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Resumo: A pesca é uma atividade de extrema importância na vida dos seres humanos, estando 
marcada na história como um dos primeiros feitos de trabalho realizados pelo homem para sua 
sobrevivência. No rio São Francisco, esse ofício de pescar representa uma das principais 
atividades econômicas, contudo há outros aspectos que propiciam a utilização desse grande 
volume de água, como por exemplo: na agricultura, navegação, geração de energia elétrica, 
turismo. Por conta de suas múltiplas funções, o “Velho Chico”, como é conhecido esse 
importante rio brasileiro, tem sofrido com as ações antrópicas, afetando diretamente os homens 
e mulheres da pesca artesanal, os quais têm nesta atividade a sua principal fonte de renda. O 
objetivo do trabalho é o de identificar as diferentes atividades econômicas realizadas no rio São 
Francisco, com ênfase na pesca artesanal, e analisar o ambiente de trabalho dos 
pescadores(as) artesanais. Para a elaboração do estudo, foram realizadas leituras de textos 
científicos sobre os mais diferentes assuntos relacionados ao rio São Francisco. Após essa 
etapa inicial, foram feitos levantamentos de dados na Superintendência de Pesca e Aquicultura 
de Pernambuco (SPA) do Brasil, onde foram analisadas imagens, fotografias, mapas, bem como 
conversas diretas com pesquisadores que atuam na área estudada. É possível perceber que as 
atividades encontradas no rio São Francisco como a navegação pelos grandes barcos e o 
turismo realizado em grande parte de sua extensão territorial, contribuem para prejudicá-lo. 
Contudo, as grandes áreas destinadas à agricultura e a geração de energia elétrica através das 
usinas são as que mais preocupam. Foram através dessas atividades que ocorreram diversas 
alterações no rio. Dentre elas, a contaminação através dos defensivos e fertilizantes agrícolas e 
os sucessivos barramentos, dos quais modificou sua dinâmica e prejudicou consequentemente a 
migração reprodutiva das espécies reofílicas. Mesmo com esses problemas, a pesca artesanal 
praticada no São Francisco apresenta-se como uma atividade de grande importância 
socioambiental para as regiões que são percorridas em seu trajeto, pois é através dessa 
atividade pesqueira que são promovidos mais de 600 mil empregos a pessoas que vivem neste 
ambiente e que tem como único meio de vida o ofício de pescar. As mais diversas atividades 
existentes no rio São Francisco atribuem a esse meio ambiente o seu grande valor que é, desde 
muitos anos, o de absorver as variadas funções. O “Velho Chico” é, para muitas pessoas que 
sobrevivem através dele, como por exemplo, os pecadores e pescadoras artesanais, o principal 
local de trabalho e meio de vida. Mesmo sofrendo com a degradação e a falta de fiscalização 
dos órgãos competentes, o rio ainda sobrevive. Para mudar esse aspecto, é necessário 
concretizar a ideia de conservação do ambiente natural e colocar em prática as iniciativas 
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sustentáveis, para que no decorrer dos seus próximos anos de existência o rio São Francisco 
possa apresentar, cada vez mais, resultados importantes para o cenário do brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesca é uma atividade de extrema importância na vida dos seres humanos, estando 

marcada na história como um dos primeiros feitos de trabalho realizados pelo homem para sua 

sobrevivência. Mesmo com o passar dos tempos, a ação de pescar continua exercendo seu papel 

de influência, estando presente na vida de milhares de homens e mulheres em vários ambientes 

aquáticos do Brasil, dentre eles o do rio São Francisco. 

No dinamismo da pesca, o principal sujeito do processo de trabalho o pescador (a), realiza 

a captura dos organismos no ambiente natural da água, sendo os peixes, moluscos e os 

crustáceos, as principais espécies. A pesca pode ser executada de forma artesanal, industrial e 

amadora (MPA, 2009), porém a modalidade artesanal é a que surge primeiro e constitui a simples 

forma de pescar. 

 Os territórios pesqueiros são formados por águas salgadas ou doces, dos quais 

apresentam uma grande complexidade de fauna e flora, como também, graves problemas 

ambientais. Os estuários, os mangues, os rios, os açudes e os lagos são alguns deles. Tais 

problemas são, em sua maioria, causados pelas próprias ações antrópicas, as quais dificultam o 

exercício do trabalho dos pescadores artesanais. Sendo assim, o objetivo do trabalho é o de 

identificar as diferentes atividades econômicas realizadas no rio São Francisco, com ênfase na 

pesca artesanal, e analisar o ambiente de trabalho dos pescadores(as) artesanais. O recorte 

espacial da pesquisa está em torno das áreas ribeirinhas do próprio rio São Francisco, que 

percorre desde sua nascente na Serra da Canastra – MG até a sua foz em Piaçabuçu – AL 5 

(cinco) Estados de 2 (duas) importantes regiões brasileiras.  

Considera-se esta investigação científica de grande utilidade, pois auxiliará no 

entendimento das problemáticas abordadas. O intuito maior é o de oferecer esclarecimentos a 

respeito das condições ambientais desse importante rio brasileiro aqueles que se dedicam e 

querem trabalhar com a pesca artesanal no rio São Francisco.  

 

METODOLOGIA 

 



Para atingir os objetivos do estudo foram realizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: De início foram levantados dados secundários referentes aos recursos naturais 

do rio São Francisco, bem como, bibliografia sobre as temáticas da pesca artesanal e das 

atividades referentes aos pescadores e pescadoras da região. 

Após esse processo, foram utilizados como fontes de dados sites de organismos oficiais, 

como: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (CODEVASF) e Ministério 

da Pesca e Aquicultura (MPA). 

No intermédio das pesquisas bibliográficas e do levantamento de dados, foram assistidas 

palestras e seminários a respeito da pesca artesanal e as diversas atividades que ocorrem em 

todo o curso do rio São Francisco. Além disso, foram realizadas conversas informais com 

pesquisadores e professores que atuam na área de estudo, durante as excursões realizadas pela 

Universidade Federal de Pernambuco no curso de Geografia Bacharelado. 

 

RESULTADOS  

 

O rio São Francisco desde o seu descobrimento pelos viajantes Américo Vespúcio e 

André Gonçalves representa para o Estado brasileiro um caminho de grande importância para a 

integração nacional, haja vista que transita por regiões de consideráveis pluviosidades no 

semiárido nordestino. O trabalho dos pescadores artesanais está presente nos mais diferentes 

ambientes do rio, com destaque a área ribeirinha, local de maior enfoque durante a pesquisa. 

Possuindo sua nascente geográfica na Serra D’água, estado de Minas Gerais, o “rio da 

integração nacional” é considerado o terceiro maior rio brasileiro, o que garante uma grande 

disponibilidade de água doce do Nordeste. São ocupados, aproximadamente, 8% do território 

nacional numa extensão de 2.700km, dos quais englobam 504 municípios representados pelos 

estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 

Entretanto, “Na sua composição territorial, a bacia do São Francisco é formada por seis Estados 

da Federação”. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2011). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2008) o rio São Francisco é, devido a sua 

tamanha extensão, subdividido em 04 segmentos: Alto São Francisco, que inclui das nascentes 

até a cidade de Pirapora em Minas Gerais, correspondendo a 17,5% da bacia; Médio São 

Francisco que segue de Pirapora a Remanso no Estado da Bahia, do qual concentra a maior 

extensão da bacia com 53%; Sub-Médio São Francisco, que se estende de Remanso até Paulo 

Afonso no Estado da Bahia, banhando também Pernambuco, representando 24% de sua área 



total, e o Baixo São Francisco, sendo sua menor extensão, dos quais inclui, Alagoas e Sergipe 

correspondendo a 5,1% do rio. 

O exercício da pesca é desenvolvido em todos os seguimentos do rio. Dessa forma, “a 

pesca profissional, praticada de forma artesanal, é uma das atividades mais clássicas de trabalho 

no rio São Francisco, havendo milhares de famílias ribeirinhas que se dedicam a essa ocupação, 

por vezes há mais de uma geração” (VALENCIO et al., 2003). 

Diante de dados expostos pela Estatística do Desembarque Pesqueiro (2006), cerca de 

150 espécies de peixes foram identificadas no São Francisco. Dourado (Salminus maxillosus), 

curimatã (Prochilodus scrofa) pacu (Piaractus mesopotamicus), tucunaré (Cichla spp), traíra 

(Hoplias malabaricus), são algumas delas. Destaque para o surubim (Pseudoplatyatoma 

coruscans) peixe símbolo das águas do São Francisco, eles “[...] eram famosos pelo peso que 

atingiam, mais de 100kg. [...]” (OLIVEIRA et al. 2010).  

As espécies de peixes encontrados no rio São Francisco podem ser enquadradas nos 

padrões de distribuição biogeográficos entre: Alóctone (espécies de origem e ocorrência natural 

em outras bacias brasileiras) como exemplo, tucunaré (Cichla spp) e o tambaqui (Colossoma 

macropomum), autóctone (espécie de origem e ocorrência natural na própria bacia) Ex.: 

Pirambeba (Serrasalmus maculatus), exótica (espécie de origem e ocorrência natural somente em 

águas de outros países) Ex.: Bagre Africano (Clarias gariepinus) e híbrido (subespécies 

resultantes do cruzamento de duas espécies) Ex.: Tambacu (Colossoma macropomum).   

Com o passar dos anos, diversas atividades humanas foram sendo instaladas nas 

margens e dentro do rio e seus tributários, provocando impactos ambientais importantes, como 

contaminação da água por defensivos agrícolas e fertilizantes químicos utilizados na agricultura, 

além dos desmatamentos das margens para produção de carvão vegetal utilizado pela indústria 

siderúrgica (ESTATÍSTICA DO DESEMBARQUE PESQUEIRO, 2006). Tais ações implicam na 

reprodução e consequentemente na população de peixes, afetando diretamente os pescadores e 

as mulheres pescadoras artesanais que vivem nesse meio. 

 Sobre o assunto da degradação do rio, Silva (1999) diz que: 

 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco tem sido alvo dos interesses 
expansionistas das políticas brasileiras de desenvolvimento, responsáveis 
pelo acelerado processo de destruição sócio-ambiental, por meio da 
construção de hidrelétricas e da implementação de projetos de irrigação 
desconsiderando a necessária gestão sustentável dos recursos hídricos 
(SILVA, 1999). 
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Determinadas ações antrópicas realizadas, em grande parte, nas margens do rio, tem 

gerado danos irreparáveis a populações de pescadores e pescadoras que utilizam esse ambiente 

diariamente em seus trabalhos. 

Reiterando a afirmativa anterior, Cappio et al., (1995) ressalta que a realização de 

mudanças irreversíveis no ambiente natural do rio, representa o início da destruição das 

condições necessárias de sobrevivência da população ribeirinha. 

 As construções das barragens as quais auxiliam na geração de energia elétrica para 

grande parte do país, são grandes responsáveis pela alteração natural do curso do rio, bem como 

pelas modificações no ambiente de trabalho dos pescadores artesanais.  

 Sobre esse aspecto, Holanda et al. (2005) afirma que:  

 

[...] com os barramentos ao longo da calha do rio, o regime fluvial foi 
modificado, alterando o regime de cheias e vazantes, comprometendo as 
atividades econômicas tradicionais (agricultura de várzeas e pesca artesanal); 
a reprodução dos peixes (piracema) e a estabilidade das margens que vem 
sendo erodidas, resultando em forte sedimentação da calha principal do rio 
(tornando o rio mais raso), favorecendo assim o aparecimento de croas e 
criando sérias dificuldades para a navegação (HOLANDA et al., 2005). 

  

O acelerado processo de assoreamento em parcelas do rio São Francisco é ocasionado 

pela perturbação constante do homem em detrimento as matas ripárias. A sua conservação é de 

suma importância para continuação dos territórios pesqueiros, haja vista que elas “interceptam a 

água das chuvas, aumentam a evapotranspiração, adicionam peso, ancoram o talude, produzem 

efeito de alavanca sobre o mesmo e recobrem o solo pelo acúmulo de serrapilheira na superfície” 

(DURLO & SUTILI, 2005). 

A atividade turística é um fato que preocupa os pescadores(as) do “Velho Chico”, 

principalmente as mulheres, as quais retiram do rio o único meio de renda. Este assunto do 

turismo é tratado por Thais (2006) quando, em seu trabalho, a autora relata que a pesca amadora 

e esportiva gerou um problemático crescimento do desenvolvimento urbano no entorno do rio São 

Francisco, aumentando o número de “ranchos” e o número de pescadores amadores que 

concorrem com os pescadores artesanais da região.  

Percebeu-se em todo o processo de análise da pesquisa que os conhecimentos 

adquiridos pelos pescadores artesanais através da sua prática diária - ao qual entende a 

dinâmica do ambiente pesqueiro Thé (2003) e os aspectos naturais, como por exemplo, o ciclo 

lunar, - consegue ir ao rio de forma embarcada ou desembarcada lançar a rede e capturar o seu 

pescado. Afora esse aspecto, identificou-se que os mesmos atuam além das áreas ribeirinhas 



contribuindo com o seu labor para o beneficiamento do pescado, confecção/conserto dos 

materiais da pesca e eventuais venda do produto nas feiras livres. 

 

CONCLUSÕES 

 

Observou-se ao longo do tempo de pesquisa que os ambientes no qual os pescadores 

artesanais estão inseridos apresentam ou ainda resistem com as suas verdadeiras riquezas 

naturais, tanto no que tange os aspectos da fauna quanto os da flora. Os territórios da pesca 

artesanal representados em vários ambientes do rio São Francisco demonstram essa verdadeira 

diversidade ecológica. 

Entretanto, políticas desenfreadas que visão o favorecimento capital auxiliam na 

contínua e acelerada degradação desses ambientes. Ações antrópicas de cunho não sustentável 

prejudicam e alteram de forma negativa os territórios de trabalho dos pescadores artesanais.  

Levando em consideração que tais recursos naturais são de extrema importância para 

continuidade da vida de milhares de pessoas, dentre elas, principalmente, os pecadores e 

pescadoras artesanais, existe a necessidade de atentar para uma perspectiva mais sensível no 

que diz respeito aos aspectos de conservação do meio ambiente. 

A constante perturbação desses territórios pesqueiros refletirá em uma reação em 

cadeia, da qual os primeiros a serem afetados serão respectivamente: os ecossistemas, os 

próprios causadores deste processo e, consequentemente, uma das culturas mais antigas da 

civilização humana.  A pesca artesanal. 

 

REFERÊNCIAS  

 

CAPPIO, L.F.; MARTINS, A.; KIRCHNER, R. (Orgs.) Rio São Francisco: uma caminhada entre 

vida e morte. Petrópolis: Petrópolis: Vozes, 1995. 110p. 

 

DURLO, M.A. e SUTILI, F.J. Bioengenharia: Manejo biotécnico de cursos de água. Porto 

Alegre: EST Edições. 2005. 189p. 

 

HOLANDA, F.S.R.; SANTOS, L.G.C.; SANTOS, C.M.; CASADO, A.P.B.; PEDROTTI, A.; 

RIBEIRO, G.T. Riparian Vegetation Affected by Bank Erosion in the Lower São Francisco 

river, Northeas stern Brazil. Revista Árvore. Viçosa: V. 29. n. 2. 2005.  327-336 p. 



MADEIRA, Thais Fernanda Leite. Da Casa ao Rio: um estudo sobre as relações de gênero e 

ambiente entre os pescadores do Alto-Médio Rio São Francisco. São Carlos-SP. 2006. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. São Francisco. Disponível em: <http: 

www.integracao.gov.br/saofrancisco/> Acesso em: 12 nov. 2011 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Censo Estrutural da Pesca. Estatística do Desembarque 

Pesqueiro. Edições Ibama. Brasília 2008. 

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA. Pesca artesanal. Disponível em: 

<http://www;gov.br/pesca/pesca-artesanal>. Acesso em: 30 set. 2011. 

OLIVEIRA. Lúcia, M. S. R. de et al. (DES) CAMINHOS DA PESCA ARTESANAL 

NOSUBMÉDIO SÃO FRANCISCO. Bahia. 2010 

 

SILVA, T.E.M. Impactos Sócio-Ambientais e o Futuro da Pesca Artesanal no Baixo São 

Francisco. Candeeiro. Aracaju: v. 2, 1999. 45-51 p. 

 

THÉ, A. P. G. Conhecimento Ecológico, Regras de Uso e Manejo Local dos recursos 

naturais da pesca no alto-médio São Francisco. Tese (Doutorado). Universidade Federal de 

São Carlos, 2003. 

 

VALÊNCIO, N. F. L. S. et al. A precarização do trabalho no território das águas: limitações atuais 

ao exercício da pesca profissional no Alto-Médio São Francisco. In Godinho, H.P. & Godinho, 

A.L. Águas, peixes e pescadores do São Francisco das Minas Gerais. Belo Horizonte: Puc 

Minas, 2003. 

  

 

 

 

http://www.integracao.gov.br/saofrancisco/

