 Igreja de São Francisco de Assis: Igreja de pedra da época da fundação da cidade 

(Figura 3.3.1.3.52); 

 Igreja Beato José de Anchieta; 

 Memorial CHESF (Figura 3.3.1.3.54); 

 Obelisco: marco que registra o início das construções das usinas hidroelétricas 

(Figura 3.3.1.3.56); 

 Ponte Imperador D. Pedro II (Figura 3.3.1.3.50); 

 Teleférico. 

Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso 

  
Fonte: Chesf. 

 
Fonte: Chesf. 

Figura 3.3.1.3.47: UHE Paulo Afonso I, II, III. Figura 3.3.1.3.48: UHE Paulo Afonso IV. 

 
Fonte: Chesf. 

 
Fonte: Chesf. 

Figura 3.3.1.3.49: Cachoeira de Paulo Afonso. Figura 3.3.1.3.50: Ponte Imperador D. Pedro II. 
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Fonte: Ana Vila Nova, 2009. 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009 

Figura 3.3.1.3.51 Catedral N. S de Fátima. Figura 3.3.1.3.52: Igreja de São Francisco. 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

 
Fonte: Viviane Castro, 2009. 

Figura 3.3.1.3.53: Clube Operário de Paulo 
Afonso. 

Figura 3.3.1.3.54: Memorial CHESF. 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

 
Fonte: Viviane Castro, 2009. 

Figura 3.3.1.3.55: CPA- Clube de Paulo Afonso. Figura 3.3.1.3.56: Obelisco. 

 
Principais Manifestações Tradicionais, Histórico-Culturais  

 
Festas e eventos: 

 Festas: São Francisco (padroeiro) e de N. S. de Fátima, carnaval, juninas, de 

emancipação política (julho). 

 
Eventos:  

 Folia (fevereiro), Encontro dos Motociclistas (março), Moto Energia (abril/maio), 

ECO Esportes (maio), Copa Vela (setembro). 
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Festas Populares: 

 Junho: ciclo junino, Julho: emancipação do município. 

 
 Festas Religiosas: 

 Festa do Padroeiro São Francisco de Assis (outubro) e Festa de Nossa Senhora 

de Fátima. 

 
Artesanato: 

 Trabalhos em pedra mineral e renda. Em Várzea há produção de cerâmica; em 

Malhada Grande há produção de renda e redes e em Rio do Sal, o artesanato 

mineral. 

 
Gastronomia: 

 Peixe (tilápia), bode. 

 
Danças culturais: 

 Pastoril, quadrilha e coco. 

Formas de Expressão: 

 Semana do Modernismo: Projeto “Na mala do poeta tem poesia de todo jeito”. 

Espaços Culturais: 

 Centro Cultural Lindinalva Cabral, Ginásio de Esportes Eduardo Magalhães e 

               Centro de Artesanato de Paulo Afonso. 

 

 
Fonte: Viviane Castro, 2009. 

Figura 3.3.1.3.57: Centro Cultural Lindinalva Cabral. 
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PATRIMÔNIO NATURAL, HISTÓRICO E CULTURAL DE PAULO AFONSO 

Patrimônio Natural Cachoeira de Paulo Afonso, Mirante do Amor, Reserva Ecológica 
Raso da Catarina, Cachoeira rio do Sal, Ilha do Urubu, Rio São 
Francisco, Canyons do Rio São Francisco, Prainha. 

Patrimônio Histórico-
cultural 

Memorial Chesf, Centro Cultural Lindinalva Cabral, Escultura – O 
Touro e a Sucuri, Praça Belvedere, Catedral de N.S de Fátima, 
Igreja de São Francisco de Assis, Igreja Beato José de Anchieta. 

 

 
Fonte: Ana Vila Nova, 2008. 

 
Fonte: Ana Vila Nova, 2008. 

Figura.3.3.1.3.58: Canyon de Paulo Afonso. 
 

Figura 3.3.1.3.59: Prainha de Paulo Afonso. 

 
Fonte: Ana Vila Nova, 2008. 

 
Fonte: na Vila Nova, 2008. 

Figura 3.3.1.3.60: Corredeiras de Paulo Afonso. Figura 3.3.1.3.61: Corredeiras de Paulo 
Afonso. 
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CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO 

 
Histórico 

 

A história de Canindé de São Francisco está relacionada inicialmente com uma 

Sesmaria doada em 1629 à família Burgos, originários da Bahia. Essas mesmas terras 

pertenceram posteriormente ao Morgado de Porto da Folha. No final do século XIX havia 

quatro fazendas: Cuiabá, Brejo, Caiaçara e Orocó. Neste período a região começou a se 

desenvolver e a população a aumentar com a instalação de um curtume de propriedade do 

coronel Chico Porfírio.  

O curtume Canindé, como foi denominado, cresceu e se transformou em uma 

indústria mecanizada, a qual empregou muitos funcionários. A implantação do curtume, na 

parte de baixo e próximo ao rio São Francisco, transformou o lugar em um povoado. Em 

1936 a povoação tinha 120 casas e uma capela e passou a condição de Distrito de Canindé; 

e, em 1938 tornou-se vila. 

Em 1940 o curtume foi fechado resultando em grande prejuízo para a vila. Em 1953 

a vila se torna município com o nome de Curituba, mas em 1958 volta a se chamar Canindé 

de São Francisco. 

 

Bens do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico  

 

Edificações, Monumentos e Centros Históricos 

Capela de padre Cícero (Figura 3.3.1.3.62); 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Figura 3.3.1.3.63); 

Igreja de São Francisco de Assis (Figura 3.3.1.3.64); 

Casa Rosada. 

 

 
Fonte: Viviane Castro, 2009. 

 
Fonte: Viviane Castro, 2009. 

 

Fonte: Viviane Castro, 2009.  

Figura 3.3.1.3.62: Capela padre 
Cícero. 

Figura 3.3.1.3.63: Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição.  

Figura 3.3.1.3.64: Igreja de São 
Francisco de Assis. 

 

O município de Canindé possui belas paisagens o que faz da cidade um belo destino 

para o ecoturismo. Canindé oferece opções de passeios flutuantes de lancha, escuna e 
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catamarã pelo rio São Francisco. A cidade é marcada, sobretudo pelas histórias do 

cangaço, de Lampião. 

Canindé de São Francisco, fica localizada a 200 Km da capital sergipana, Aracaju, 

sendo considerada o portal de entrada do Complexo Turístico Xingó.  

 

Atrativos de Valor Histórico: 

 Museu de Arqueologia do Xingó – MAX – (Universidade Federal de Sergipe); 

 Praça Ananias Fernandes (Prefeitura Municipal) – Sede; 

 Usina Hidrelétrica de Xingó (Chesf); 

 Passeios Náuticos pelo Lago do Xingó – Catamarã Cotinguiba (Governo de Sergipe) 

– Catamarãs Delmiro Gouveia e Rei do Cangaço (MFtur); Escuna Maria Bonita 

(MFtur) – Reservatório. 

 

Paisagens e Locais de Valor Histórico e Cultural: 

 

 Rio São Francisco (Prainha de Canindé); 

 Sítios Arqueológicos e Trilhas da Fazenda Mundo Novo (Reservatório);  

 Trilha do Cangaço (local onde Lampião, Maria Bonita e seus nove companheiros 

morreram), divisa com a cidade de Poço Redondo. Roteiro tombado pelo IPHAN 

(Patrimônio Histórico) – Rio São Francisco;  

 Parque Temático da Caatinga e Bioma Caatinga (Fazenda Mundo Novo – Particular) 

– Povoado Curituba e finalizando na área Reservatório; 

 Paredões do Canyon do Xingó – Reservatório;  

 Fazenda Porto Belo (Turismo Náutico) – Reservatório. 
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Fonte: Viviane Castro, 2009. 
Figura 3.3.1.3.65: Lago de Xingó. 

 

 
Fonte: Na Maria Vila Nova Maia, 2008. 
Figura 3.3.1.3.66: Prainha, Xingó.  
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Complexo Hidrelétrico de Xingó 

 

 
Fonte: Ana Vila Nova, 2008. 
Figura 3.3.1.3.67: UHE de Xingó.  

 
Fonte: Ana Vila Nova, 2008. 

Figura 3.3.1.3.68: UHE de Xingó.  
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Principais Manifestações Tradicionais, Histórico-Culturais  

 

Festas e eventos: 

 Festa de Carnaval (Fevereiro), Feira Agropecuária de Canindé (Abril), Aniversário de 

Fundação da Nova Canindé (6 de Março), Festejos Juninos de Canindé (Junho), 

Encontro Cultural de Canindé (Julho), Festa do Quiabo (Setembro), Festa da 

Padroeira Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro), Festa do Grupo Folclórico 

Cavalhada (25 de Dezembro), Festival da canção, Festa da emancipação, Festa do 

aniversário de Nova Canindé. 

 

Festas Religiosas: 

 Festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, Festa de Santo Antônio, São 

Pedro e São João, Festa de São Gonçalo. 

 

Eventos Culturais: 

 Carnaval da cidadania: janeiro/fevereiro, Canindé Fest, Cavalhada, Missa do 

Vaqueiro. 

 

Manifestações culturais: 

 Grupo Cavalhada com apresentações sempre aos sábados, às 16 horas, e em dias 

de festas populares como a Feira Agropecuária, o Encontro Cultural e a Festa do 

Quiabo no dia 25 de dezembro. 

 Em junho a tradição dos festejos juninos é mantida com apresentação das quadrilhas 

juninas: ArrastaPé, Da Agrovila - do Povoado Curituba. 

 
Grupos Folclóricos: 

 São Gonçalo (Desativado) – Povoado Curituba; 

 Grupo Folclórico Cavalhada – Sede Canindé; 

 Grupo Folclórico Pastoril de Canindé – Sede Canindé (Família de Dão); 

 

Atividades Culturais e de Lazer: 

 Cavalhada; 

 Pega de Boi no Mato (Fazendas do Povoado Capim Grosso e Curituba) – Todos 

Finais de Semana; 

 Corrida de Argola (Povoados Curituba e Capim Grosso) – Final de Semana 

 Prainha de Canindé (Rio São Francisco). 
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Artesanato: 

 Bordados, Crochê, Esculturas em madeira, Tapeçaria. 

 
Gastronomia: 

 Bode assado, Bode guisado, Doce de leite, Doce de banana, Galinha de capoeira, 

Moqueca de surubim, Pitu alho e óleo, Peixada e Peixe frito. 

 
Grupos Folclóricos: 

 Banda de pífano, Quadrilha junina da Agrovila, Quadrilha junina Cangaço do sertão, 

Quadrilha junina Arrastapé, Pastoril de Canindé, Cavalhada de Canindé. 

 
Agremiações Carnavalescas: 

 Bloco do Zé Pereira. 

 
Lugares: 

 Antigo cemitério, Canyon de Xingó, Grota de Angicos, Lago de Xingó, Morro do 

Cruzeiro, Usina Hidroelétrica de Xingó, Fazenda Mundo Novo, Praça Ananias 

Fernandes, Praça do Fórum, Praça do Aterro. 

 
Espaços Culturais: 

 Praça Ananias Fernandes e o Museu Arqueológico de Xingó- MAX. 

 
PATRIMÔNIO NATURAL, HISTÓRICO E CULTURAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO 

Patrimônio Natural Canyon de Xingó, Sítio Arqueológico Mundo Novo, Lago de Xingó, 
Vale dos Mestres, Gruta do Angico. 
 

Patrimônio Histórico-
cultural 

Usina Hidrelétrica de Xingó, Museu de Arqueologia de Xingó.  
 

 

O Inventário Turístico da Região dos Lagos do Rio São Francisco (1999), segundo a 

Infra-estrutura e o apoio turístico, apresenta os seguintes números: 

 
Meios de hospedagem na região de Xingó: 
 

Cidade Quantidade UH’s* Leitos 

Canindé do São 
Francisco/SE 

03 85 205 

Delmiro Gouveia /AL 07 132 234 

Olho D‟água do 
Casado/ AL 

- - - 

Piranhas / AL   07 97 243 

Poço Redondo/ SE 01 09 22 

Total  18 323 704 
Fonte: adaptado de Ecoturismo em Xingó: Análise de Turismo Integrado baseada na dinâmica dos Arranjos 
Produtivos Locais – APL (2004). *Unidade Habitacional. 
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Alimentação e Entretenimento: 

Cidade Quantidade  

Canindé do São Francisco/SE 06 

Delmiro Gouveia /AL 23 

Olho D‟água do Casado/ AL 03 

Piranhas / AL   11 

Poço Redondo/ SE 04 

Total  47 
Fonte: adaptado de Ecoturismo em Xingó: Análise de Turismo Integrado baseada na dinâmica dos Arranjos 
Produtivos Locais – APL (2004).  

 
 

b) Comunidades Tradicionais (Indígenas e Quilombolas) 

 

 Faz-se necessário investigar a existência de comunidades indígenas e quilombolas 

na área de abrangência do estudo. A relevância está em desvelar a existência, a 

complexidade e a especificidade dessas populações e a realidade posta às comunidades 

com a implantação do empreendimento hidrelétrico, alterada ou não, entre outros. Para 

tanto, dados documentais, bibliográfico, arqueológico e etnográfico das etnias indígenas e, 

igualmente quilombolas, da área de observação estão sendo levantados e serão 

apresentados nos próximos relatórios. 

A saber, "Quilombolas são grupos étnicos constituídos principalmente por uma 

população negra, que auto se definem a partir das relações com a terra, o parentesco, o 

território, a ancestralidade, as tradições e as práticas culturais próprias"4. 

 No Brasil, existem aproximadamente 24 estados que têm comunidades quilombolas. 

Segundo a Fundação Cultura Palmares, no estado de Alagoas são cerca de 50, apenas 

uma localizada em toda área de estudo. Trata-se do Povoado Cruz – município de Delmiro 

Gouveia, remanescente de quilombos. 

A comunidade indígena encontrada na região é a dos Pankarares – sitiados no Brejo 

dos Burgos, sul de Paulo Afoso, com 17 mil hectares. Os índios da região mantêm-se 

aldeados dentro e no entorno do espaço das cidades sob a proteção da FUNAI. 

 

c) Contexto Arqueológico 

 

O conhecimento que se tem, hoje, em relação ao povoamento do vale do rio São 

Francisco, na pré-história é proveniente, principalmente, de três projetos financiados pela 

CHESF: o Projeto Sobradinho, o Projeto Itaparica e o Projeto Xingó de Salvamento 

Arqueológico. Destacam-se também os Projetos Serra Geral e Central (OLIVEIRA, 2005). 

                                                 
4
 FONTE: Boletim NEAD - Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD), http://www.nead.org.br 

, disponível em 20/11/2008. 
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O Projeto Itaparica foi coordenado pela equipe da Universidade Federal de 

Pernambuco. Outros pesquisadores trabalharam nessa área anteriormente, como Carlos 

Estevão, na década de 30 e Valetin Calderón, na década de 60. Os sítios pesquisados 

nessas ocasiões foram a Gruta do Padre, Abrigo do Sol Poente e o Abrigo do Letreiro do 

Sobrado, em Petrolândia. Em relação ao Projeto Central, a coordenação coube a Maria da 

Conceição Beltrão. Os sítios trabalhados por essa pesquisadora foram Toca da Esperança, 

Toca dos Búzios e a Toca dos Cormos (OLIVEIRA, 2005). 

A necessidade de alagar uma extensa área do Baixo São Francisco, para atender a 

implantação da Hidrelétrica de Xingó, deu uma nova dimensão às pesquisas arqueológicas 

em três estados: Sergipe, Bahia e Alagoas. 

Foi a partir do ano de 1985, com as primeiras pesquisas arqueológicas, na região de 

Xingó, que se começou a ter conhecimento do grande potencial arqueológico da região. 

Essa primeira pesquisa foi realizada, por uma equipe do Departamento de Sociologia e 

Psicologia da Universidade Federal de Sergipe – UFS. De acordo com Cleonice Vergne 

(2005) essa campanha pretendia localizar e mapear os sítios arqueológicos das margens do 

rio São Francisco. Foram descobertos quatro sítios pré-históricos de registros gráficos, no 

município de Canindé de São Francisco. 

Por ocasião da construção da Usina de Xingó, pela Chesf, foi necessária uma ampla 

pesquisa para a descoberta, registro e salvamento dos sítios existentes na região, da 

barragem e em áreas afins que fossem de alguma maneira afetada a ponto de por em risco 

o patrimônio arqueológico da região. Foi firmado, então, um convênio entre a CHESF e a 

Universidade Federal de Sergipe denominado “Projeto Arqueológico de Xingó”, que foi 

coordenado por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, em convênio com a 

Chesf (VERGNE, 2004). A área de pesquisa do Convênio compreendeu “(...) parte do 

chamado pediplano sertanejo, caracterizado por um relevo dissecado.” (MELLO, 2007). 

Segundo Vergne & Diniz (2002) a área de trabalho compreendida entre a Hidrelétrica 

de Paulo Afonso IV e a Hidrelétrica de Xingó foi dividida em três segmentos para fins 

logísticos. A área 1 que abrange áreas dos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe (começa 

na jusante da Hidrelétrica de Paulo Afonso IV e termina na divisa da Bahia com Sergipe, no 

riacho Xingozinho, com 21.59 km²); a área 2, abrange os Estados de Alagoas e Sergipe 

(começa no riacho Poço Verde e o riacho  Talhado, com 22.11 km²); a área 3 abrange áreas 

dos Estados de Alagoas e Sergipe (começa no riacho Vitória Régia e termina no eixo da 

Barragem da UHE de Xingó, com uma área de 37,70 m². 

Durante a primeira etapa do projeto, entre 1988 e 1994, quando foi fechada a 

barragem, tinham sido cadastrados cinqüenta e seis sítios, onde quarenta e um eram 
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assentamentos pré-históricos a céu aberto e, 15 sítios de registro rupestres (pinturas e 

gravuras). Foram coletados em torno de 50.000 vestígios (VERGNE, 2004). 

Nos estudos arqueológicos realizados na área de Xingó, estima-se que a ocupação pelos 

primeiros habitantes se deu pelo oitavo milênio B.P. Seriam, esses habitantes, os 

caçadores-coletores, em busca de a abundância alimentar e de abrigos dessa região. 

Para Gabriela Martin, pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, a 

origem desses grupos pré-históricos seria o planalto goiano, a partir das cabeceiras do Alto 

São Francisco e pela rede de afluentes que deságuam nesse rio. As ocupações muito 

antigas encontradas nessa área durante as pesquisas de salvamento dos vestígios 

arqueológicos, para a implantação da barragem de Xingó, reforça essa idéia. 

As pesquisas arqueológicas do Projeto Arqueológico de Xingó e as pesquisas 

posteriores vêm demonstrando, também, uma diferença da cultura dessa área em relação 

às encontradas no Nordeste. A cerâmica, por exemplo, tem cronologia do segundo milênio 

A.C., mas se encontra muito desenvolvida para essa datação. Outro fator importante é que o 

conjunto da cerâmica encontrada tem uma importância especial, pela sua associação aos 

ritos funerários (MAX, 2000).  

Em relação às indústrias líticas há, também, uma grande singularidade em relação 

às descobertas em sítios do Nordeste (MAX, 2000). Portanto, esses fatores, por si só, 

trouxeram importantes informações a serem aprofundadas. 

A quantidade de sítios descobertos e a grande quantidade de vestígios 

arqueológicos, nessa primeira etapa das pesquisas, foram determinantes para que 

houvesse uma continuidade, nessas pesquisas, que até hoje não se esgotou. O inventário 

do salvamento dos sítios arqueológicos da área que foi inundada pela Hidrelétrica de Xingó 

apresentou os seguintes resultados (MAX, 2000): 

- 28 sítios classificados como de acampamento; 

- 11 sítios classificados como habitação; 

- 2 sítios classificados como de habitação e enterramentos; 

- 7.802 peças líticas; 

- 21.790 peças cerâmicas; 

- 20.000 restos faunísticos; 

- 49 fogueiras; 

- 191 esqueletos; 

- 15 sítios de registros gráficos; 

- 15 sítios de arte rupestre: 6 com pinturas, 4 com pinturas e gravuras e 6 com pinturas. 

Total de 700gravuras e 729 pinturas. 

Esse resultado da pesquisa arqueológica, no Baixo São Francisco demonstra uma 

concentração de sítios arqueológicos de grande importância, para o mapeamento da 

ocupação pré-histórica da região. 
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Sítios Arqueológicos de Xingó 

 

Do total de sítios arqueológicos encontrados nessa primeira fase, apenas dois tinham 

materiais associados a sepultamentos humanos: os sítios Justino e o São José II. 

O Sítio Justino, é um sítio a céu aberto, situado em um terraço fluvial na margem 

esquerda do rio São Francisco, na confluência com o riacho Curituba, município de Canindé 

do São Francisco, Sergipe. Este sítio foi identificado em 1990, pela presença de fragmentos 

de cerâmica na superfície do solo, numa área de plantação de milho e feijão, na Fazenda do 

Nego. Está posicionado nas coordenadas 627561 E/ 8938881 N e apresenta uma área de 

1.500 m² (VERGNE, 2004). 

Este sítio foi sistematicamente escavado, como parte do trabalho de salvamento, 

constatando-se que se tratava de um grande cemitério. Este fato, aliado às datações, coloca 

o sítio Justino como referência na ocupação do baixo São Francisco por grupos pré-

históricos.  

Como resultados do trabalho desenvolvido neste sítio foram resgatados mais de 55 

mil peças arqueológicas, além das estruturas funerárias e fogueiras. O sítio foi ocupado, 

durante um longo período, por grupos ceramistas e não ceramistas. As datações em 

carvões de fogueiras demonstram uma sequência cronológica compreendida entre 8980 ± 

70 BP (BETA 86745) e 1280 ± 45 BP (LYON 5750). Essas datações situam a presença de 

grupos ceramistas nesta área do rio São Francisco em 4000 anos BP (VERGNE, 1995-

1996). 

Devido à grande riqueza de vestígios deste sítio, diversos trabalhos têm sido ali 

realizados: estudos diretamente relacionados aos sepultamentos e à cultura material 

(VERGNE, 1997, 2002, 2004, 2005a, 2005b); na Antropologia Física, especialmente das 

paleopatologias, tafonomia e demografia (CARVALHO, 2006, 2007; CARVALHO; QUEIROZ, 

2005; SIMON et al.,1999); estudos sobre a presença de animais em sepultamentos 

(CARVALHO; QUEIROZ; VERGNE, 2002); estudo do material lítico (FAGUNDES, 2007; 

JERÔNIMO; CISNEIROS, 1997; MELLO; SILVA; FOGAÇA, 2007; SILVA; VERGNE; POZZI, 

2001); estudos dos grupos ceramistas (LUNA; NASCIMENTO, 1997; LUNA, 2001). Estudos 

arqueométricos também foram realizados nos vestígios cerâmicos (DANTAS, 2005; 

SANTOS; MUNITA, 2007).  

O Sítio São José II, também um sítio a céu aberto, situado em um terraço fluvial, 

com 14,34 metros de altura, em área de confluência do rio São Francisco com o riacho 

Talhado. Este sítio foi identificado na Fazenda São José, nas coordenadas 620.700 E/ 

8.945.440 N, município de Delmiro Gouveia, Alagoas. 
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O sítio São José II foi escavado entre 1993 e 1994, pela equipe do MAX. O resultado 

do estudo atesta a presença dos seguintes vestígios: peças líticas, fragmentos cerâmicos, 

carvão, ossos de animais e sepultamentos. Esses elementos indicam que a área foi 

ocupada como cemitério e habitação. 

Quanto à cronologia, foram obtidas duas datações. A primeira, de 3500 ± 110 BP 

(BETA 86739), que corresponde a carvões de uma fogueira associada ao sepultamento 6, 

decapagem 18; a segunda, de 4140 ± 90 BP (BETA 86740), a carvões de uma fogueira 

situada na decapagem 19 (LUNA, 2001). 

Posteriormente, na segunda etapa do projeto, entre 1995 e 2000, foram realizadas 

as análises dos vestígios e deu-se continuidade às atividades de prospecção. Como 

consequência, foram identificados duzentos e quatorze (214) novos sítios, localizados nos 

terraços, planícies e ilhas fluviais do rio São Francisco, e duzentos e dezoito (218) sítios de 

registro rupestres, situados no platô do canyon (VERGNE, 2004, p. 7,12). 

Por meio do Projeto Arqueológico de Xingó houve a implantação do Museu 

Arqueológico de Xingó (MAX, 2005), o qual garante a continuidade das pesquisas, como 

também a criação da Revista Canindé e dos Cadernos de Arqueologia, que se tornaram 

veículos de divulgação dos trabalhos realizados nesta área de pesquisa. 

Em relação aos sítios com presença de sepultamentos, além do Justino e São José 

II, foi identificado e escavado o sítio Jerimum, situado em um terraço fluvial, em área de 

confluência do rio São Francisco com o riacho Jerimum. Deste modo, para a área do Baixo 

São Francisco existem dados sobre evidências funerárias em apenas três sítios. 

O sítio Jerimum foi identificado na Fazenda Jerimum, nas coordenadas 639372 E e 

8935016 N, município de Canindé do São Francisco, Sergipe. Fica localizado em um terraço 

do rio São Francisco, a jusante da UHE de Xingó, em uma área de 6.525,53 m². Para 

Oliveira et al. (2005), este sítio apresenta elementos, constatados durante as escavações e 

confirmados pelas análises posteriores, indicando que a área foi ocupada como cemitério e 

habitação, por grupos ceramistas. As atividades neste sítio foram iniciadas em 1997 sob a 

coordenação de Cleonice Vergne da Universidade Federal de Sergipe/Museu de 

Arqueologia de Xingó – MAX, e posteriormente retomadas em 2001 e 2002, por equipe 

formada por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco/Núcleo de Estudos 

Arqueológicos – NEA, sob a coordenação de Claudia Alves de Oliveira. 

O resultado do trabalho atesta a presença dos seguintes vestígios: estruturas de 

sepultamentos com seus acompanhamentos, material lítico, fragmentos cerâmicos, ossos 

de pequenos animais, conchas, estruturas de fogueiras e material histórico, como faiança, 

tijolos, telhas e vidros, distribuídos por uma área de 6.525,53 m², que corroboram a 

ocupação como habitação. Dos sítios pesquisados pelo MAX, excetuando o Justino, é o que 

apresenta a maior quantidade de vestígios cerâmicos. O MAX e a UFS vem pesquisando há 
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16 anos a existência de sítios arqueológicos na região do baixo São Francisco, nos estados 

de Alagoas, Sergipe e Bahia. Nesses anos de pesquisa, sobretudo no período de cinco anos 

(2001/2005) foram cadastrados sítios arqueológicos, em sua maioria de pinturas, localizados 

no platô e de gravuras situadas em boqueirões (MAX, 2005). 

Esses sítios apresentam de um modo geral, representações de grafismos puros, não 

reconhecíveis, de tendência geométrica. Os grafismos reconhecíveis são raros, tanto 

isolados como em cenas. Os conjuntos apresentam poucas figuras antropomorfas que não 

compõem cenas que evidenciam movimentação (MAX, 2005). Nos sítios alagoanos 

aparecem alguns elementos como a piroga, o que os associam a sítios do Rio Grande do 

Norte. Abaixo um resumo do número de sítios por áreas e o mapa de localização até 2005. 

 
Tabela 3.3.1.3.1: Sítios Arqueológicos por área até 2005. 

 

ÁREA LOCAL Nº DE SÍTIOS 

01 RIO DO SAL 24 

02 MALHADA GRANDE 13 

03 LAGOA DAS PEDRAS 18 

04 XINGOZINHO 17 

05 MUNDO NOVO 8 

06 VALE DOS MESTRES 4 

07 RIACHO DOS PICOS 2 

08 RIACHO MIRADOR 2 

09 RIACHO TALHADO 19 

10 AFLUENTE DO TALHADO 11 

11 PLATÔ DO TALHADO 12 

12 PIAU 9 
Fonte: MAX (2005). 

 

Sumariamente registrou-se o valioso patrimônio arqueológico existente na região 

que, segundo o estudo: “Sítios Arqueológicos do Sub-médio do São Francisco” (UFSE, 

2005) diferenciam-se em: 

 

Sítios de Acampamento: com evidências de permanência temporária ou semi-temporárias; 

Sítios de Habitação: demonstram evidências de ocupação prolongada, onde se identificam 

as atividades de subsistência; 

Sítios de Habitação e Cemitério: apresentam esqueletos e mobiliário funerário e, indicam 

uma ocupação mais prolongada. 

Sítios de Registros Gráficos: sítios, sempre localizados no fundo das ravinas formadas 

pelos afluentes do rio São Francisco. Deles, apenas um foi inundado pelo reservatório da 

UHE de Xingó, o Talhado III. 

Segundo Vergne (2001), os sítios de registros gráficos ou arte rupestre, na área de 

Xingó encontra-se em chapadas ou boqueirões. Nas chapadas estão as ocorrências de 

pinturas em matacões de granito ou arenito. A maior incidência é de grafismo puro, mas há 



 

   
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

 

 

333 

alguns grafismos de figuras reconhecíveis, no município de Olho D‟Água do Casado. Nos 

boqueirões, os registros estão nos paredões (Figuras de 3.3.1.3.69 a 3.3.1.3.74). 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.69: Registros gráficos em Olho D‟Água do Casado. 
 

 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.70: Registros gráficos em Olho D‟Água do Casado. 
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Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura 3.3.1.3.71: Registros gráficos em Canindé de São Francisco. 

 

 

 
Fonte: Viviane Castro, 2009. 

Figura 3.3.1.3.72: Sítio Letreiro, Canindé de São Francisco. 
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Fonte: Viviane Castro, 2009. 

Figura.3.3.1.3.73: Sítio Vale dos Mestres I, Canindé de São Francisco. Detalhe 
das mãos carimbadas. 

 

 

 
Fonte: Viviane Castro, 2009. 

Figura 3.3.1.3.74: Sítio Vale dos Mestres III, Canindé de São Francisco. Detalhe das 
gravuras.  
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Vergne identifica três áreas de concentração de arte rupestre na região de Xingó: 

- na Bahia: 03 concentrações de chapada e 03 de boqueirão; 

- em Sergipe: 02 concentrações de riacho, 01 de chapada e 01 sítio isolado; 

- em Alagoas: 02 concentrações de boqueirão e 01 na chapada, 04 sítios isolados em 

boqueirões. 

 
Quadro 3.3.1.3.1: Resumo do patrimônio arqueológico da região de estudo (anexo 12). 
 

Sítios Localidade / Município 

 CANIDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE) 

Sítio Ouro Fino 

Canidé de São Francisco (SE). Riacho Fechado em confluência com o 
rio São Francisco. Terraço com 7,22 m. Foram encontrados neste sítio 
vestígios de cerâmica e peças líticas. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Bela Vista 

Localizado na Fazenda Santa Júlia, municipio de Canindé de São 
Francisco. Está situado num terraço na confluencia  do Rio São 
Francisco com o riacho Jurema. Foram encontrados fragmentos 
cerâmicos. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Vitória Régia I 

Fazenda Vitória Régia, Canindé de São Francisco (SE). Situado em 
amplo terraço, à altura de 8.24 m, na confluência do rio São Francisco e 
o riacho Portão. Foram encontrados fragmentos cerâmicos, além de 
diversos vestígios líticos, ósseos, fogueiras, carvão. 
Habitação 
Submerso 

Sítio Vitória Régia II 

Fazenda Vitória Régia, Canindé de São Francisco (SE). Situado em 
terraço elevado, à altura de 8.24 m, na confluência do rio São Francisco 
e o riacho Portão. Foram encontrados fragmentos de cerâmica, 
vestígios líticos, ósseos, fogueiras, carvão. 
Habitação 
Submerso 

Sítio Vitória Régia III 

Fazenda Vitória Régia, Canindé de São Francisco (SE). Situado em 
terraço elevado, à altura de 8.24 m do riacho Portão. Foram 
encontrados fragmentos cerâmicos.  
Acampamento 
Submerso 

Sítio Vitória Régia IV 

Fazenda Vitória Régia, Canindé de São Francisco (SE). Situado em  
terraço elevado, à altura de 5,20 m do riacho Portão. Foram 
encontrados peças líticas, restos alimentares e um fragmento cerâmico. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Saco da Onça I 

Fazenda São Francisco, Canindé de São Francisco (SE). Situado em 
terraço recuado e elevado, à altura de 5,40 m, em relação ao rio São 
Francisco. Foram encontrados fragmentos cerâmicos, além de diversos 
vestígios líticos, ósseos, fogueiras, carvão, etc.  
Acampamento 
Submerso 

Sítio Saco da Onça II 

Fazenda São Francisco, Canindé de São Francisco (SE). Situado em 
terraço recuado e elevado, à altura de 7,80 m, em relação ao rio São 
Francisco. Foram encontrados fragmentos cerâmicos, peças líticas e 
uma fogueira.  
Acampamento 
Submerso 
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Sítios Localidade / Município 

 CANIDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE) 

Sítio Cabeça do Nego 

Canindé do São Francisco, em Sergipe. Localizado em um Terraço a 
13.70 m na confluência do rio São Francisco com o Riacho Curituba. 
Foram encontrados fragmentos cerâmicos, líticos e ossos. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Sergipe 

Na fazenda santa Júlia, Canindé do São Francisco, em Sergipe. 
Localizado em um Terraço a 9,90 m na confluência do rio São Francisco 
com o Riacho Bela Vista. Foram encontrados fragmentos cerâmicos, 
líticos e carvão. 
Habitação 
Submerso 

Sítio Porto Belo I 

Fazenda Porto Belo, Canindé do São Francisco, em Sergipe.  Situado 
num terraço elevado à altura de 7,24 m, na confluência do rio São 
Francisco com o Riacho Fechado ou Lucu. Neste sítio foram 
encontrados fragmentos cerâmicos, vestígios líticos, restos ósseos e 
fogueiras. 
Habitação 
Submerso 

Sítio Porto Belo II 

Fazenda Porto Belo, Canindé do São Francisco, em Sergipe. Situado 
em terraço elevado à altura de 7,24 m no encontro do rio São Francisco 
com o Riacho Fechado (Lucu). Neste sítio foram encontrados 
fragmentos cerâmicos, vestígios líticos, restos ósseos, carvão e 
fogueira. 
Habitação 
Submerso 

Sítio Porto Belo III 

Fazenda Porto Belo, Canindé do São Francisco, em Sergipe. Situado 
em terraço elevado à altura de 7.24 m no encontro do rio São Francisco 
com o Riacho Fechado. Neste sítio foram encontrados fragmentos 
cerâmicos e peças líticas. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Porto Belo IV 

Fazenda Porto Belo, Canindé do São Francisco, em Sergipe. Situado 
em terraço elevado no encontro do rio São Francisco com o Riacho 
Fechado ou Lucu.  
Acampamento 
Submerso 

Sítio Topo 

Localizado na Fazenda Gentileza, n do São Francisco, em Sergipe. 
Situado em terraço elevado à altura de 5m do rio São Francisco. Neste 
sítio foram encontrados fragmentos cerâmicos, peças líticas, ossos de 
animais e fragmentos de ossos humanos. 
Habitação 
Submerso 

Sítio Curituba I 

Fazenda Maringá, município de Canindé do São Francisco (SE). Ocupa 
um terraço elevado à altura de 4,90 m na confluência do rio São 
Francisco e o riacho Curituba. Neste sítio foram encontrados fragmentos 
cerâmicos, vestígios líticos, restos ósseos, ocre, carvão e fogueira. 
Habitação 
Submerso 

Sítio Curituba II 

Fazenda Maringá, município de Canindé do São Francisco (SE). Ocupa 
um terraço elevado à altura de 9.27 m na confluência do rio São 
Francisco e o riacho Curituba. Neste sítio foram encontrados fragmentos 
cerâmicos e peças líticas. 
Habitação 
Submerso 
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Sítios Localidade / Município 

 CANIDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE) 

Justino 

Fazenda Cabeça de Nego, município de Canindé de São Francisco 
(SE). É um sítio a céu aberto, situado em um terraço fluvial na margem 
esquerda do rio São Francisco, na confluência com o riacho Curituba, à 
altura 6,80m. É considerada a maior necrópole indígena escavada no 
Brasil (MARTIN,1996). Foram encontrados 13.862 fragmentos de 
origem cerâmica, além de diversos vestígios líticos, ósseos, fogueiras, 
carvão, esqueletos, etc. Apresentou datações que vão de 5.570 AP até 
1.280 AP. 
Habitação e cemitério 
Submerso 

Jerimum 

Fazenda Jerimum, município de Canindé do São Francisco, Sergipe. 
Para Oliveira et al. (2005), este sítio apresenta elementos, constatados 
durante as escavações e confirmados pelas análises posteriores, 
indicando que a área foi ocupada como cemitério e habitação, por 
grupos ceramistas. 
Habitação e cemitério 

Sítio Juazeiro 

Localizado na Fazenda Monte Escuro, município de Canindé de São 
Francisco. Está situado num terraço na confluência do Rio São 
Francisco com o riacho Xingozinho. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Esperança 

Localizado na Fazenda Cachoeira do Lamarão, município de Canindé 
de São Francisco. Está situado num terraço na confluência do Rio São 
Francisco com o riacho Poço Verde. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Poço Verde 

Localizado na Fazenda Cachoeira do Lamarão II, município de Canindé 
de São Francisco. Está situado num terraço na confluência do Rio São 
Francisco com o riacho Poço Verde. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Jurema 

Localizado na Fazenda Cachoeira do Lamarão II, município de Canindé 
de São Francisco. Está situado num terraço na confluência do Rio São 
Francisco com o riacho Jurema. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Letreiro 
Localizado na Fazenda Cachoeira do Lamarão, município de Canindé 
de São Francisco. 
Registros gráficos: Pinturas e gravuras. 

Sítio Vale dos Mestres I 
Localizado na margem direita do riacho Poço Verde, no município de 
Canindé de São Francisco. 
Registros gráficos: Mãos carimbadas na cor vermelha. 

Sítio Vale dos Mestres II 
Localizado na margem direita do riacho Poço Verde, Fazenda Cachoeira 
do Lamarão, município de Canindé de São Francisco. 
Registros gráficos: gravuras. 

Sítio Vale dos Mestres III 
Localizado na margem direita do riacho Poço Verde, Fazenda Cachoeira 
do Lamarão, município de Canindé de São Francisco. 
Registros gráficos: gravuras. 
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Sítios Localidade / Município 

 PAULO AFONSO (BA) 

Sítio Mandacaru das 
Pedras 

Localizado no encontro do riacho da Quixaba e o rio São Francisco na 
fazenda Mandacaru - Paulo Afonso (BA). 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Caraíbas 

Fazenda Picos no Riacho Recantinho ou Baixa Grande, município de 
Paulo Afonso (BA). Está situado num terraço elevado à altura de 12,07m 
do rio São Francisco.  
Acampamento 
Submerso 

Sítio Curva da Solidão 

Fazenda São Pedro - Paulo Afonso (BA), num terreno elevado a urna 
altura de 16,46m, na confluência do rio São Francisco com o riacho 
Recanto. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Mandu 

Fazenda Xingó em Paulo Afonso (BA) em um terraço elevado a uma 
altura de 15,32m, na confluência do rio São Francisco com o riacho 
Mandu.  
Acampamento 
Submerso 

Sítio Recanto do 
Olodum 

Fazenda Xingó em Paulo Afonso (BA). Situado num terraço elevado à 
altura de 14,12m, na confluência do rio São Francisco com o riacho 
Mulungu. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Mulungu 

Paulo Afonso (BA) - Fazenda Xingó. Situado num terraço recuado, 
elevado a uma altura de 23,13m, na confluência do rio São Francisco 
com o riacho Mulungu. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Xingozinho 

Paulo Afonso (BA) - Na Fazenda Xingó, situado num terraço elevado a 
uma altura de 15,90m, na confluência dos riachos Mulungu e 
Xingozinho.  
Acampamento 
Submerso 

Sítio Fronteira 

Paulo Afonso (BA) - Fazenda Xingó. Situado num terraço elevado, a 
uma altura de 9,75m. Esse sítio situava-se no início de um pequeno 
canhão transversal ao rio, sendo protegido da vista do rio. É o último 
sítio do Estado da Bahia. Riacho Xingozinho. 
Acampamento 
Submerso 
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Sítios Localidade / Município 

 DELMIRO GOUVEIA (AL) 

Sítio Lamarão 

Delmiro Gouveia (AL) - Fazenda Lamarão. Situado num terraço elevado 
à altura de 7,90m, na confluência do rio São Francisco com o riacho 
Lamarão. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Mirador I 

Fazenda Castanho, município de Delmiro Gouveia (AL). Situado num 
terraço elevado a altura de 13,43m na confluência do rio São Francisco 
com o riacho Mirador. Este sítio é bem visível do rio São Francisco; à 
sua frente está o sítio Mirador II, ambos fazem parte de uma única 
formação geológica. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Mirador II 

Fazenda Castanho - Município de Delmiro Gouveia (AL). Situado num 
terraço elevado a altura de 12,80m na confluência do rio São Francisco 
com o riacho Mirador. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio São Francisco I 

Fazenda São José, município de Delmiro Gouveia (AL), na confluência 
do rio São Francisco com o riacho Talhado. Riacho Talhado. Terraço 
com altura de 23,4 m. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio São Francisco II 

Fazenda São José, Delmiro Gouveia (AL). Situado em terraço elevado à 
altura de 7,11m, na confluência do rio São Francisco com o riacho 
Talhado. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio São José I 

Fazenda São José, município de Delmiro Gouveia (AL). Estava situado 
num terraço elevado à altura de 12,57m, na confluência do rio São 
Francisco com o riacho Talhado.  Foram encontrados 437 fragmentos 
cerâmicos, além de diversos vestígios líticos, ósseos, fogueiras e 
carvão. 
Habitação 
Submerso 

Sítio São José II 

Localizado na Fazenda São José, município de Delmiro Gouveia (AL). 
Estava situado num terraço elevado à altura de 14,34m, na confluência 
do rio São Francisco com o riacho Talhado. Desse sítio era possível ver 
outras áreas, inclusive o sítio Talhado III. Foram encontrados 
fragmentos cerâmicos, peças líticas, ossos de animais, fogueiras e 
carvão, e esqueletos humanos. 
Habitação e Cemitério 
Submerso 

Sítio Castanho 

Localizado à margem direita do riacho Castanho, afluente do rio São 
Francisco, no município de Delmiro Gouveia (AL). É um abrigo de 
arenito. 
Registros gráficos: pinturas em vermelho. 

Sítio Xingó 

Localizado na Fazenda Castanho, município de Delmiro Gouveia (AL). 
Estava situado num terraço elevado à altura de 11,71m, na confluência 
do rio São Francisco com o riacho sem nome. Foram encontrados 
vestígios líticos, fogueiras e carvão, etc. 
Habitação 

Sítio Brejo 

Localizado em um nicho de arenito, à margem esquerda do riacho Brejo, 
afluente do rio São Francisco, no município de Delmiro Gouveia (AL).  
Registros gráficos: pinturas em vermelho 
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Sítios Localidade / Município 

 DELMIRO GOUVEIA (AL) 

Sítio Talhado I 

Localizado numa parede de arenito, abaixo da ponte da linha férrea 
desativada que ligava Piranhas-AL a Petrolândia-PE, à margem 
esquerda do riacho Talhado e a 80m do sítio Talhado II, município de 
Delmiro Gouveia (AL). 
Registros gráficos: gravuras 

Sítio Talhado II 

Localizado em um abrigo de arenito à margem direita do riacho 
Talhadoe a 80m do sítio Talhado I, município de Delmiro Gouveia (AL). 
Registros Gráficos: pinturas e gravuras 

Sítio Talhado III 

Localizado em um abrigo de arenito à margem do riacho Talhado, 
município de Delmiro Gouveia (AL). 
Registros Gráficos: pinturas e gravuras 
Submerso 

Sítio Caibeira do 
Talhado 

Está à margem esquerda do riacho Talhado, a 1 km do sítio Curva do 
Talhado em direção ao rio São Francisco, no município de Delmiro 
Gouveia (AL). 
Registros gráficos: pinturas em vermelho 

Sítio Curva do Talhado 

Localizado em um abrigo de arenito à margem direita do riacho Talhado, 
afluente do rio São Francisco, a cerca de 1 km do sítio Caibeira do 
Talhado, município de Delmiro Gouveia (AL). 
Registros gráficos: gravuras 

Sítio Encontro do 
Talhado 

Localizado em um nicho de arenito à margem esquerda do córrego 
afluente do riacho Talhado, próximo aos sítios Sal e Talhado I, em 
Delmiro Gouveia.  
Registros gráficos: pinturas geométricas em vermelho 

Sítio Sal 

Localizado em um bloco de arenito à margem esquerda do riacho 
Talhado e a 63m do sítio Talhado I, em Delmiro Gouveia. 
Registros gráficos: gravuras 

Sítio Caibeira do 
Talhado 

Está localizado à margem esquerda do riacho Talhado, a 1 km do sítio 
Curva do Talhado em direção ao rio São Francisco, no município de 
Delmiro Gouveia (AL). 
Registros gráficos: pinturas 

Sítio Maribondo 

Localizado em Delmiro Gouveia (AL). É um abrigo de arenito medindo 
18m de largura x 5m de altura. Está à margem direita do riacho 
Tanquinho. 
Registros gráficos: gravuras 

 
Sítios Localidade / Município 

 OLHO D’AGUA DO CASADO (AL) 

Sítio Cancamunhé 

Fazenda Capelinha, município de Olho d‟Água do Casado (AL). 
Ocupava um terraço elevado à altura de 13,20m na confluência do rio 
São Francisco com o riacho Cancamoem. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Fazenda Velha I 

Fazenda Vera Cruz, município de Olho D‟ Água do Casado (AL). 
Ocupava um terraço elevado à altura de 15,18m em relação ao rio São 
Francisco, na margem esquerda do riacho Uruçu. Constituído de areia 
silte e seixos. Situado na mesma área do sítio Fazenda Velha II, porém 
mais alto que este. Neste sítio foram encontrados fragmentos 
cerâmicos, peças líticas e ossos de animais. 
Acampamento 
Submerso 



 

   
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

 

 

342 

 
Sítios Localidade / Município 

 OLHO D’AGUA DO CASADO (AL) 

Sítio Fazenda Velha II 

Fazenda Capelinha, município de Olho D‟ Água do Casado (AL). 
Ocupava um terraço na margem direita do riacho Uruçu, elevado a 
altura de 10,20m em relação ao rio São Francisco. Foi encontrada uma 
fogueira e pouco material cerâmico. 
Acampamento 
Submerso 

Sítio Riacho 

Localizado no piso de um nicho de arenito à margem direita do riacho 
das Águas Mortas, em Olho D‟Água do Casado. 
Registros gráficos: gravuras 

Sítio Tanque 

Localizado na Fazenda Vera Cruz, município de Olho D‟Água do 
Casado (AL) às margens do riacho Baixa Grande, elevado a altura de 
7m com relação ao rio São Francisco. 
Habitação 
Submerso 

 
Sítios Localidade / Município 

 PIRANHAS (AL) 

Sítio Cipó 
Localizado em um terraço na margem esquerda do rio São Francisco. 
Em Piranhas (AL).  
Habitação ou acampamento sazonal.  

Sítio Barracão 
Sítio Multicomponencial (Histórico e pré-histórico) a céu aberto com 
material lítico e cerâmico. Em Piranhas (AL).  
Habitação. 

 

Critérios metodológicos para obtenção dos dados acima: 

 

O levantamento do contexto histórico, etnohistórico e arqueológico foi baseado nas 

pesquisas em fontes secundárias no âmbito do segmento do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Cultural. Consistiu esse levantamento em consultas aos trabalhos já realizados sobre o 

tema, sobretudo aqueles cuja finalidade é inventariar, ou cadastrar, os bens patrimoniais 

materiais e/ou imateriais, em especial, aqueles legalmente protegidos. Desse modo, a 

principal ferramenta metodológica utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental, 

sistematizada com base em material publicado em livros, jornais, redes eletrônicas, bem 

como, no estudo de outros documentos elaborados pelos principais agentes públicos como 

o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Museu de Arqueologia de 

Xingó – MAX, a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Federal de Pernambuco. 

A principal linha de base utilizada neste estudo foi construída, portanto, a partir dos 

inventários e cadastros do Patrimônio Cultural realizado na região pelos órgãos 

governamentais responsáveis pela sua gestão. 

Os documentos e arquivos consultados guardam entre si uma estreita relação no que 

se refere à metodologia utilizada, pois seguem os princípios e recomendações 

internacionais emitidas por organismos como a UNESCO - Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura e o ICCROM – International Centre for the Study of 



 

   
 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica de Xingó 
 

 

 

343 

the Preservation and Restoration of Cultural Property, através, especialmente, das “Cartas 

Patrimoniais” ou de documentos orientativos co-relatos, entre eles a Convenção sobre a 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, aprovada na 17ª Conferência da 

UNESCO (Paris, 1972) que, apesar de ter como foco, o patrimônio mundial, é de extrema 

relevância pela definição de conceitos e consensos a cerca do patrimônio histórico e 

cultural.  

As ações centralizaram-se no registro fotográfico e no posicionamento em 

coordenadas geográficas dos monumentos históricos, das culturas materiais e dos vestígios 

arqueológicos. Durante este levantamento, efetuaram-se as entrevistas com os moradores 

locais para a coleta de dados sobre a cultura material e imaterial. 

Em relação ao acervo arqueológico, foram de fundamental importância as 

informações dadas pela Arqueóloga Maria Cleonice de Souza Vergne, profunda 

conhecedora dos sítios arqueológicos da região, por ter se dedicado a pesquisá-los, desde 

as primeiras descobertas até hoje e, membro do Departamento de Arqueologia do Museu de 

Xingó-MAX. Vergne disponibilizou, além das informações, o seu acervo pessoal para essa 

pesquisa. 

 

Avaliação do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

 

O levantamento de dados secundários e de campo, sobre o patrimônio histórico, 

cultural e arqueológico, constatou que o patrimônio histórico está sendo preservado pelos 

municípios, dentro de uma conscientização da necessidade de preservar os seus bens 

culturais, como forma de manter a memória e melhorar a economia através do turismo. 

Quanto ao patrimônio arqueológico constatou-se que está em acelerado processo de 

destruição ocasionado pelo intemperismo físico e biológico (Figura 3.3.1.3.75). A riqueza 

contida nos vestígios arqueológicos ainda não foi assimilada nem pelos governos dos 

municípios envolvidos no Plano, nem pela população. Inclusive está sendo perdido o 

investimento feito pelo IPHAN, no município de Olho D‟Água do Casado, como mostra a 

Figura 3.3.1.3.76. Só o município de Paulo Afonso está fazendo algum investimento na área 

do Rio do Sal e de Malhada Grande, locais com potencial arqueológico promissor. 
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Fonte: Viviane Castro, 2009. 

Figura 3.3.1.3.75: Intemperismo físico e biológico nas pinturas, Olho D‟Água do 
Casado. 

 

 

 
Fonte: Vera Menelau, 2009. 

Figura.3.3.1.3.76: Placas de sinalização de registros gráficos em Olho D‟Água do 
Casado. Projeto do IPHAN. 
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44..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

 Este segundo relatório técnico contempla o Diagnóstico Ambiental realizado e 

procura atender os itens 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 9, 10 e 11 do Termo de Referência. 

 Em coerência com a programação proposta no Plano de Trabalho Consolidado – 

Primeiro Relatório Técnico, foram feitos os procedimentos relativos à revisão bibliográfica, 

compilação de dados e, por fim, a composição do diagnóstico dos meios físico, biótico e 

antrópico, considerando-se as áreas de influência direta e indireta do empreendimento 

Usina Hidrelétrica de Xingó. 

 Para tanto, os segmentos deste estudo foram desenvolvidos levando-se em conta as 

etapas posteriores, principalmente, a delimitação de Unidades Ambientais Homogêneas 

(UAH‟s), os critérios que serão adotados para avaliar as Unidades Ambientais Homogêneas, 

a construção da Matriz de Interação e a Elaboração dos critérios para o zoneamento 

ambiental da área de entorno dos reservatórios. 

 Convém ressaltar que possivelmente as informações constantes deste documento, 

em alguns aspectos, deverão ser objeto de complementações e atualizações. Tal fato se 

deve a dificuldade em se ter disponíveis as imagens de satélites adequadas, uma vez que 

há um período de 60 dias para que as mesmas sejam entregues pelo fornecedor, 

permitindo, a partir  deste momento, o acesso dos componentes da equipe técnica. 

 Ressaltamos, por fim, a necessidade de se analisar com cuidado a possibilidade de 

existir superposição de áreas de atuação em relação ao Plano Ambiental Paulo Afonso, 

recentemente concluído. Conveniente se faz que haja um entendimento bastante claro, 

Chesf/FADURPE, sobre esta questão. 

 Incluímos, a seguir, um mapa ilustrativo com as possíveis áreas superpostas. 
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Figura 4.1: Superposição entre as áreas de influência Paulo Afonso (em vermelho) e Xingó (em laranja). 
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55..  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS  

  

ASPECTOS FÍSICOS 
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GGLLOOSSSSÁÁRRIIOO  

 

Abiótico 

O componente não vivo do meio ambiente. Inclui as condições físicas e químicas do meio. 

 

Açudes 

Conjunto constituído por barragem ou barramento de um curso d'água e o respectivo 

reservatório ou lago formado, para fins específicos, tais como: irrigação, criação de peixes, 

etc. 

 

Adutora 

São os condutos destinados a ligar as fontes de abastecimento de água bruta às estações 

de tratamento de água, situadas além das imediações dessas fontes, ou os condutos 

ligando estações de tratamento, situadas nas proximidades dessas fontes, a reservatórios 

distantes que alimentam as redes de distribuição. 

 

Análise de Riscos 

Estudo quantitativo de riscos numa instalação industrial, baseado em técnicas de 

identificação de perigos, estimativa de freqüências e conseqüências, análise de 

vulnerabilidade e na estimativa do risco. 

 

Análise de Vulnerabilidade 

Estudo realizado por intermédio de modelos matemáticos para a previsão dos impactos 

danosos às pessoas, instalações e ao meio ambiente, baseado em limites de tolerância 

estabelecidos através do parâmetro Probit para os efeitos de sobrepressão advinda de 

explosões, radiações térmicas decorrentes de incêndios e efeitos tóxicos advindos da 

exposição a uma alta concentração de substâncias químicas por um curto período de 

tempo. 

 

Aqüicultura 

Cultivo de animais na água. 

 

Aqüífero 

Formação porosa (camada ou estrato) de rocha permeável, areia ou cascalho, capaz de 

armazenar e fornecer quantidades significativas de água. 
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Área Contaminada 

Área onde há comprovadamente poluição causada por quaisquer substâncias ou resíduos 

que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados, e 

que determina impactos negativos sobre os bens a proteger. 

 

Área Degradada 

Área onde há a ocorrência de alterações negativas das suas propriedades físicas, tais como 

sua estrutura ou grau de compacidade, a perda de matéria devido à erosão e a alteração de 

características químicas, devido a processos como a salinização, lixiviação, deposição ácida 

e a introdução de poluentes. 

 

Assoreamento 

Obstrução, por areia ou por sedimentos, de rio, canal ou estuário. 

 

Atividade Industrial 

Qualquer atividade que beneficia ou transforma matéria-prima em produto. 

 

Aterros de Resíduos 

Disposição de resíduos em um corpo receptor, geralmente o solo, a longo prazo ou em 

caráter permanente, onde são adotadas técnicas que objetivam a proteção da saúde pública 

e do meio ambiente. 

 

Auditoria 

Atividade pela qual se pode verificar, periodicamente, a conformidade dos procedimentos de 

operação, manutenção, segurança e treinamento, a fim de se identificar perigos, condições 

ou procedimentos inseguros, para verificar se a instalação atende aos códigos e práticas 

normais de operação e segurança; realizada normalmente através da utilização de check-

lists, podendo ser feita de forma programada ou não. 

 

Avaliação de Riscos 

Processo pelo qual os resultados da análise de riscos são utilizados para a tomada de 

decisão, através de critérios comparativos de riscos, para definição da estratégia de 

gerenciamento dos riscos e aprovação do licenciamento ambiental de um empreendimento. 
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Bacia Hidrográfica 

É uma área definida topograficamente (divisor com outra bacia hidrográfica), onde toda a 

chuva que cai no seu interior é drenada por um curso d‟água (rio principal) ou um sistema 

conectado de cursos d‟água (afluentes ao rio principal) tal que toda vazão efluente é 

descarregada através de uma simples saída (“boca” do rio) no ponto mais baixo da área. 

 

Balanço Hídrico 

Estimativa detalhada da diferença entre a disponibilidade de água e a demanda pela água 

dentro de uma bacia ou sub-bacia hidrográfica. 

 

Barragem 

Estrutura que represa as águas dos rios. 

 

Barramento ou Barragem 

Barreira dotada de uma série de comportas ou outros mecanismos de controle, construída 

transversalmente a um rio, para controlar o nível das águas para canais. Estrutura que evita 

a intrusão de água salgada em um rio, sujeito à influência das marés. Obra de terra para 

conter as águas de um rio em determinado trecho ou para evitar as inundações decorrentes 

de ondas de cheia ou de marés. 

 

Bioma 

Amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos fisionômicos 

semelhantes de vegetação, com diferentes tipos climáticos. 

 

Biota 

Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico, em estreita 

correspondência com as características físicas, químicas e biológicas deste ambiente. 

 

Canalização 

É toda obra ou serviço que tenha por objetivo dotar os cursos d‟água, ou trechos destes, de 

seção transversal com forma geométrica definida, com ou sem revestimento de qualquer 

espécie, nas margens ou no fundo. 
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Cinegética 

Atividade cinegética é a caça. Por isso, as espécies cinegéticas são as que podem ser 

caçadas durante determinados períodos de tempo e com regras. 

 

CODEVASF 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, órgão 

vinculado ao Ministério da Integração Nacional, foi criada através da Lei nº 6088, de 

16.07.74, para promover o desenvolvimento do rio São Francisco e seus afluentes e por 

meio da Lei nº 9954, de 06.01.2000, passa também a atuar no vale do rio Parnaíba. 

Atualmente, as ações da companhia abrangem os estados do Alagoas, Bahia, Goiás, Minas 

Gerais, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Piauí e parte do Distrito Federal. 

 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Seus componentes (secretários de estado do Meio Ambiente, presidentes de autarquias, 

fundações, etc) têm a finalidade de assessorar, estudar e propor ao governo federal, 

diretrizes de políticas para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de 

sua competência, normas e padrões compatíveis com a manutenção da qualidade de vida. 

 

CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente 

É o órgão superior do Sistema Estadual de Proteção Estadual - tem caráter deliberativo e 

normativo - responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política 

Estadual do Meio Ambiente. Seus membros são representantes da sociedade civil, governo, 

organizações não-governamentais, federação de trabalhadores e do setor produtivo e 

universidades. 

 

Contaminação 

Termo geral que significa a introdução na água de qualquer substância indesejável não 

presente nela normalmente, como por exemplo, microorganismos, produtos químicos, 

detritos ou esgoto, que tornam a água imprópria para a sua utilidade prevista ou uso 

pretendido. 

 

Destinação de Resíduos Sólidos Industriais 

Uso ou destino que se vai dar aos resíduos sólidos industriais, definidos como aplicação 

agrícola, beneficiamento, processamento e destinação final. 
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Detrito 

Matéria orgânica parcialmente decomposta. 

 

Distrito Industrial 

Parcelamento do solo para fins industriais. 

 

Ecótono 

É a região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas. 

 

Efluentes 

São dejetos líquidos ou gasosos, emitidos por indústrias, aterros ou residências. Os 

efluentes necessitam de tratamento especial antes de serem lançados nos rios, no mar, no 

solo ou no ar. 

 

Efluentes Líquidos Industriais 

São dejetos líquidos ou gasosos, emitidos por indústrias, aterros ou residências. Os 

efluentes necessitam de tratamento especial antes de serem lançados nos rios, no mar, no 

solo ou no ar. 

 

Empreendimento 

Conjunto de ações, procedimentos, técnicas e benfeitorias que permitem a construção de 

uma instalação. 

 

Endemismo 

Há espécies que apenas existem em determinadas regiões ou zonas. Essas espécies 

dizem-se endémicas. Se estas apenas existem em zonas muito pequenas correm 

geralmente maior perigo de se virem a extinguir do que as espécies que aparecem em 

muitos locais. P. ex. a Arméria-da-Berlenga é uma planta que apenas existe no Arquipélago 

das Berlengas. Portanto, se desaparecer de lá, extingue-se no meio natural. Em Portugal, 

existem bastantes espécies endémicas. Assim, temos de conservar bem os locais onde elas 

vivem, para que não fiquem ameaçadas. 
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Erosão  

É um processo que se traduz na desagregação, transporte e deposição do solo, sub-solo e 

rocha em decomposição pelas águas, ventos ou geleiras. Define-se também como um 

processo de desprendimento e transporte das partículas sólidas do solo pelos agentes 

erosivos. Depende, sobretudo, das propriedades do solo, clima, vegetação, topografia e 

outras condições. A cobertura vegetal influencia as taxas de escoamento superficial e 

erosão mais que qualquer outro fator físico individual. 

 

Erosão Regressiva 

Movimento de partículas de uma massa de solo carreadas por percolação d‟água, sendo que 

o fenômeno é iniciado sob condições de gradiente hidráulico crítico e provoca a abertura 

progressiva de canais dentro da massa de solo em sentido contrário ao do fluxo d‟água. 

 

Fossas Sépticas 

Fossa subterrânea projetada para receber, manter e decompor os conteúdos da água 

residual doméstica. 

 

Impacto Ambiental  

É qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que 

direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Inundação  

É o fenômeno em que o volume de água de uma enchente (em geral, por excesso de 

chuvas) transborda do canal natural do rio. Podem ter duas causas: o excesso de chuvas, 

de tal forma que o canal do rio não suporta a vazão da enchente ou existe, a jusante da área 

inundada, qualquer obstrução que impede a passagem da vazão de  enchente, como por 

exemplo, um bueiro mal dimensionado ou entupido. 

 

Irrigação 

Rega artificial das terras por meio de canais, canos, levadas, etc. 
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Lixão 

Disposição inadequada de resíduos sólidos, que se caracteriza pela simples descarga do 

mesmo no solo, sem medidas de proteção ao manuseio e à saúde pública. Esta atividade 

não é licenciável. Ver Aterro de resíduos e recuperação de lixão com uso. 

 

Lixiviação 

Operação de separar certas substâncias contidas nos resíduos industriais por meio de 

lavagem ou percolação. 

 

Lixo Industrial 

Ver resíduos sólidos industriais. 

 

Lixo Seco/inorgânico 

É composto principalmente por materiais de embalagens (vidros, papéis, metais, papelão, 

pilhas), podem ser reciclados.  

 

Lixos Orgânicos 

Resultam de restos de animais ou vegetais. 

 

Mata Ciliar  

É a vegetação que margeia os cursos d‟água, ou que contorna os lagos, nascentes e 

açudes, situando-se em solos úmidos ou até mesmo encharcados e sujeitos às inundações 

periódicas.São consideradas áreas de preservação permanente, permitindo a conservação 

da flora e fauna típicas e atuam na regularização dos fluxos de água e de sedimentos, na 

manutenção da qualidade da água e, através do sistema radicular e da copa do conjunto 

das plantas, constituem a proteção mais eficiente dos solos que revestem. 

 

Monitoramento 

É a avaliação contínua e/ou periódica das variáveis operacionais e das emissões 

provenientes de uma fonte de emissão. 

 

Monitoramento Ambiental 

É a avaliação qualitativa e quantitativa, contínua e/ou periódica, da presença de poluentes 

no meio ambiente. 
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Monocultura 

Forma de agricultura na qual uma única espécie é cultivada em uma área, excluindo todas 

as outras. 

 

Neártica 

Sf (neo+ártica) Região zoogeográfica que compreende toda a América do Norte, exceto o 

Norte do México. 

 

Peneplano 

Corresponde a uma superfície quase plana, ou levemente inclinada.Supõem-se que se 

forma pelo trabalho dos rios, ou por planação marinha, ou graças à ação do vento sob 

condições áridas. Representa, assim, vários graus de redução a um nível de base, que 

representa o limite final da peneplanização. 

 

Perímetro Irrigado  

São projetos públicos de irrigação cuja infra-estrutura é projetada, implantada e operada, 

direta ou indiretamente, sob a responsabilidade do Poder Público. Podem ser destinados à 

exploração agrícola de interesse social predominante – lote familiar – ou mistos, de 

interesse social e empresarial. 

 

Poluição 

É toda matéria ou forma de energia colocada em excesso no meio ambiente, que provoca 

uma mudança negativa na qualidade de alguma parte da biosfera, podendo causar doenças, 

morte ou mesmo extinção de alguma espécie. 

 

Precipitação  

É o processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge gravitacionalmente a 

superfície terrestre. A precipitação ocorre sob as formas de chuva (precipitação 

pluviométrica), de granizo e de neve. 

 

Província 

Região de amplitude regional caracterizada por ambientes geológicos próprios e história 

geológica similar. 
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Psamófila 

Do grego “psámmos” que significa areia. “Fila” – que gosta de. Portanto, as plantas 

psamófilas vivem em zonas arenosas, como acontece com o Estorno. 

 

Reciclagem 

Reutilização de materiais que foram retirados do fluxo de resíduos. 

 

Relictual 

Do adjetivo relicto (lat relictu), que significa, que sobrevive como remanescente de uma 

raça, tipo ou espécie em vias de extinção. 

Reservatório de Água  

Toda massa de água, natural ou artificial, usada para armazenar, regular e controlar os 

recursos hídricos. A partir da seção imediatamente a montante de um barramento, é todo 

volume disponível, constituído de alturas atingidas pelas águas e respectiva área superficial 

abrangida (espelho d‟água), descritos por curvas cota-volume e cota-área. 

 

Resíduos Sólidos  

É todo o resíduo que apresente estado físico sólido, semi-sólido ou pastoso, ou ainda, que 

apresente estado físico líquido com características que tornem inviável seu tratamento para 

posterior lançamento na rede de esgotos ou corpos d‟água, independente de seu destino 

final.  

 

Risco 

Medida de danos à vida humana, resultante da combinação entre a freqüência de ocorrência 

e a magnitude das perdas ou danos (conseqüências). 

 

Risco Individual 

Risco para uma pessoa presente na vizinhança de um perigo, considerando a natureza da 

injúria que pode ocorrer e o período de tempo em que o dano pode acontecer. 

 

Risco Social 

Risco para um determinado número ou agrupamento de pessoas expostas aos danos de um 

ou mais acidentes. 
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Sedimento 

Material ou camada de material depositado pela água, o vento ou as geleiras. 

 

Sedimentação 

Processo de crescimento por recheio ou elevação do leito de um canal ou rio, por 

sedimentos transportados pela água que se escoa por ele em conseqüência de redução da 

sua velocidade; o mesmo que assoreamento quando se tratar de areia. 

 

Sistema 

Arranjo ordenado de componentes que estão interrelacionados e que atuam e interatuam 

com outros sistemas, para cumprir uma tarefa ou função num determinado ambiente. 

 

Sistema de Abastecimento de Água 

Conjunto de equipamentos utilizado para captar água de um corpo hídrico e abastecer 

populações. 

 

Sistema de Tratamento de Água 

Instalações físicas de processos físico-químicos e/ou biológicos, que possuem a finalidade 

de remover das águas destinadas ao abastecimento humano substâncias que as tornem 

inadequadas ao uso desejado. 

 

Substância 

Porção de matéria que tem um e somente um tipo de constituinte. 

 

Solo 

Mistura de minerais (matéria inorgânica) e organismos mortos em decomposição (matéria 

orgânica) que forma uma fina camada sobre a superfície terrestre. Contém ar, umidade e 

inúmeros organismos. 

 

Solo Agrícola 

Todo o solo que tenha aptidão para utilização agrosilvopastoril não localizado em área de 

preservação permanente. 
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Transposição 

Transferência de água e/ou efluentes entre mananciais hídricos pertencentes a bacias 

hidrográficas distintas. 

 

Unidades de Conservação de Proteção Integral 

Aquelas destinadas à manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por 

interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.  

 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

Aquelas onde a exploração do ambiente é permitida de maneira a garantir a perenidade dos 

recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos mantendo a biodiversidade e os 

demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.  

 

Usina Hidrelétrica 

Conjunto de obras e equipamentos destinados à geração de eletricidade a partir do 

aproveitamento das quedas d'água. 

 

Vazão 

É o volume de água que passa por uma determinada seção de um conduto por uma unidade 

de tempo. Usualmente é dado em litros por segundo (l/s), em metros cúbicos por segundo 

(m3/s) ou em metros cúbicos por hora (m3/h). 
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