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“(...) Quem cuida o mato como cuida o passarinho, 

quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais, 

tenha certeza que o sol nasce mais bonito, 

brotam mais flores ao redor dos mananciais (...)” 

(Amigos do Rio Uruguai - João Chagas Leite, Odemar Gerhardt, 
Carlos Augusto Losekam) 
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RESUMO 

 
ETNOICTIOLOGIA NAS BACIAS DOS RIOS URUGUAI E JACUÍ, RIO GRANDE 

DO SUL, BRASIL 
 

AUTORA: Bruna Anselva Biassi 
ORIENTADOR: Everton Rodolfo Behr 

 
A etnoictiologia procura compreender o fenômeno da interação entre a espécie humana e os 
peixes, englobando aspectos tanto cognitivos quanto comportamentais. Desta forma, o 
presente estudo tem como objetivos gerais analisar e comparar a pesca artesanal nas 
comunidades de pescadores das bacias hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí e registrar a 
percepção dos pescadores profissionais diante da proibição da pesca do dourado (Salminus 
brasiliensis) no Rio Grande do Sul, além de comparar as respectivas percepções dos 

pescadores entre as bacias hidrográficas. A coleta dos dados foi realizada por meio de 
entrevistas, através de questionários semi-estruturados e padronizados, onde foram obtidas 
informações, por exemplo: dados socioeconômicos dos pescadores, aspectos gerais da 
pesca, situação atual dos recursos pesqueiros e das espécies presentes nestas bacias 
hidrográficas e questões relacionadas ao S. brasiliensis. Participaram desta pesquisa 77 

pescadores distribuídos em quatro municípios em cada bacia hidrográfica, totalizando 154 
participantes. Nestas comunidades a pesca artesanal é a principal atividade econômica, a 
qual garante o sustento e a segurança alimentar destas famílias. Segundo relatos dos 
pescadores entrevistados, foram registradas 15 espécies de peixes de interesse comercial 
na bacia hidrográfica do rio Uruguai e 13 espécies na bacia hidrográfica do rio Jacuí, dentre 
elas as espécies Leporinus obtusidens, Prochilodus lineatus, Pimelodus pintado e 
Pimelodus maculatus. Os pescadores participantes da pesquisa mostraram grande 

conhecimento sobre os recursos pesqueiros e preocupação diante da situação em que se 
encontram estes recursos, principalmente na bacia hidrográfica do rio Jacuí. A atividade 
pesqueira nestas bacias vem sofrendo com a acentuada diminuição do pescado de um 
modo geral, causado por ações de origem antrópicas, entre as quais se destaca a 
degradação ambiental, causada principalmente, segundo ranqueamento realizado pelos 
pescadores, pela pesca ilegal, poluição agrícola e doméstica, construção de barragens 
hidrelétricas na bacia hidrográfica do rio Uruguai e mineração na bacia hidrográfica do rio 
Jacuí. Diante da proibição da pesca do dourado (Salminus brasiliensis) a percepção dos 

pescadores foi diferente entre as duas bacias hidrográficas. A medida de proteção resultou 
no aumento populacional da espécie, segundo 82% dos pescadores da bacia hidrográfica 
do rio Uruguai. Já na bacia hidrográfica do rio Jacuí 58% dos pescadores acredita que a 
medida não foi eficaz, pois segundo eles, não houve um aumento populacional da espécie 
nesta bacia hidrográfica. Os motivos por esta população ainda estar em perigo, segundo os 
pescadores, possivelmente está relacionado à pesca ilegal da espécie e a fiscalização 
ineficiente. No entanto as causas que estão afetando a população desta espécie devem ser 
estudadas. Diante do exposto algumas medidas como repovoamento e fiscalização 
eficiente, foram sugeridas pelos pescadores, a fim de amenizar a decadência dos recursos 
pesqueiros e garantir a conservação das espécies que compõem estes recursos.  
 
Palavras-chave: pesca artesanal. rios. recursos pesqueiros. impactos da pesca. Salminus 
brasiliensis. 
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ABSTRACT 
 

ETHNOICHTHYOLOGY IN URUGUAY AND JACUÍ RIVERS BASINS, RIO 
GRANDE DO SUL, BRAZIL 

 

AUTHOR: Bruna Anselva Biassi 
SUPERVISOR: Everton Rodolfo Behr 

 
The ethnoichthyology seeks to understand the phenomenon of the interaction 
between the human species and the fish, covering both cognitive and behavioural 
aspects. Thus, the present study has the general objective to analyze and compare 
the artisanal fisheries in fishing communities of the Uruguay and Jacuí river basins 
and record the perception of professional fishermen on the Dorado fishing ban 
(Salminus brasiliensis) in Rio Grande do Sul state and to compare their perceptions 
between both river basins. Data collection was performed through interviews, by 
semi-structured and standardized questionnaires where information was obtained, for 
example socioeconomic data, general aspects of fishing, the current situation of fish 
stocks and species present in these river basins and issues related to S. brasiliensis. 
Participated in this study 77 fishermen distributed in four municipalities in each river 
basin, totalizing 154 participants. In these communities artisanal fishing is the main 
economic activity, which ensures the livelihoods and food security of these families. 
According to reports of the fishermen, 15 taxons of commercial interest were 
recorded in the Uruguay river basin and 13 taxons in the Jacuí river basin, among 
them are the species Leporinus obtusidens, Prochilodus lineatus, Pimelodus pintado 
and Pimelodus maculatus. The participants of the research showed great knowledge 
of fisheries resources and concern about the situation in which they find these 
resources, mainly in the Jacuí river basin. The fishing activity in these basins has 
suffered sharp decline of fish in general, caused by actions of anthropogenic origin, 
among which highlights the environmental degradation caused mainly, according a 
ranking carried out by fishermen, by illegal fishing, agricultural and domestic 
pollution, construction of hydroelectric dams in the Uruguay river basin and mining in 
the Jacuí river basin. Given the dourado fishing ban (Salminus brasiliensis) the 
perception of the fishermen was different between the two watersheds. The 
protective measure resulted in the increase in population of the species, according to 
82% of the fishermen of the Uruguay river basin. In the Jacuí river basin 58% of the 
fishermen believe that the measure was not effective, because according to them, 
there was no increase in population of the species in this watershed. The reasons for 
this population is still in danger, according to the fishermen, it is possibly related to 
illegal fishing of the species and inefficient supervision. However the causes that are 
affecting the population of this species should be studied. Given the foregoing, some 
measures were suggested by the fishermen, such as reforestation and efficient 
supervision, in order to mitigate the decline of fish stocks and ensure the 
conservation of the species that make up these resources. 
 
Keywords: artisanal fishing. rivers. fishing resources. impacts of fishing. Salminus 
brasiliensis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Estudos sobre conhecimento ecológico local (CEL) ou conhecimento 

ecológico dos pescadores (FEK), mostram-se de grande importância e têm ganhado 

espaço nas últimas décadas (ALLISON e BADJECK, 2004; BEGOSSI, 2008; 

JOHANNES, 1998; JOHANNES et al., 2000; LEITE e GASALLA, 2013; NEIS et 

al., 1999; RAMIRES et al., 2015; SILVANO et al., 2008; WILSON et al., 2006). Cada 

vez mais o conhecimento científico se entrelaça com estudos de conhecimentos 

ecológicos tradicionais (TEK) (HUNTINGTON, 2011), possibilitando o uso do 

conhecimento adquirido pelas comunidades dependentes desses recursos, que por 

muitas vezes permaneceram politicamente, culturalmente e socioeconomicamente 

marginalizadas (BROOK e MCLACHLAN, 2005;  LAM e BORCH, 2011). 

A interação do homem com os animais tem origem desde o surgimento da 

espécie humana (ALVES e SOUTO, 2011), essa interação é estudada pela 

etnozoologia, a qual, por sua vez, pode ser interpretada como o estudo dos 

conhecimentos do homem sobre os animais e seu uso (BAHUCHET, 1992). A 

etnozoologia teve seu primeiro registro documentado no período da colonização do 

Brasil, onde naturalistas e exploradores europeus descreveram a cultura dos nativos 

e a fauna do Brasil Colônia, contudo, estas informações somente foram publicadas 

recentemente, mostrando que este método de estudo é antigo na prática, mas jovem 

na teoria (ALVES e SOUTO, 2011). 

Dentre os estudos realizados na etnozoologia encontra-se a etnoictiologia 

que, para Marques (2001), pode ser interpretada como a busca da compreensão do 

fenômeno de interação entre o homem e os peixes, englobando aspectos tanto 

cognitivos quanto comportamentais. Segundo Costa-Neto et al. (2002), o termo 

etnoictiologia foi primeiramente utilizado na literatura científica por Morrill (1967), 

incluindo-o em título de artigo e justificado pelo autor como tendo origem a partir do 

modelo de “etnobotânica” (COSTA-NETO et al., 2002). No mesmo ano, uma tese 

defendida na Universidade da Califórnia por Anderson-Júnior (1967) abordou a 

classificação de alguns peixes por pescadores artesanais de Hong Kong, a qual se 

tornou um referencial básico para estudos etnoictiológicos posteriores. No Brasil, a 

publicação do primeiro trabalho contendo no título o termo etnoictiologia deve-se a 

Begossi e Garavello (1990).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613000659#bib0025
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613000659#bib0250
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613000659#bib0330
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613000659#bib0330
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613000659#bib0405
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613000659#bib0440
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613000659#bib0070
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613000659#bib0260
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Atualmente estudos envolvendo etnoictiologia encontram-se dentre os mais 

publicados dentro da etnozoologia (ALVES e SOUTO, 2011). As pesquisas que 

empregam o CEL envolvem diferentes aspectos como: o conhecimento dos 

pescadores sobre a reprodução de algumas espécies de peixes (NETO, 2001; 

COSTA-NETO et al., 2002; SILVANO e BEGOSSI, 2010; SILVANO et al., 2006); se 

essas espécies exercem algum tipo de migração alimentar ou reprodutiva (COSTA-

NETO e MARQUES, 2000(a); COSTA-NETO et al., 2002; SILVANO e BEGOSSI, 

2002); o conhecimento dos hábitos alimentares, reafirmados com pesquisas 

cientificas (BEGOSSI e SILVANO, 2008; RAMIRES et al., 2015; SILVANO e 

BEGOSSI, 2010); locais em que a pesca era realizada de maneira eficiente para 

determinada espécie, revelando seu habitat (NETO, 2001; COSTA-NETO e 

MARQUES, 2000(b); COSTA-NETO et al., 2002; PAZ e BEGOSSI, 1996; SILVANO 

e BEGOSSI, 2002); etologia (NETO, 2001; COSTA-NETO e MARQUES, 2000(a); 

MOURÃO e NORDI, 2003; RAMIRES et al., 2015); nomenclatura popular usada 

pelos pescadores no reconhecimento das espécies (BEGOSSI et al., 2008; 

CLAUZET et al., 2007; COSTA-NETO et al., 2002) e gestão e conservação dos 

recursos pesqueiros (BEGOSSI, 2008; LEITE e GASALLA, 2013; MCCLANAHAN et 

al., 2005; RABY et al., 2014; RAMIRES et al., 2015; SILVANO e BEGOSSI, 2012; 

SILVANO et al., 2009; SILVANO e VALBO-JØRGENSEN, 2008).  

Segundo Marques (1993), os pescadores portam o saber e o saber-fazer 

relacionados com a estrutura e a função do(s) ecossistema(s) aos quais estão 

vinculados. Estudos que enfocam o conhecimento etnoictiológico podem fornecer 

benefícios potenciais para os próprios pescadores, reforçando seus valores 

culturais, sociais, voz política maior e reconhecimento por parte dos gestores e 

comunidade em geral, entre outras vantagens (SILVANO e VALBO-JØRGENSEN, 

2008). Tais estudos também servem como incentivo a novas pesquisas, baseadas 

em hipóteses geradas a partir dos conhecimentos adquiridos pelos pescadores, bem 

como uma grande contribuição para pesquisadores sobre CEL de várias espécies de 

peixes (PORCHER et al., 2010; SILVANO e VALBO-JØRGENSEN, 2008). 

Segundo Begossi et al. (1999), as relações de conhecimento e ação entre 

populações humanas e seu ambiente resultam em correlações entre diversidade 

biológica e cultural e estas têm sido consideradas em temas interdisciplinares, 

principalmente em ciência ambiental, ecologia humana, economia ecológica, 

ecologia política, sociologia ambiental entre outras. 
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Estudos sobre CEL, FEK e/ou TEK podem, portanto, gerar uma base para 

iniciativas de conservação envolvendo comunidades locais ou tradicionais, uma vez 

que as práticas de manejo geralmente refletem o conhecimento ecológico destas 

comunidades (BERKES et al., 2000).  

Presente desde o período pré-colonial, a pesca é uma das atividades mais 

antigas praticadas no Brasil, representando, ainda hoje, um forte papel sócio-

cultural. As atividades pesqueiras, dependendo de seu objetivo, podem ser 

categorizadas em subsistência, artesanal e industrial. A primeira destina-se ao 

consumo próprio e/ou familiar, enquanto as demais são destinadas ao comércio 

(RIOS, 1976; DIEGUES, 1983).  

A pesca artesanal caracteriza-se pelo fato do pescador, sozinho ou em 

parcerias, participa diretamente nas decisões referentes à captura e comercialização 

do pescado, utilizando instrumentos e mecanismos de trabalho relativamente 

simples, sendo o produto comercializado normalmente através de intermediários 

(DIEGUES, 1983; 1988). Os pescadores artesanais estão distribuídos pelo litoral, 

pelos rios e pelos lagos, a pesca é a sua principal fonte de renda, mesmo que em 

alguns períodos possam exercer atividades complementares, sem vínculo 

empregatício (DIEGUES, 1988; DIEGUES e ARRUDA, 2001).  

Geralmente, a pesca artesanal é menos impactante sobre os recursos 

pesqueiros do que as industriais, as quais empregam um esforço muito maior 

(WELCOMME, 1985; PAIVA, 1997). Além de ser importante economicamente, a 

pesca artesanal representa mais de 50% da proteína consumida pelas populações 

costeiras, sendo muitas vezes a única fonte de proteína animal (BEGOSSI et al., 

2000; SILVANO, 2004). 

A pesca artesanal mesmo em pequena escala pode exercer uma pressão 

considerável sobre algumas espécies de peixes explorados (SILVANO et al., 2009). 

Um dos maiores problemas da atualidade é a pesca em massa e/ou sobrepesca, a 

qual impede que o ecossistema reponha efetivamente suas espécies (HARVEY e 

CAROLSFELD, 2003). Estudos etnoictiológicos evidenciam que a pesca tem 

reduzido a abundância e diversidade de peixes de água doce em diferentes partes 

do mundo (LORENZEN et al., 1998; GERSTNER et al., 2006). Essa pressão sobre 

os recursos pesqueiros é agravada por ações antrópicas como a construção de 

barragens hidrelétricas. As populações de peixes atingidas por essas modificações 

sofrem profundas alterações como a interferência em suas rotas migratórias 
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(TUNDISI e TUNDISI, 2008; WINEMILLER et al., 2016). Os represamentos 

produzem, como consequências inevitáveis, alterações na composição específica e 

na estrutura das comunidades de peixes nativos, sendo que as mais atingidas são 

as espécies reofílicas (AGOSTINHO et al., 1992), que dependem da migração para 

seu sucesso reprodutivo (REIS et al., 2003). Esse processo importante na 

reprodução muitas vezes é interrompido pelas barragens hidrelétricas. Mesmo 

havendo a construção obrigatória de escadas como medida mitigatória para 

migração, ela é ineficaz e até mesmo, prejudicial para algumas espécies de peixes 

no Brasil, por ser construída sem estudos prévios para tais espécies migradoras 

encontradas nos rios brasileiros (AGOSTINHO et al., 2004; PELICE e AGOSTINHO, 

2008; WINEMILLER et al., 2016). 

Em água doce, uma das espécies mais conhecidas pelo comportamento 

migratório e pela grande procura nas atividades pesqueiras é o grupo dos Salminus, 

conhecidos popularmente como dourado. Atualmente são conhecidas quatro 

espécies de dourado. Salminus affinis Steindachner, 1880, habita o norte da 

Colômbia e parte do Equador; Salminus brasiliensis Cuvier, 1816, incluindo os 

sinônimos Salminus maxillosus Valenciennes, 1850 e Salminus brevidens, é a 

espécie mais conhecida e habita a porção sul da América do Sul; Salminus hilarii 

Valenciennes, 1850, conhecida no Brasil como tabarana, é encontrada nos rios São 

Francisco, Paraná, Tocantins, Amazonas e Orinoco (RODRIGUEZ-OLARTE e 

TAPHORN, 2006) e Salminus franciscanus Lima e Britski, 2007, descrito para o rio 

São Francisco (LIMA e BRITSKI, 2007).  

Salminus brasiliensis, denominado como “o rei dos rios” pelos pescadores, 

está entre as espécies mais populares e desejadas nas pescarias esportiva e 

profissional. Possui alto valor comercial, sendo muito apreciado na gastronomia por 

sua carne ser considerada saborosa (ZANIBONI-FILHO e SCHULZ, 2003).  

Segundo Zaniboni-Filho e Schultz (2003), na bacia do rio Uruguai, a 

distribuição da espécie é conhecida no canal principal do rio e afluentes principais, 

incluindo os rios Ibicuí, Ijuí, Canoas e Pelotas. Nesta bacia hidrográfica há registro 

da espécie em rios com áreas a partir de 20 km² e altitudes acima de 30 metros 

(BARRADAS et al., 2012). Na bacia do rio Jacuí, a distribuição da espécie é limitada 

a altitudes de até 280 metros de bacias e áreas superiores a 500 km2 (ALVES e 

FONTOURA, 2009). 
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 O dourado é uma espécie migratória, que necessita percorrer grandes 

distâncias rio acima para atingir os sítios de reprodução conhecidos como tributários, 

distâncias estas que podem chegar de 100 a 1400 km a partir de seu ponto de 

partida (ZANIBONI-FILHO e SCHULZ, 2003). Este fenômeno de migração é 

conhecido popularmente como piracema. A migração exerce um papel fundamental 

no processo reprodutivo desses peixes, pois permite a busca de ambientes 

adequados para a fertilização de seus ovos (AGOSTINHO et al., 2007). Durante a 

migração rio acima, grandes cardumes de dourados reúnem-se abaixo de 

obstáculos naturais aguardando a elevação do nível da água, pois após o 

aquecimento da mesma, o seu nível é o único requisito necessário para a 

transposição de obstáculos e continuidade do movimento migratório ascendente 

(HARVEY e CAROLSFELD, 2003).  

 Ao longo do rio Uruguai apenas três barreiras naturais bloqueiam o dourado 

durante períodos de águas baixas, nomeadas: Salto Grande, Salto do Yucumã e 

Estreito de Augusto César; as demais barreiras são facilmente transponíveis, por 

que o dourado consegue perfeitamente saltar pequenas cachoeiras (ZANIBONI-

FILHO e SCHULZ, 2003). Na região sul, o dourado apresenta um período 

reprodutivo que ocorre entre primavera-verão, compreendendo os meses de outubro 

a março, e com picos em dezembro e fevereiro (MACHADO, 2003).  

 Após a eclosão, larvas e juvenis de dourado são reconhecidos como animais 

carnívoros generalistas, ou seja, predam amplamente alimentos de origem animal 

como larvas de peixes de outras espécies, larvas de insetos e organismos do 

zooplâncton como microcrustáceos (cladóceros e copépodos), entre outros 

(RODRIGUEZ-OLARTE e TAPHORN, 2006; RIBEIRO e NUÑER, 2008). O dourado 

adulto pode chegar até 1 m de comprimento e 30 kg de massa, é uma espécie 

piscívora por excelência, ou seja, se alimenta exclusivamente de peixes e possui 

cavidade bucofaringeana anatomicamente adaptada à predação. A fenda oral 

ampla, o alargamento caudal da cavidade oral e a reduzida espessura do aparelho 

dentário faringeano favorecem a tomada e a ingestão de presas de maior porte. 

Nesta espécie, os dentes não tem função de preparação pré-digestiva do alimento, 

apenas penetram na presa, auxiliando sua apreensão (RODRIGUES e MENIN, 

2006). 

Esta espécie tem sofrido acentuada redução de suas populações devido a 

construção de barragens hidrelétricas, destruição de habitat, sobrepesca, introdução 
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de peixes exóticos e poluição (AGOSTINHO et al., 1999; AGOSTINHO et al., 2007; 

REIS et al., 2003). Seu status de conservação é vulnerável na Bacia do Paraná 

(ABILHOA e DUBOC, 2004), vulnerável de máxima prioridade na Bacia do rio da 

Prata, Argentina (ZAYAS e CORDIVIOLA, 2007) e virtualmente extinto nos sistemas 

dos rios Grande, Tietê e Paranapanema (ROSA e LIMA, 2008). Na bacia do 

Paraguai não existe relato de vulnerabilidade do dourado, mas ele está entre as 

espécies mais pescadas (MATEUS et al., 2004).  

No Rio Grande do Sul a espécie foi considerada ameaçada e classificada na 

categoria vulnerável no ano de 2002 (REIS et al., 2003). Em junho de 2002 houve a 

publicação do Decreto Estadual 41.672, instituindo a lista das espécies da fauna 

ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul, constando o dourado (Salminus 

brasiliensis), os surubins (Pseudoplatystoma corruscans e Pseudoplatystoma 

reticulatum) e a piracanjuba (Brycon orbignyanus) entre outros. O decreto nº 

41672/02, que regula a proteção destas espécies, previa uma revisão periódica, mas 

não ocorreu. 

A questão da pesca desta espécie tem sido um dos pontos que mais tem 

levantado polêmica e discussão entre os grupos favoráveis e contrários à proibição. 

No ano de 2006 um abaixo-assinado da Associação dos Pescadores Profissionais 

de Itaqui e Moção da Câmara de Vereadores de Itaqui, solicitou a revisão do 

Decreto e retirada do dourado e dos surubins da lista de espécies ameaçadas, com 

base na impossibilidade de evitar pesca específica; alegação que estas espécies 

não estariam em extinção na região; a necessidade de ajuda ao pescador e com a 

proposta de proibição do uso de rede de malha sete como medida protetiva 

(AZEVEDO com. pessoal).  

Em 2007 o Ministério Público Federal solicitou avaliações periódicas da lista 

de espécies ameaçadas do Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2008 a SEMA 

(Secretaria Estadual do Meio Ambiente) nomeia a comissão para reavaliar a lista de 

espécies ameaçadas do estado com prazo de 180 dias. Neste período a pesca do 

dourado e surubins foi liberada pelo Decreto Estadual 45.480 que revogava a 

proibição da pesca até a conclusão dos trabalhos de reavaliação. Manifestos da 

Sociedade Brasileira de Ictiologia solicitam a revogação do decreto e avaliação 

adequada da lista de espécies ameaçadas. Em dezembro de 2009 houve a 

suspensão do decreto que revogava a proibição da pesca (AZEVEDO com. 

pessoal). 



14 
 

Diante da notória necessidade de estudo e avaliações adequadas sobre a 

ameaça destas espécies, foram realizadas reuniões, “workshops” e a construção de 

uma base de dados informatizada dando seguimento ao trabalho de reavaliação da 

lista de espécies ameaçadas com prazo de um ano para reavaliação. Durante estas 

medidas os avaliadores decidiram avaliar separadamente as duas populações de 

Salminus brasiliensis encontradas no estado (AZEVEDO com. pessoal). Como 

consequência as espécies foram enquadradas em diferentes categorias, para a 

população da bacia hidrográfica do rio Uruguai como Vulnerável (VU) e a população 

da Laguna dos Patos como Em Perigo (EN) (SEMA, 2014). Terminado o prazo de 

consulta pública, em 2014 foi publicada a portaria com a nova lista de espécies 

ameaçadas do Estado do Rio Grande do Sul sob o Decreto 51.797 de 2014, onde o 

Salminus brasiliensis ficou enquadrado nas categorias indicadas pelos avaliadores 

supracitadas.  

Atualmente a pesca do S. brasiliensis está proibida no Estado, a 

comercialização e transporte do pescado também ficam vedados, a exceção para 

finalidade científica licenciada pelos órgãos competentes. A proposta tem como 

finalidade de evitar a extinção da espécie. Contudo a espécie ainda sofre ameaças 

diante a barramentos, poluição das águas, assoreamento dos rios, desmatamento 

desenfreado, redução da mata ciliar, mineração, repovoamento com matrizes 

geneticamente inadequadas, pesca clandestina e fiscalização ineficiente (FZB, 

2014). 

Bem como o Salminus brasiliensis as espécies Pseudoplatystoma corruscans 

e Brycon orbignyanus estão incluídas na lista de espécies ameaçadas do Rio 

Grande do Sul (SEMA, 2014) e sua pesca também está vedada de acordo com a Lei 

de crimes Ambientais (n° 9.605/98) e Lei de Proteção à Fauna (n° 5.197/67). 

Pseudoplatystoma corruscans (surubim, pintado e/ou surubim-pintado) é um 

peixe de couro, ou seja, seu corpo é desprovido de escamas sendo revestido por 

uma pele grossa, apresentam três pares de barbilhões, um par no maxilar e os 

outros dois na mandíbula inferior, o primeiro raio da nadadeira dorsal e das 

nadadeiras peitorais são modificados em forma de um acúleo rígido e pontiagudo 

(TAVARES, 1997). É uma espécie de grande porte podendo ultrapassar 1,5 metros 

de comprimento e 50 Kg, tornando-o de alto valor comercial (GODINHO et al., 1997). 

Essas características chamam atenção de seu uso na pesca e na produção em 
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piscicultura. Sua carne é saborosa e geralmente bem aceita no mercado nacional 

(VIDAL et al., 2006).  

Esta espécie vive preferencialmente em locais de grande profundidade, 

encontrados nos rios principais e alguns afluentes de maior porte, possuem hábito 

alimentar carnívoro, sendo mais ativos no período noturno (ZANIBONI-FILHO e 

SHULTZ, 2003). Sua época reprodutiva é de outubro a março. Neste período fazem 

longas rotas migratórias ascendentes até encontrar locais adequados para desova 

(ZANIBONI-FILHO e SHULTZ, 2003). No entanto algumas ameaças podem 

interromper seu sucesso reprodutivo, como pesca predatória, poluição, 

desmatamento e principalmente a construção das barragens hidrelétricas que 

interrompem sua rota migratória, além de modificar a estrutura do regime hídrico 

natural, entre outros fatores. No estado do Rio Grande do Sul está restrito a bacia do 

rio Uruguai, onde encontra-se na categoria Em Perigo (EN) com declínio de 50% de 

sua população nos últimos 45 anos (FZB, 2014). Além do surubim-pintado existe 

outra espécie mais rara de Pseudoplatystoma, conhecido como surubim-rajado ou 

cachara (Pseudoplatystoma reticulatum) na bacia do rio Uruguai (BERTACO et al., 

2016). 

Um pouco mais preocupante é a situação da espécie Brycon orbignyanus 

(piracanjuba, piracanjuva ou bracanjuva) que corre maior risco de extinção, estando 

presente na lista da fauna ameaçada brasileira na categoria Em Perigo (EN) 

(ICMBio, 2014)  e Criticamente em Perigo (CR) no estado do Rio Grande do Sul. 

Sua população ainda está em declínio, consequência dos barramentos hidrelétricos 

que fragmentam as bacias, pela poluição e pelo desmatamento (SEMA, 2014). Por 

ser uma espécie que, mesmo de hábito alimentar onívoro, tem preferência por 

sementes e frutos, sendo que a degeneração das matas ciliares agrava ainda mais o 

seu desaparecimento (REIS et al., 2003). Assim como o dourado, é um peixe 

migrador de tamanho corpóreo relativamente grande, com registro de até 51 cm de 

comprimento, apresentando grande interesse na pesca profissional e esportiva 

(ZANIBONI-FILHO e WEINGARTNER, 2007). Atualmente na bacia do rio Uruguai 

sua população está basicamente restrita na região do Parque Estadual do Turvo 

(ZANIBONI-FILHO e SHULTZ, 2003).  Sua população na bacia do rio Uruguai é 

avaliada como sendo inviável devido aos impactos que se acumularam durante as 

últimas décadas (FZB, 2014).  
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Tendo em vista as contribuições que a etnoictiologia pode gerar para gestão 

dos recursos pesqueiros, a partir do conhecimento adquirido pelos pescadores. O 

presente estudo tem como objetivos gerais, analisar e comparar a pesca artesanal e 

a percepção dos pescadores sobre a situação destes recursos pesqueiros nas 

comunidades de pescadores das bacias hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí, além 

de registrar e comparar a percepção dos pescadores profissionais destas bacias 

hidrográficas, diante da proibição da pesca do Salminus brasiliensis (dourado) no 

Rio Grande do Sul. 
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2.1 Manuscrito I 

 

Análise etcnoictiológica da pesca artesanal das bacias hidrográficas dos rios 
Uruguai e Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil 

 

RESUMO 

 

Estudos que envolvem conhecimentos dos pescadores artesanais ainda são 

escassos em ambientes fluviais, principalmente na região sul do Brasil. O presente 

estudo foi realizado nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí, no estado do 

Rio Grande do Sul e objetiva analisar a pesca artesanal nas comunidades de 

pescadores destas bacias e a percepção dos mesmos sobre a situação destes 

recursos pesqueiros. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas 

individuais, através de questionários semi-estruturados e padronizados, onde foram 

obtidas informações sobre dados socioeconômicos dos pescadores, aspectos gerais 

da pesca como petrechos usados, espécies mais capturadas e o valor comercial das 

espécies de maior interesse econômico, situação atual dos recursos pesqueiros e 

possíveis ameaças. Participaram desta pesquisa 77 pescadores de cada bacia 

hidrográfica, totalizando 154 participantes, distribuídos em quatro municípios em 

cada bacia hidrográfica. Nestas comunidades pesqueiras, a pesca artesanal é a 

principal atividade econômica, a qual garante o sustento e a segurança alimentar 

destas famílias. Segundo os pescadores entrevistados, foram registradas 15 

espécies de peixes de interesse comercial na bacia hidrográfica do rio Uruguai e 13 

espécies na bacia hidrográfica do rio Jacuí. Os pescadores participantes da 

pesquisa mostraram grande conhecimento sobre os recursos pesqueiros, como a 

atual situação destes estoques nestas bacias hidrográficas, além da preocupação 

diante da situação em que se encontram estes recursos, principalmente na bacia 

hidrográfica do rio Jacuí. Segundo os pescadores, a atividade pesqueira nestas 

bacias hidrográficas vem sofrendo acentuada diminuição do pescado de um modo 

geral, causado por ações de origem antrópica, entre as quais se destaca a 

degradação ambiental causada, segundo os pescadores, pela poluição agrícola e 

doméstica, mineração, construção de barragens hidrelétricas e pesca ilegal, entre 

outras causas. Desta forma algumas medidas tais como fiscalização mais eficiente, 

repovoamento e na bacia hidrográfica do rio Uruguai a liberação da pesca do 
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Salminus brasiliensis, foram sugeridas pelos pescadores aos gestores da pesca, a 

fim de amenizar esta situação decadente dos recursos pesqueiros e garantir o futuro 

da pesca artesanal. 

 
Palavras-chave: peixes de água doce. manejo pesqueiro. ações antrópicas. 

degradação ambiental. 

 
 

Ethoichthyological analysis of artisanal fishing in Uruguay and Jacuí river 

basins, Rio Grande do Sul, Brazil. 

 
ABSTRACT 

 
Studies involving knowledge of artisanal fishermen are still scarce in fluvial 

environments, especially in southern Brazil. This study was carried out in the 

Uruguay and Jacuí basins, in the Rio Grande do Sul state. The study aimed analyze 

the artisanal fisheries in fishing communities at these basins and fishermen 

perception about the situation of fisheries resources. Data collection was conducted 

through individual interviews, by semi-structured and standardized questionnaires, 

with which were obtained information on socioeconomic data of fishermen, general 

aspects of fishing as fitting equipment, species caught and the commercial value of 

the species of the most economic interest, current status of fisheries resources and 

potential threats. Participated in this study 77 fishermen of each river basin, totalizing 

154 participants, divided into four municipalities in each river basin. These fishing 

communities, artisanal fishing is the main economic activity, which ensures the 

livelihoods and food security of these families. According to the fishermen, they 

recorded 15 taxons of commercial interest in the Uruguay river basin and 13 taxons 

in the Jacuí river basin. Participants of the research showed great knowledge on 

fishing resources, such as the current situation of the stocks in these river basins, as 

well as concern about the situation in which they find these resources, mainly in the 

Jacuí river basin. According to the fishermen, the fishing activity in these watersheds 

has suffered sharp decline of fish in general, caused by actions of anthropogenic 

origin, among which highlights the environmental degradation caused by, according 

to the fishermen, for agricultural and domestic pollution, mining, construction of 

hydroelectric dams and illegal fishing, among other causes. Thus some measures 
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such as more efficient monitoring, restocking and, at the Uruguay river basin, the 

liberation of fishing on Salminus brasiliensis, were suggested by the fishermen to 

fishery managers in order to mitigate this decadent situation of fisheries resources 

and ensure the future of artisanal fishing. 

Keywords: freshwater fish. fisheries management. human actions. ambiental 

degradation. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A pesca artesanal exerce um papel importante no sustento, na economia e na 

segurança alimentar de muitas famílias em diversas comunidades de pescadores 

em todo mundo (BEGOSSI et al., 2014; CINNER et al., 2009; DIEGUES et al., 2000; 

KALIKOSKI e VASCONCELLOS, 2013; RAMIRES et al., 2012; SILVANO e 

BEGOSSI, 2005). Sendo ela realizada de forma autônoma ou em parcerias, 

envolvendo uma grande variedade de técnicas de pesca, utilizando materiais 

relativamente simples na captura do pescado. Além de ser a principal fonte de renda 

dos pescadores que trabalham nesta atividade (BEGOSSI et al., 2012; CLAUZET et 

al., 2005; DIEGUES, 1988; RAMIRES et al., 2012).  

A pesca mundial, anualmente, produz cerca de 93 milhões de toneladas de 

pescado. Destas, aproximadamente 80 milhões de toneladas são provenientes da 

pesca marinha e 12 milhões da pesca continental. Atualmente, 90% da mão de obra 

do setor de captura de pescado é realizado de forma artesanal (FAO, 2014). 

Um dos maiores problemas da atualidade é a pesca em massa e/ou 

sobrepesca (HARVEY e CAROLSFELD, 2003). Estudos etnoictiológicos e 

ecológicos vêm mostrando a degradação dos recursos pesqueiros e o declínio na 

produção de pescado causados principalmente por ações antrópicas (COSTA-NETO 

et al., 2002, KALIKOSKI e VASCONCELLOS, 2013), onde metade destes recursos 

encontram-se plenamente explorados (BEGOSSI, 2008). 

Apesar de ocorrer em menor escala, a pesca artesanal pode acarretar na 

redução do estoque de peixes explorados (PINNEGAR e ENGELHARD, 2007; 

SILVANO, 2014). Estudos evidenciam que a pesca tem reduzido a abundância e 

diversidade de peixes explorados em lagos de água doce no sudeste da Ásia 

(LORENZEN et al., 1998) e na Amazônia peruana (GERSTNER et al., 2006). Mas 

estudos sobre os impactos da pesca artesanal em ambientes fluviais ainda são 

escassos (SILVANO, 2014; SILVANO et al., 2009).  
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No Brasil, a atividade pesqueira artesanal enfrenta diversos problemas, que 

afetam não só os pescadores, como os estoques pesqueiros (SILVANO, 2014). 

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

mostraram que os principais problemas da pesca artesanal são os impactos 

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

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

ictiofauna destes ambientes (BARTHEM et al., 1991; DE MERONA et al., 2001, 

2010). 

Outro aspecto que ainda carece de um maior enfoque, são os manejos da 

pesca artesanal que envolvam os pescadores artesanais (BEGOSSI, 2008; 

SILVANO, 2014). Alguns estudos apontam que estratégias de manejo em países 

tropicais se mostram inapropriadas (RUDDLE e HICKEY, 2008), pois não levam em 

consideração a dependência e o conhecimento das comunidades de pescadores 

artesanais, sobre os recursos pesqueiros dos quais utilizam, negligenciando estes 

pescadores (BEGOSSI, 1998; 2006; DIEGUES, 1998). 

O contato direto com os recursos pesqueiros fornece aos pescadores um 

amplo conhecimento tanto referente à biologia das espécies presentes nestes locais, 

quanto ao seu estado de conservação, o qual vem mostrando grande valor 

colaborativo aos conhecimentos científicos e nas práticas de manejo que auxiliam na 

conservação destes recursos (BEGOSSI, 2010; COSTA-NETO et al., 2002; LEITE e 

GASALLA, 2013; RAMIRES et al., 2015; SILVANO, 2014; SILVANO e BEGOSSI, 

2010; SILVANO e VALBO-JØRGENSEN, 2008). Nesse sentido, surge a 

etnoictiologia que é a ciência que estuda o conhecimento adquirido pelas 

comunidades humanas através da interação com os peixes, englobando aspectos 

tanto cognitivos quanto comportamentais (MARQUES 1991; 2001). Estudos que 

englobam o conhecimento dos pescadores sobre os recursos com os quais 

interagem, podem reforçar os valores culturais dos pescadores, dando a eles uma 

voz política e reconhecimento por parte dos gestores da pesca (SILVANO e VALBO-

JØRGENSEN, 2008).  

A grande maioria dos estudos etnoictiológicos é desenvolvida com 

comunidades de pescadores voltadas a pesca marinha. Já estudos direcionados a 

pesca artesanal continental são escassos. Dentre os estudos realizados em 

ambientes fluviais no Brasil, a região amazônica é a mais estudada, através do 

enfoque em desembarques pesqueiros e gestão e manejo de conservação dos 
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estoques pesqueiros, devido à alta densidade de peixes e locais propícios à 

conservação de espécies com importância comercial (ISAAC et al., 1996; SILVANO, 

2014; SILVANO et al., 2008; SILVANO et al., 2009).  

Segundo Silvano (2014), na região sul do Brasil os estudos envolvendo o 

conhecimento dos pescadores artesanais são realizados em rios e reservatórios 

gerados a partir da construção de hidrelétricas, com maior enfoque na bacia do rio 

Paraná (AGOSTINHO, 1994; AGOSTINHO et al., 1995; SILVANO e BEGOSSI, 

2002). No Rio Grande do Sul estudos etnoictiológicos relacionados com a pesca 

continental estão centralizados em estuários e lagoas costeiras (KALIKOSKI et al., 

2006; PORCHER et al., 2010). Em rios foram desenvolvidos trabalhos com 

pescadores do rio Uruguai, dando enfoque a caracterização da pesca nos 

municípios de Pirapó (CARDOSO et al., 2006) e Uruguaiana (PESSANO et al., 

2008) e modelos de distribuição de espécies migradoras, a partir de relatos de 

presença destas espécies por pescadores (BARRADAS et al., 2012). 

Segundo Friesinger e Bernatchez (2010), as comunidades dependentes dos 

recursos pesqueiros são muitas vezes as primeiras a perceber mudanças tanto 

ecológicas como nos estoques pesqueiros. Essa percepção dos pescadores sobre 

mudanças temporais nos recursos pesqueiros vem sendo bastante abordado nos 

últimos anos (HUNTINGTON, 2011), e tem sido aplicado na verificação das 

variações temporais em relação à redução de abundância, bem como a extinção 

local de espécies de peixes. Esse enfoque mostra-se importante na contemplação 

de dados pesqueiros á longo prazo, os quais ainda mostram-se bastante deficientes 

para pesca artesanal (HALLWASS et al., 2013; SALOMON et al., 2007; TURVEY et 

al., 2010). Em ambientes fluviais, não é diferente, pois estudos com esse enfoque 

ainda são escassos e em rios do estado do Rio Grande do Sul são inexistentes 

(SILVANO et al., 2008; SILVANO e BEGOSSI, 2002). 

Tendo em vista a falta de informação para subsidiar programas de manejo, o 

presente estudo objetiva apresentar aspectos socioeconômicos, características da 

pesca e a situação atual dos recursos pesqueiros na percepção dos pescadores em 

duas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, a fim de contribuir para gestão 

destes recursos, através do conhecimento apresentado pelos pescadores. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Áreas de estudo 

 

 O estado do Rio Grande do sul é subdividido em três regiões hidrográficas 

(SEMA, 2010), sendo que neste estudo foram amostradas comunidades de 

pescadores das bacias hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí (Figura 1). 

 

Figura 1- Mapa das regiões hidrográficas do Uruguai e Jacuí, com os respectivos 
pontos de coleta dos dados, Rio Grande do Sul/Brasil, onde as letras representam 
os seguintes municípios: a) Uruguaiana, b) Manoel Viana, c) São Borja, d) Porto 
Xavier, e) Cachoeira do Sul, f) Rio Pardo, g) Estrêla e h) São Jerônimo. 
 

 
 
Fonte: autor. 

 
Bacia hidrográfica do rio Uruguai (BHU) 

 
Corresponde a 2% do território brasileiro, equivalendo a 174.533 Km² de área, 

está inserida na bacia do rio da Prata, juntamente com as bacias dos rios Paraguai e 

Paraná. A bacia é de grande importância na geração de energia hídrica, destacada 
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como sendo a primeira no Brasil em projetos de aproveitamento integral das águas 

para hidroenergia e atividades agroindustriais (SANTOS, 2003).  

 
Bacia hidrográfica do rio Jacuí (BHJ) 

 
A bacia hidrográfica do rio Jacuí está subdividida em Alto e Baixo Jacuí. A 

bacia hidrográfica do Baixo Jacuí localiza-se na porção centro-leste do Estado do 

Rio Grande do Sul, abrangendo uma área de 17.345,15 km² (SEMA, 2010). Os 

principais usos da água se destinam a irrigação, uso industrial e abastecimento 

humano (SEMA, 2010), além de contribuir na produção de hidroenergia através de 

Usinas Hidrelétricas (UHE‟s) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH‟s) (ALVES e 

FONTOURA, 2009). 

 
Coleta dos dados 

 
A pesquisa foi realizada em quatro comunidades de pescadores na bacia 

hidrográfica do rio Uruguai, nos municípios de São Borja, Manoel Viana, Uruguaiana 

e Porto Xavier. Na bacia hidrográfica do rio Jacuí, quatro comunidades também 

foram amostradas nos municípios de Cachoeira do Sul, São Jerônimo, Rio Pardo e 

Estrêla (Figura 1). Tendo em vista que, estes municípios foram previamente 

escolhidos pela existência de comunidades de pescadores profissionais. 

A pesquisa deu-se por meio de entrevistas, através de questionários semi-

estruturados padronizados, com questões abertas e fechadas, aplicados à 77 

pescadores artesanais profissionais em cada bacia hidrográfica, totalizando 154 

entrevistas. Algumas vantagens no uso de questionários foram apresentadas por 

Huntington (2000) e Silvano e Valbo-Jørgensen (2008), como proporcionar 

entrevistas rápidas e objetivas, além de garantir ao pesquisador que questões 

importantes da pesquisa sejam abordadas. Além disso, o uso de questões abertas 

pode proporcionar novas ideias e assuntos além do âmbito inicial da entrevista.  

O questionário era composto por questões socioeconômicas (gênero, idade, 

escolaridade, ocupação principal e renda) e questões referentes à pesca (tempo de 

atividade, espécies mais pescadas, situação de disponibilidade destas espécies e 

percepção da situação da atividade pesqueira, entre outras) (Anexo A). Todas as 

perguntas foram realizadas da mesma forma e de maneira compreensível. Além do 

questionário as entrevistas incluíam mostrar imagens referentes a espécies de 
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interesse (Anexo B), onde algumas ocorrem nos locais de pesquisa e outras não 

ocorrem, a fim de obter informações de presença destas espécies e de qualificar a 

veracidade das informações, método usado por Barradas et al. (2012). 

As aplicações dos questionários ocorreram no período de março a setembro 

de 2015. Para seleção dos pescadores participantes da pesquisa foi usado o método 

“snow ball” (BIERNACKI e WALDORF, 1981) ou “bola de neve”, onde o primeiro 

pescador participante da pesquisa no final de sua entrevista, indicava outro possível 

participante e assim por diante. Este método foi utilizado por diversos autores 

(SCHOLZ et al., 2004; SILVANO e BEGOSSI, 2005; SILVANO et al., 2008). Os 

pescadores indicados foram selecionados de acordo com critérios pré-estabelecidos, 

como morar na comunidade, pescar ou já ter pescado e possuir carteira de pescador 

profissional. Somente foi entrevistado um pescador por família e um pescador por 

embarcação. Todas as entrevistas foram realizadas individualmente.  

 
Análise dos dados 

 
Para comparar as categorias de rendas entre as bacias hidrográficas dos rios 

Uruguai e Jacuí foi utilizado o teste de comparação de frequências Kolmogorov-

Smirnov. Para verificar a similaridade na composição das espécies citadas como 

mais pescadas entre as duas bacias hidrográficas foi utilizado o coeficiente de 

similaridade Jacard (dados de presença e ausência das espécies). Já para comparar 

as médias de tamanho (em Kg) apresentadas pelos pescadores, para as espécies 

de peixes citadas em ambas as bacias hidrográficas e em todos os municípios em 

que a pesquisa foi realizada, utilizou-se o teste T, com nível de significância de 5%. 

Também foi utilizado o teste χ2 (Qui-quadrado) com tabela de contingência (ZAR, 

1996) para comparar a frequência de citações da situação atual dos táxons de 

peixes mais pescados entre as duas bacias hidrográficas. 

 

RESULTADOS  

 

Aspectos socioeconômicos 

 
Em relação a idade dos pescadores entrevistados, a média foi de 48 anos na 

BHU e 53 anos na BHJ. Mais de 80% dos pescadores entrevistados representavam 

o sexo masculino. A grande maioria dos pescadores (mais de 65%) possuía baixo 
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grau de escolaridade, possuindo, apenas, ensino fundamental incompleto. Já a 

quantidade média de filhos foi a mesma nas duas bacias, ficando em torno de três 

filhos por família, entretanto houve casos excepcionais como famílias com mais de 

dez filhos (Tabela 1). 

A prática da atividade pesqueira com carteira de pescador profissional ficou 

em torno de 15 anos na BHU e 18 anos na BHJ, destacando que mais de 90% dos 

pescadores praticavam a pesca desde a infância. A principal fonte de renda de todos 

os pescadores entrevistados nas duas bacias hidrográficas é proveniente da 

atividade pesqueira, mesmo que em períodos sazonais exerçam outro tipo de 

atividade como: construção civil, agricultura e serviços em geral, além de 

aposentadorias. Na BHU cerca de 70% dos pescadores possuem uma renda mensal 

baseada na pesca de até um salário mínimo. Na BHJ esta é a renda mensal para 

cerca de 50% dos pescadores, enquanto a outra metade recebe mais do que isso. 

Quando comparadas, as rendas da BHJ apresentam ser maiores (χ²= 6,65; gl= 2; 

p=0,036). 

Nas duas bacias hidrográficas existe um alto consumo de peixe, sendo que 

mais de 60% dos pescadores consomem peixe ao menos duas vezes por semana e 

cerca de 40% dos pescadores afirmam que o consumo de peixe ultrapassa três 

vezes semanais (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Representação socioeconômica dos pescadores artesanais profissionais 
entrevistados nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí no estado do Rio 
Grande do Sul/Brasil. 
 

  
Bacia hidrográfica 

do rio Uruguai 
Bacia hidrográfica 

do rio Jacuí 
 

Pescadores entrevistados (N) 77 77  

Idade média              48 (± 11,3)              53 (± 12,4)  

Máxima 69 79  

Mínima 21 22  

Sexo (%)      

Masculino 83 87  

Feminino 17 13  

Escolaridade (%)      

Ensino Fundamental Incompleto 67,5 72,7  

Ensino Fundamental Completo 18,2 10,4  

Ensino Médio Incompleto 5,2 2,6  

Ensino Médio Completo 3,9 1,3  

Ensino Superior Incompleto 1,3 0  
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Ensino Superior Completo 1,3 

                           Continuação 
1,3 

 

Analfabeto 2,6 11,7  

Número médio de filhos (N) 3 3  

Máximo 11 12  

Mínimo 0 0  

Estado Civil (%)      

Solteiro 15,6 18,2  

União Estável 35,0 20,8  

Casado 42,9 57,1  

Viúvo 6,5 3,9  

Tempo médio de pesca 
profissional (em anos) (N) 15 18 

 

Máximo 42 50  

Mínimo 1 1  

Renda Mensal (%)      

Até 1 salário mínimo 71,4 50,6  

Entre 1 e 2 salários 27,3 45,5  

Mais que 2 salários 1,3 3,9  

Consumo de peixe semanal (%) 
  

 

Nunca 2,6 3,9  

Raramente 11,7 11,7  

Uma vez  18,2 15,6  

Duas vezes  14,3 26,0  

Três vezes ou mais 53,2 42,9  

 
Caracterização da pesca 

 
O esforço empregado na atividade pesqueira foi relativamente igual nas duas 

bacias hidrográficas, alguns pescavam durante o dia e voltando para casa após a 

pescaria, outros acampavam às margens dos rios durante o período necessário para 

obter uma quantidade considerada por eles “relativamente boa” de pescado. Todos 

os pescadores entrevistados possuíam embarcações ou pescavam com alguém que 

possuía. Estas embarcações, também chamadas de “chalana”, “caíque”, “caícos” e 

“barcos”, eram providas de motores ou movidas a remos. 

  Os métodos de pesca variavam conforme as espécies alvo que se desejava. 

Entre os materiais utilizados pelos pescadores nas bacias dos rios Uruguai e Jacuí, 

respectivamente, destacam-se rede de emalhar (92% e 94%) usada para pesca da 

grande maioria das espécies de peixes, bem como espinhel (100% e 86%) para 

pesca de espécies maiores como piava (Leporinus obtusidens), mas também usado 

para pesca de pintado (Pimelodus maculatus e Pimelodus pintado) e linha de mão 

em cevas (27% e 36%). Também houve relatos de poucos pescadores sobre o uso 



34 
 

de materiais como tarrafa, covo, arrasto, rede de malha fina, garatéia (aparelho de 

pesca que possui três ou mais anzóis na extremidade da mesma linha) e bóia louca 

(anzol na extremidade de uma linha de pesca, amarrada em uma boia (garrafa pet), 

onde esta é solta em um trecho do rio), por parte de outros pescadores tanto 

profissionais como amadores. 

  Foram registradas, através das respostas dos pescadores, 15 táxons de 

peixes de interesse comercial na BHU e 13 táxons na BHJ (Tabela 2). Destes 

apenas cinco táxons foram comuns entre as bacias hidrográficas (Hoplias sp., 

Leporinus obtusidens, Hypostomus spp., Prochilodus lineatus e Salminus 

brasiliensis). Entre as espécies alvo L. obtusidens (piava) é a mais importante na 

pesca das duas bacias, mesmo não sendo a mais citada na BHJ, seguida pelos 

pintados (Pimelodus maculatus e Pimelodus pintado), além da espécie 

Luciopimelodus pati (pati) na BHU e Rhamdia quelen (jundiá) na BHJ. A espécie P. 

lineatus (grumatã) mesmo tendo sido bastante citada pelos pescadores, 

principalmente na BHU, não é de grande interesse comercial.  

Através da análise do dendrograma do Coeficiente de Similaridade de 

Jaccard a similaridade foi de 22% (Jaccard=0,22), ou seja, existe uma baixa 

similaridade na composição dos pescados, mais capturados, nas bacias 

hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí. 

 O tamanho médio (peso) dos táxons em comum entre as bacias 

hidrográficas, quando comparadas, também possuem diferenças significativas, como 

no caso da piava e do grumatã (Tabela 2). 
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Tabela 2- Composição de espécies com maior frequência de captura, representadas pela porcentagem de relatos dos pescadores 
profissionais e seu tamanho médio (Kg), segundo os pescadores das bacias hidrográficas dos rios Uruguai (BHU) e Jacuí (BHJ). 
 

Esécies com maior frequência de captura 
BHU (n=77) 

 
BHJ(n=77) 

  
Comparação entre o 
tamanho médio (Kg) 

  
% de respostas 

de captura 
Tamanho 

médio (Kg) 
% de respostas 

de captura 
Tamanho 

médio (Kg) 
Teste t 

 

Acestrorhynchus pantaneiro (tambica) (Menezes, 1992) - - 6,5 0,17* 
 Ctenopharyngodon idella (carpa-capim) (Valenciennes, 1844) - - 26 7,8 
 Cyphocharax spp. (biru) - - 10,4 0,14 
 Cyprinus carpio (carpa-húngara) (Linnaeus, 1758) - - 26 7,5 
 Hoplias sp. (traíra) 5,2 1,2 53,2 0,8 
 Leporinus obtusidens (piava) (Valenciennes, 1837) 100 2,24 61 1,36 p=0,0008 

Hypostomus spp. (cascudo) 20,8 0,56* 28,6 0,4* p=0,53 

Luciopimelodus pati (pati) (Valenciennes, 1835) 60 2,8 - - 
 Oligosarcus spp. (branca) - - 14,3 0,19* 
 Oreochromis niloticus (tilápia) (Linnaeus, 1758) - - 3,9 1,13 
 Pimelodus maculatus (pintado-amarelo) (Lacepède, 1803) 86 0,49 - - 
 Pimelodus pintado (pintado) (Azpelicueta, Lundberg & Loureiro, 2008) - - 79,2 0,17 
 Piaractus mesopotamicus (pacu) (Holmberg, 1887) 2,6 6,5 - - 
 Potamotrygon spp. (raia) 3,9 2,7 - - 
 Prochilodus lineatus (grumatã) (Valenciennes, 1837) 7,6 1,94 31,2 1,23 p=0,006 

Pseudopimelodus mangurus (manguruju) (Valenciennes, 1835) 6,5 2,24 - - 
 Pseudoplatystoma corruscans (surubim) (Spix & Agassiz, 1829) 10,4 22,22 - - 
 Pterodoras granulosus (armado) (Valenciennes, 1821) 14,3 1,8 - - 
 Pygocentrus nattereri (palometa) (Kner, 1858) 1,3 1,5 - - 
 Rhamdia quelen (jundiá) (Quoy & Gaimard, 1824) - - 72,7 1 
 Salminus brasiliensis (dourado) (Cuvier, 1816) 45,5 3,77 1,3 1,5 
 Serrasalmus maculatus (palometa) (Kner, 1858) 1,3 1,5 - - 
 Sorubim lima (colhereiro) (Bloch & Schneider, 1801) 3,9 1,83 - -   

*peso médio do filé.  
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Todo o pescado destina-se ao consumo familiar e à comercialização, a 

grande maioria dos peixes capturados são comercializados, exceto os que acabam 

servindo de iscas, como lambaris (Astyanax spp.) e birus (Cyphocharax spp.). A 

comercialização do pescado em sua maioria é feita pelos próprios pescadores e/ou 

cônjuge (acima de 80%), sendo realizada em suas residências ou de casa em casa 

diretamente ao consumidor final, enquanto alguns também revendem para peixarias, 

bares e lancherias. Em outros, casos a venda é feita para atravessadores 

(intermediários), principalmente no município de Uruguaiana onde 75% dos 

pescadores utilizam esta forma de comercialização, por não disporem de tempo ou 

alguém para realizá-la. 

O valor comercial sofre uma variação em função de alguns fatores, como a 

preferência dos compradores pela espécie e/ou tamanho do espécime e, até mesmo 

pela época do ano, como no caso da “Semana Santa”, ou seja, semana que 

antecede a Páscoa, quando o valor sofre acréscimo. O valor também varia entre as 

bacias hidrográficas e até mesmo entre os municípios que compõem estas bacias 

(Tabela 3). Cerca de 50% dos pescadores entrevistados acham justo o valor pago 

pelo pescado, por serem os próprios pescadores que estabelecem o preço, mas 

gostariam que fosse mais valorizado diante da dificuldade de que vêm tendo de 

capturar o pescado.  

 
Tabela 3 - Valor comercial do quilo, em reais, das espécies com maior interesse 
econômico nas bacias dos rios Uruguai (BHU) e Jacuí (BHJ), Rio Grande do Sul. 
 

Espécies BHU BHJ 

Carpas - 8 a 15,00 

Filé* 8 a 12,00 10 a 15,00 

Grumatã 6 a 10,00 10 a 12,00 

Pati 8 a 13,00 - 

Piava 8 a 13,00 10 a 15,00 

Pintado - 6 a 10,00 

Pintado-amarelo 7 a 10,00 - 
*Filé de diversas espécies tais como: traíra, tilápia, cascudo, tambica, branca e até mesmo 

das espécies de tamanho maior, mas que foram pescadas ainda juvenis como a piava, grumatã e 

dourado. 

 

Os pescadores ainda relatam o esforço aumentado na captura das espécies 

como a piava, pintado, pati, cascudo e traíra (Tabela 4) que, nos últimos dez anos 

vêm decaindo não só em abundância, como também em tamanho. Comparando a 
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situação atual da abundância das espécies mais pescadas, os resultados mostram a 

diminuição na abundância de todos os táxons de maior interesse comercial na BHJ, 

diferentemente da BHU em que há uma diminuição apenas nos táxons L. obtusidens 

e Hypostomus spp., segundo os pescadores entrevistados. 

 
Tabela 4 - Situação atual da abundância dos táxons de peixes de maior interesse 
comercial (representada pelo número de pescadores que citou determinada situação 
para os determinados táxons), nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai (BHU) e 
Jacuí (BHJ), Rio Grande do Sul.  
 

Espécies BHU (n=77) BHJ (n=77)     

  aumentou diminuiu Igual aumentou diminuiu igual χ² p 

Hoplias sp.  19 19 39 5 67 5 61,23 <0,0001 

Leporinus obtusidens  7 49 21 6 67 4 14,43 0,0007 

Hypostomus spp.  7 63 7 8 54 15 3.66 0,16 

Luciopimelodus pati  8 25 41 - - - - - 

Pimelodus maculatus 8 31 38 - - - - - 

Pimelodus pintado  - - - 6 65 6 - - 

Prochilodus lineatus  18 25 34 8 69 0 58,44 <0,0001 

Rhamdia quelen  - - - 2 69 6 - - 

 
Segundo os pescadores entrevistados, as bacias hidrográficas pesquisadas, 

encontram-se atualmente em uma situação preocupante, inferindo ainda que a 

atividade pesqueira está sendo prejudicada. Essa informação foi ressaltada por 65% 

dos pescadores da BHU e 92% da BHJ, o que salienta uma maior preocupação na 

BHJ.  

O prejuízo à atividade pesqueira tem sido atribuído, segundo os pescadores 

entrevistados, a algumas causas pontuais (Figura 3), dentre as quais a poluição 

agrícola e/ou doméstica e a pesca ilegal que foram apontadas em ambas as bacias.  

A construção de barragens hidrelétricas foi outro ponto levantado como impactante à 

atividade pesqueira (BHU), assim como a mineração (BHJ). 
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Figura 2 - Ranqueamento das respostas dos pescadores (representadas em 

porcentagem) referente às causas que prejudicam a atividade pesqueira nas bacias 

hidrográficas dos rios Uruguai (BHU) e Jacuí (BHJ), Rio Grande do Sul, sendo: a) 

causas de 1° ordem e b) causas de 2° ordem. 

 

 
 
Fonte: autor. 

 

Outras causas também foram citadas com menor frequência pelos 

pescadores tais como: assoreamento, alterações das lagoas marginais, 

desmatamento, fiscalização precária e aumento da população de dourado (BHU). 

É de conhecimento de todos os pescadores a existência de espécies exóticas 

nestas bacias hidrográficas, onde 79% dos pescadores da BHU afirmam ter pescado 
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alguma espécie exótica e na BHJ 100% dos pescadores relatam a pesca de alguma 

espécie exótica (Tabela 5). Foram listadas seis espécies exóticas capturadas com 

maior frequência na BHU e sete espécies para BHJ. Além de três espécies 

invasoras na BHJ que são espécies nativas da BHU. 

 
Tabela 5 - Porcentagem de pescadores que capturaram e/ou confirmam a presença 
de espécies exóticas e/ou invasoras nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai (BHU) 
e Jacuí (BHJ), Rio Grande do Sul. 
 

Espécies BHU (n=77) BHJ (n=77) 

Acestrorhynchus pantaneiro (tambica)* - 7 

Brycon orbignyanus (piracanjuba)* - 4 

Ctenopharyngodon idella (carpa-capim) 48 100 

Cyprinus carpio (carpa-húngara) 57 94 

Hypophthalmichthys molitrix (carpa-prateada) 7 73 

Hypophthalmichthys nobilis (carpa-cabeça grande) 7 75 

Ictalurus punctatus (catfish) - 5 

Oreochromis niloticus (tilápia) 8 57 

Piaractus mesopotamicus (pacu) 77 46 

Pseudoplatystoma sp. (surubim)* - 34 

*Espécies invasoras somente na bacia do rio Jacuí, na bacia do rio Uruguai são espécies 

nativas. 

 

Diante da preocupação com o futuro da atividade pesqueira nestas bacias, os 

pescadores propuseram algumas medidas (Figura 3). 
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Figura 3 – Sugestões apresentadas pelos pescadores, representadas pela 
porcentagem de respostas dos mesmos, nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai 
(BHU) e Jacuí (BHJ), Rio Grande do Sul. 

 

Fonte: autor. 

 
DISCUSSÃO 

 
Os resultados apresentam a importância da pesca artesanal profissional nas 

comunidades estudadas, bem como algumas semelhanças e diferenças entre as 

duas bacias, relacionadas tanto ao fator socioeconômico quanto a prática da pesca. 

Nas duas bacias a prática dessa atividade tem início na infância, onde segundo 

relatos dos pescadores entrevistados, o conhecimento adquirido nesta atividade é 

transmitido para as gerações seguintes. A transmissão de conhecimentos através de 

gerações é comum entre as comunidades pesqueiras (BERCKES e FOLKE, 2000; 

DIAMOND, 2001). 

Garcez e Sánchez-Botero (2005) apresentaram diversas características sobre 

a pesca artesanal no Rio Grande do Sul e, quando comparado com o presente 

estudo, a situação dos pescadores está quase idêntica há de dez anos atrás. O alto 

consumo de peixe ainda garante a proteína animal aos pescadores, bem como em 
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outras comunidades de pescadores estudadas no Brasil (DIEGUES et al., 2000; 

RAMIRES et al., 2015; RAMIRES et al., 2012). Além disso, o consumo de peixe 

garante a segurança alimentar das comunidades pesqueiras artesanais (KALIKOSKI 

e VASCONCELLOS, 2013; LIMA e VELASCO, 2012). A atividade pesqueira ainda é 

desenvolvida principalmente pelo sexo masculino. Os diferentes papéis na atividade 

pesqueira, desenvolvida pelos distintos sexos, não desmerece o desempenho das 

mulheres nesta atividade, pois elas muitas vezes além de acompanhar seus 

companheiros na pesca, são responsáveis pelo processamento e comercialização 

do pescado.  

Outro ponto destacado pela pesquisa foi o baixo nível de escolaridade 

apresentado pelos pescadores. Segundo eles esse aspecto estaria relacionado com 

a necessidade de iniciar na profissão, ainda criança, ou até mesmo por opção, tendo 

em vista que para realização deste trabalho não exige alto grau de escolaridade. 

Estas características também foram apresentadas por diversos estudos em 

comunidades de pescadores artesanais como no estuário da Lagoa dos Patos 

(KALIKOSKI e VASCONCELLOS, 2013), da lagoa de Fernão Velho, Maceió 

(SANTOS e SAMPAIO, 2013), da praia de Guaibim Valença (CLAUZET et  al., 2007) 

e em comunidades ribeirinhas da Amazônia (LIMA et al., 2012) entre outros. 

A diferença na composição dos táxons comercializados entre as duas bacias 

ficou claramente destacada na pesquisa, como observado na similaridade de 22% 

apresentada pelo Coeficiente de Jaccard. A ictiofauna da BHU está composta por 

cerca de 275 espécies (BERTACO et al., 2016) e todas as espécies listadas na 

tabela 2, exceto Pimelodus pintado, estão presentes na BHU, mas nem todas 

possuem grande importância econômica. Já na BHJ a riqueza de espécies é um 

pouco menor, onde cerca de 200 espécies compõem a ictiofauna do Sistema da 

Laguna dos Patos, incluindo a BHJ (BERTACO et al., 2016).  

Desta forma a disponibilidade de espécies de peixes com maior interesse 

para a comercialização, evidentemente é maior na BHU, já que a ictiofauna da 

mesma está composta por um maior número de espécies de porte maior em 

comparação com a ictiofauna da BHJ. No entanto, a solução encontrada pelos 

pescadores na BHJ foi a comercialização de espécies de menor porte como biru 

(Cyphocharax spp.), branca (Oligosarcus spp.) e tambica (Acestrorhynchus 

pantaneiro). A diversificação do pescado deve-se a redução na produtividade 
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pesqueira, explorando na pesca uma maior diversidade de espécies (McCAY, 1978; 

HALLWASS e SILVANO, 2015; SILVANO e BEGOSSI, 2001).  

A renda gerada na venda destes pescados mostrou-se maior na BHJ em 

relação a renda adquirida pelos pescadores da BHU, este aspecto possivelmente 

está relacionado com a menor riqueza e disponibilidade de espécies de grande 

porte, o qual acarreta no valor comercial mais elevado. A comercialização às vezes 

é realizada por intermediários, para otimizar o tempo de pesca. Segundo Silvano 

(1997) a venda de pescado para intermediários pode acarretar desvantagens, como 

a dependência e o baixo valor oferecido pelo pescado ao pescador e o valor final 

mais elevado, pago pelo consumidor. Entretanto em locais onde os pescadores 

optam por essa comercialização, os intermediários são importantes, suprindo a falta 

de tempo para venda e distribuição do pescado. 

Mesmo a composição de táxons sendo diferente entre as bacias 

hidrográficas, espécies como L. obtusidens (piava) e P. lineatus (grumatã) são 

comuns entre elas e destacam-se na pesca realizada nestas comunidades, mesmo 

estas espécies não sendo as mais citadas na BHJ. O grumatã não está entre as 

espécies mais rentáveis ou apreciadas pelos pescadores nas duas bacias 

hidrográficas e muitas vezes, acaba servindo de isca ou até mesmo descartado, mas 

mesmo assim é muito pescado. Esta e outras espécies do gênero Prochilodus, em 

outras regiões do Brasil, são as mais capturadas como no Rio Piracicaba (SILVANO 

e BEGOSSI, 2001), no Rio Tocantins (HALLWASS et al., 2011) e na Amazônia 

(HALLWASS e SILVANO, 2015). Esta representativa captura, pode ser explicado 

por sua densidade populacional, pois, segundo Zaniboni-Filho e Shultz (2003), o 

grumatã possui a maior biomassa populacional das espécies que habitam o rio 

Uruguai. Além de estar presente em quase todos os rios do Rio Grande do Sul 

(BERTOLETTI, 1985). 

A diminuição do pescado é outro aspecto preocupante, onde foi citada por 

65% e 92% dos pescadores na BHU e BHJ respectivamente. A escassez do 

pescado tem se agravado nas duas bacias estudadas, principalmente na BHJ, 

situação não diferente de diversas comunidades pesqueiras estudadas pelo Brasil 

(BEGOSSI, 2008; COSTA-NETO et al., 2002; KALIKOSKI e VASCONCELLOS, 

2013; VENTURATO e VALENCIO, 2009).  Além do decréscimo de abundância do 

pescado, os pescadores relatam também a diminuição do tamanho dos espécimes e 

a dificuldade de encontrar espécimes de maior porte, sendo essa realidade mais 
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notável na BHJ. A diminuição na abundância do pescado motiva os pescadores a 

diminuir a malha da rede e consequentemente capturar espécimes ainda juvenis. 

Esse fator pode contribuir para agravar a escassez do pescado, podendo não ser 

percebido momentaneamente, mas em um futuro próximo. Esse processo de “fishing 

down” tem sido observado em vários estudos com pesca fluvial (ALLAN et al., 2005; 

WELCOMME, 1999; WELCOMME et al., 2010). 

Segundo o ranqueamento realizado pelos pescadores sobre as causas 

responsáveis pelo declínio do pescado (Figura 3), a pesca ilegal segundo, cerca de 

30% (BHU) e 20% (BHJ) dos pescadores, foi o principal fator prejudicial a atividade 

pesqueira. Ela engloba diversas ações, relatadas pelos pescadores, tais como: 

captura de espécimes de tamanho inferior ao permitido, como juvenis; pesca em 

período de piracema e em locais proibidos (lagos de barragens hidrelétricas, fora da 

margem permitida do rio e pesca em afluentes); pesca com petrechos de uso 

proibido (tarrafa, rede de emalhar inferior a sete centímetros entre nós (BHJ) e seis 

centímetros entre nós (BHU), covo, garatéia e boia louca). A pesca ilegal gera danos 

colaterais significativos aos ecossistemas, como reduções de estoques pesqueiros, 

através da sobreexploração destes recursos (AGNEW et al., 2009; BLANK e GAVIN, 

2009; PITCHER et al., 2002; WELCOMME et al., 2010). Além disso, a pratica de tais 

ações é penalizada conforme os artigos 29 e 34 da lei nº 9.605/98.  

A poluição tanto agrícola como doméstica também foi ranqueada pelos 

pescadores como sendo uma das principais causas que afetam a atividade 

pesqueira representada por cerca de 15% (BHU) e 26% (BHJ) dos pescadores 

entrevistados. O cultivo agrícola é um dos responsáveis pela poluição destas bacias, 

através de resíduos químicos como defensivos agrícolas e fertilizantes. Segundo 

Reis et al. (2003) a poluição tanto industrial quanto agrícola ocasiona mudanças 

físicas e químicas na água, alterando pH, reduzindo o oxigênio dissolvido, além de 

aumentar a turbidez, o que afeta o ciclo de vida de muitas espécies e até mesmo 

sua sobrevivência. Os poluentes agrícolas também podem induzir efeitos 

secundários em peixes, plantas, invertebrados e outros animais quando 

contaminados (BAUMART et  al., 2011; FONSECA et al., 2008; LORO et al., 2015). 

Na BHJ a mineração também foi destacada como possível causadora da 

diminuição do pescado. Os pescadores relataram mudanças nas margens dos rios, 

a sucção de espécimes de peixes pelas dragas de areia e de seus ovos, devido ao 

funcionamento da mineração no período de piracema. Estas afirmações foram 
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relatadas por pescadores que possuíam familiares que trabalhavam nestas 

mineradoras. Desta forma sugere-se que estudos sejam realizados a partir destas 

informações.   

Não menos impactantes são os desvios de cursos d‟água que ocorrem nos 

rios das duas bacias, usados para irrigação de lavouras. Muitos pescadores relatam 

que as bombas de sucção de água estão inadequadas e ocasionam a sucção de 

peixes, algumas ainda juvenis, que são jogadas nas lavouras, onde acabam 

morrendo envenenadas ou consumidas por aves piscívoras. Estas informações 

corroboram com o verificado por Porcher et al. (2010) na Lagoa do Bacopari, no 

litoral médio da planície costeira do Rio Grande do Sul, em que os pescadores 

sugerem que a orizicultura é responsável por alguns impactos como poluição e 

sucção de peixes, na lagoa e na pesca local. De acordo com a portaria n° 12/82 da 

antiga Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), é obrigatório a 

colocação de telas com malha de um cm2 nas bombas de irrigação. No entanto, pelo 

que tudo indica esta fiscalização não vem sendo realizada de forma rigorosa. 

A construção de barragens hidrelétricas evidentemente é uma ameaça para 

algumas espécies de peixes. Esta ameaça foi citada por 25% dos entrevistados da 

BHU, como sendo uma das principais causas da degradação dos recursos 

pesqueiros e 12% como causa de segunda ordem nesta bacia e na BHJ (Figura 3). 

Essa diferença entre o ranqueamento realizado pelos pescadores das bacias 

hidrográficas, possivelmente está relacionada com os locais em que a pesquisa foi 

realizada. Nas comunidades participantes da pesquisa na BHU, que estão mais 

próximas das barragens este percentual foi de 80% em São Borja e 75% em Porto 

Xavier. Os pescadores afirmam que as barragens hidrelétricas mudaram a 

fisionomia dos rios e as flutuações naturais dos níveis hidrológicos nestas bacias, 

além de barrar a passagem de algumas espécies migradoras como piava, grumatã, 

dourado e surubim-pintado.  

Estudos mostram que a instabilidade hidrológica e limnológica nos rios 

regulados por barragens, afeta adversamente a reprodução de peixes e 

consequentemente influencia a produção pesqueira. Além disso, ocorre a perda não 

somente da biodiversidade de espécies como da biomassa de pesca (AGOSTINHO 

et al., 2004; AGOSTINHO et al., 1993; AGOSTINHO et al., 2008; ZIV et al., 2012). 

As barragens hidrelétricas também foram mencionadas em estudos como sendo a 

causa da diminuição da abundância de peixes em outros locais, como em rios na 
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Amazônia, no Baixo Tocantins (HALLWASS et al., 2013), na Austrália (GEHRKE et 

al., 2002) e China (ZHONG e PODER 1996). 

Espécies que necessitam realizar longas migrações para obter sucesso 

reprodutivo são afetadas diretamente pela construção de barragens hidrelétricas 

(REIS et al., 2003). Espécies reofílicas como dourado, grumatã, piava e surubim-

pintado, entre outras, são provavelmente as espécies mais vulneráveis, por 

dependerem desta longa migração rio acima para concluir suas etapas reprodutivas 

(ZANIBONI-FILHO e SCHULZ, 2003). Segundo Agostinho et al. (2003, 2007) estas 

espécies migradoras têm historicamente sustentado as modalidades de pesca tanto 

de subsistência, como comerciais e recreativas, em ambientes fluviais no Brasil e 

por este motivo são consideradas de maior importância.  

Diante do conhecimento dos pescadores sobre os impactos que as 

construções de barragens hidrelétricas acarretam em seu meio de sustento, os 

pescadores da BHU demonstraram grande preocupação com a possível construção 

de duas novas usinas hidrelétricas (Garabi e Panambi), que se localizarão no 

nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. 

De acordo com o mapa da inserção das futuras usinas hidrelétricas, um dos 

municípios em que a pesquisa foi realizada (Porto Xavier) será diretamente afetado 

pela inundação gerada, na possível instalação da usina hidrelétrica de Garabi 

(ELETROBRAS, 2010), além de agravar a situação decadente da atividade 

pesqueira nos demais municípios. 

A construção das barragens hidrelétricas também modifica por completo a 

área hidrológica que foi barrada, transformando um ambiente lótico em lêntico (REIS 

et al., 2003). O lago formado pelo represamento e as escadas para peixes são alvos 

de pesca excessiva praticada pelos próprios pescadores artesanais, segundo os 

pescadores entrevistados. A pesca nestes locais é proibida segundo a Instrução 

Normativa IBAMA nº 43/04, mas ainda ocorre em diversos locais, sugerindo a 

necessidade de uma demanda maior ou mais eficiente na fiscalização nestes 

pontos.  

O excesso de pesca também foi citado como causa do declínio de pescado, 

mas com menor ordem de importância segundo o ranqueamento realizado pelos 

pescadores entrevistados nas bacias BHU e BHJ. Eles acreditam que os recursos 

pesqueiros estão sendo sobreexplorados, tanto pela quantidade de redes usadas, 

quanto pelo número de pessoas que possuem carteiras de pescadores profissionais, 
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sem as características necessárias para se enquadrar nesta categoria. Diante da 

necessidade de um melhor controle na inscrição para obtenção do RPG (Registro 

Geral da Atividade Pesqueira) e na concessão de autorização, permissão ou licença 

para o exercício da atividade pesqueira, em março de 2015 um novo decreto foi 

estabelecido (Decreto Federal 8.425).  

No município de Estrêla foi observado um número elevado de pescadores que 

não se enquadravam no perfil esperado para a realização da pesquisa. Por este 

motivo a pesquisa não obteve o número de entrevistas pretendidas neste local, pois 

o número de pessoas com carteira de pescadores profissionais não correspondia ao 

real número de pessoas que obtinham sua renda a partir da atividade pesqueira. 

Este ponto, na visão dos pescadores, é explicado pelo acesso ao seguro defeso e a 

possibilidade de pesca em outros locais tais como na BHU e Sistema Laguna dos 

Patos. 

Segundo Kalikoski e Vasconcellos (2013) o número de pescadores com 

carteira profissional aumentou após o estabelecimento do primeiro período de 

defeso para pescadores artesanais no estuário da Laguna dos Patos, onde muitos 

com o beneficio não tinham relação direta com a pesca. Este ponto indica a 

vulnerabilidade do programa. Desta forma, percebendo a necessidade de 

redefinições de exigências, o Governo Federal estabeleceu um novo decreto em 

março de 2015, o Decreto 8.424 que regulamenta a concessão do benefício de 

seguro-desemprego ao pescador profissional que exerça sua atividade, exclusiva e 

ininterruptamente, de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia 

familiar, durante o período de defeso da atividade pesqueira. O seguro-desemprego 

no período de defeso da pesca possui um papel importante na segurança 

econômica das pessoas que realmente necessitam da pesca para sobrevivência.  

Outras causas também foram levantadas em uma relevância menor, mas não 

menos preocupante, como o desmatamento, para fins de aumento em áreas 

cultiváveis. A degeneração das matas ciliares para cultivos agrícolas, afeta 

diretamente espécies dependentes desta vegetação para sua sobrevivência (REIS 

et al., 2003). Um exemplo de caso é a piracanjuba (B. orbignyanus) que está 

criticamente ameaçada na BHU por ser uma espécie de hábito alimentar 

preferencialmente frugívoro e migradora (REIS et al., 2003; ZANIBONI-FILHO e 

WEINGARTNER, 2007). Sua população está em declínio por apresentar fragilidade 
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extrema diante das alterações nas matas ciliares e barramentos hidrelétricos (FZB, 

2014).  

O dourado (S. brasiliensis) também foi levantado como possível causa da 

diminuição do pescado na BHU. Os pescadores acreditam que a diminuição da 

piava (L. obtusidens) seja decorrente do aumento da espécie nesta bacia. Alguns 

estudos mostram a presença da piava no espectro alimentar desta espécie, mas 

com baixa ocorrência (BARCO, 1990; ESTEVES e PINTO-LÔBO, 2001; MORAIS-

FILHO e SCHUBART, 1955). No entanto outros estudos nesta mesma linha não 

citam a ocorrência de Leporinus spp. em sua alimentação (BISTONI et al., 1996; 

BOZZA e HAHN, 2010). Portanto, a piava pode fazer parte da alimentação do 

dourado, mas não pode ser considerada uma das principais presas no espectro 

alimentar do mesmo na BHU. A discordância entre dados científicos e conhecimento 

dos pescadores contribui na geração de hipóteses a serem estudadas 

complementando o conhecimento científico (JOHANNES et al., 2000; SILVANO e 

BEGOSSI, 2012; SILVANO e VALBO-JØRGENSEN, 2008).  

Outra possível explicação para diminuição da piava (L. obtusidens) pode ser 

atribuído ao fato da pesca de outras espécies de grande interesse econômico como 

P. corruscans (surubim-pintado) e o próprio S. brasiliensis (dourado) atualmente 

encontram-se na lista de espécies ameaçadas de extinção do Rio Grande do Sul, 

portanto sua pesca está proibida no Estado sob penas da Lei dos Crimes Ambientais 

(Lei nº. 9.605/1998), aumentando assim a pesca voltada para esta e outras espécies 

de interesse comercial, sobreexplorando-as e consequentemente acarretando na 

diminuição destas espécies alvo. 

A proibição de espécies de grande interesse econômico para comunidades 

pesqueiras do estado gerou também vários conflitos entre pescadores e 

ambientalistas. Muitos pescadores da BHU pedem o fim da proibição da pesca do 

dourado, alegando o aumento excessivo da espécie nesta bacia. Baseadas nestas 

afirmações estudos devem ser realizados, a fim de, confirmar se o aumento na 

população do dourado de fato ocorre e se a diminuição da população da piava pode 

ser atribuída a esse aumento populacional de dourado na BHU.  

 A presença de espécies exóticas e/ou invasoras também foi mencionada 

pelos pescadores nas duas bacias. Existe uma clara diferença entre o número de 

espécies listadas para cada bacia hidrográfica (Tabela 5). Na BHU o número destas 

espécies é menor, representada basicamente por carpas (carpa-capim 
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(Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844), carpa-húngara (Cyprinus carpio 

Linnaeus, 1758), carpa-prateada (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844) 

e carpa-cabeça-grande (Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845)), tilápia 

(Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) e pacu (Piaractus mesopotamicus Holmberg, 

1887). No entanto a ocorrência do pacu como espécie exótica nesta bacia é 

controversa, pois alguns autores acreditam que esta espécie é nativa para esta 

bacia hidrográfica (BERTOLETTI, 1985; DI PERSIA e NEIFF, 1986).  

Na BHJ a situação é diferente, pois, além das espécies citadas anteriormente, 

também ocorre a presença do catfish (Ictalurus punctatus) e espécies nativas da 

BHU como surubim (Pseudoplatystoma sp.), tambica (A. pantaneiro) e piracanjuba 

(B. orbignyanus). Todas estas espécies são comercializadas na BHJ, principalmente 

a carpa-húngara (C. carpio) e carpa-capim (C. idella) que estão entre as espécies 

mais pescadas na BHJ e atualmente são consideradas de grande importância 

comercial nesta bacia. Estas espécies certamente provêm de estações de 

piscicultura e acidentalmente acabam entrando nos rios destas bacias. Muitos 

autores consideram a piscicultura como o principal meio de dispersão de espécies 

exóticas (AGOSTINHO e JULIO-JÚNIOR 1996; WELCOMME 1988). No entanto, 

este não parece ser o caso de A. pantaneiro, em que não se tem certeza de como 

sua invasão ocorreu na BHJ. Esta espécie é um predador de caracídeos de pequeno 

porte e seus impactos sobre espécies nativas desta bacia ainda não foram 

minuciosamente avaliados (SACCOL-PEREIRA et al., 2006) desta forma, estudos 

referentes a este tema tornam-se necessários. A corvina de água doce (Pachyurus 

bonariensis Steindachner, 1879) que recentemente invadiu o Sistema da Laguna 

dos Patos (DUFECH e FIALHO, 2007) não foi citada pelos pescadores nas 

entrevistas realizadas na BHJ.  

A presença de espécies exóticas pode causar efeitos impactantes sobre a 

fauna nativa como doenças, parasitas, competição pelo habitat, além da dizimação 

de espécies pela predação (CÓRDOVA-TAPIA et al., 2015; LATINI e PETRERE, 

2004; PELICE et al., 2015; SING e LAKRA, 2011). Os pescadores acreditam que as 

carpas comem os ovos dos peixes e por este motivo contribuem na diminuição do 

pescado. Tendo em vista os hábitos alimentares destas espécies, possivelmente 

poderiam ingerir alguns ovos ocasionalmente. O estudo realizado por Piedras et al. 

(2006) comparando o comportamento alimentar e reprodutivo de peixes exóticos e 

nativos cultivados na zona sul do Rio Grande do Sul, mostra que entre as espécies 
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estudadas a carpa-húngara (C. carpio), carpa-capim (C. idella) e a carpa-cabeça-

grande (H. nobilis) não apresentaram ovos em seu espectro alimentar. 

Estes problemas de origem antrópica são as principais causas da diminuição 

dos recursos pesqueiros. A baixa renda causada pelo declínio do pescado acarreta 

na procura por atividades secundárias, como agricultura, construção civil, turismo, 

entre outras atividades, como complemento da fonte de renda. A procura de uma 

renda complementar tem crescido nas comunidades pesqueiras, sendo constatada 

por diversos pesquisadores (CLAUZET et  al., 2007; RAMIRES et  al., 2012; 

RAMIREZ et al., 2007). A busca por outras atividades econômicas nas comunidades 

de pescadores pode ser compreendida como uma estratégia de adaptação diante 

das flutuações e incertezas presentes no estoque pesqueiro e/ou para própria 

manutenção dos custos desta atividade (CLAUZET, 2008; LOPES et al., 2015; 

RAMIRES et al., 2012). 

Os pescadores, quando questionados se continuariam adquirindo seu 

sustento na atividade pesqueira, diante da incerteza de seu sustento vindo da pesca 

e do declínio no estoque pesqueiro, afirmaram em cerca de 90% que continuariam 

nesta profissão, devido à idade avançada, falta de opção de outro meio de sustento 

e alguns por estarem satisfeitos com a profissão que exercem. A pesca artesanal 

nestas bacias hidrográficas são atrativas formas de subsistência, bem como em 

comunidades costeiras do Quênia (CINNER et al., 2009), onde mesmo diante de 

projeções de redução de pesca, a maioria dos pescadores, ainda assim, 

permaneceria na atividade e a teria como principal meio de renda. Segundo os 

autores “a pesca é uma escolha, não uma mera necessidade e deve ser vista, neste 

contexto, ao se considerar as motivações e decisões da pessoa para entrar ou sair”. 

Entretanto, mesmo os pescadores decidindo continuar na pesca, os mesmos 

não desejam que seus filhos obtenham da pesca sua principal fonte de renda, 

desmotivados pela atual situação de declínio do pescado e aumento dos esforços 

empregados na atividade, para obter uma renda mínima. Além de, acreditarem que 

futuramente não será possível manter seu padrão de vida básico proveniente da 

atividade pesqueira, como única fonte econômica. A não atração dos jovens pela 

pesca também foi observada por Lima e Velasco (2012) em três comunidades no 

estuário da Laguna dos Patos no município de Rio Grande. 

Esta desmotivação demonstra uma possível decadência da pesca artesanal 

nas comunidades pesqueiras do Rio Grande do Sul. No entanto, mesmo diante 
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deste futuro incerto, muitos dos pescadores entrevistados pescam com grande 

satisfação, alguns até relataram sua vontade de continuar pescando “até o leito de 

sua morte”.  

Diante da preocupação com o futuro da pesca nestas bacias hidrográficas, os 

pescadores propuseram algumas medidas (Figura 4), entre elas a liberação da 

pesca do dourado foi a de maior relevância (38%) entre os pescadores entrevistados 

na BHU, seguida pela maior efetividade na realização da fiscalização, a qual foi a 

mais sugerida (43%) entre os pescadores da BHJ, que também sugerem o 

repovoamento (25%) nesta bacia hidrográfica. 

A sugestão dos pescadores, da BHU, de liberar a pesca do dourado nesta 

bacia hidrográfica, parte do pressuposto que a população da espécie de dourado 

aumentou consideravelmente, comparada com a situação anterior a proibição da 

pesca. No entanto, os avaliadores da lista de espécies ameaçadas de extinção do 

estado do Rio Grande do sul, publicada em 2014, consideram que apesar do 

dourado ser declarado espécie ameaçada desde 2002 e consequentemente sua 

pesca estar proibida, a situação de conservação da espécie não melhorou 

significativamente (FZB, 2014). Deste modo podemos perceber dois pontos distintos 

sobre o aumento ou não da população do dourado nesta bacia hidrográfica e que 

ainda causam discussões. 

Entretanto existe um problema maior que impede a liberação da pesca desta 

espécie na BHU, que são os represamentos hidrelétricos. Ainda que cardumes da 

espécie possam ser observados e eventualmente capturados, os mesmos 

encontram-se limitados a determinados trechos do rio, que ainda não foram 

barrados, mas nem sempre oferecem condições adequadas para a reprodução, 

desenvolvimento e perpetuação da espécie (FZB, 2014).  

Tendo em vista que, o dourado necessita de trechos livres do rio, os habitats 

disponíveis para a espécie no sistema do rio Uruguai são restritos. Além da 

perspectiva futura de construção de novas hidrelétricas (Garabi, Panambi, Itapiranga 

e Pai-Querê), restará apenas 53,1% (694,44 km²) de área disponível para o dourado 

nesta bacia hidrográfica. Essa situação é agravada pela severa fragmentação entre 

os habitats disponíveis, pelo declínio na área de ocupação e na qualidade deste 

habitat. Desta forma projeta-se a redução da população de S. brasiliensis em mais 

de 30% com base no declínio da área de ocupação em 30 anos no sistema do rio 

Uruguai (FZB, 2014). 
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Outra sugestão destacada pelos pescadores é a necessidade da realização 

da fiscalização com maior eficiência. Os pescadores acreditam que a fiscalização 

deveria ser realizada com frequência em período de piracema, além de realizar 

ronda no período noturno. Diante da atual situação de reduzidos quadros de 

profissionais e sucateamento dos materiais usados pela Policia Militar Ambiental, a 

qual é responsável pela fiscalização nos rios, não se pode esperar grande melhoria 

neste aspecto. No entanto, a solução poderia ser a colaboração dos pescadores, os 

quais zelariam pelo cumprimento das leis que regem a pesca nestas bacias 

hidrográficas. Esta medida de co-gestão mostrou-se bem sucedida na pesca de  

Stichopus fuscus (pepino do mar) no Arquipélago de Galápagos, onde a vigilância 

convencional se mostrou ineficaz e a melhor maneira de conservação desta espécie 

foi estabelecer uma co-gestão, com a participação dos interessados na pesca desta 

espécie (SHEPPERD et al., 2004).  

Os pescadores da BHJ acreditam que o repovoamento dos rios, seria uma 

medida eficiente, podendo ela ser uma medida mitigatória, aos principais 

causadores da degradação destes recursos, como orizicultores, responsáveis pelas 

empresas mineradoras e construtoras de barramentos hidrelétricos, seria uma 

maneira para tentar amenizar a redução dos estoques pesqueiros. A sugestão de 

repovoamento como medida mitigatória poderia vir a ser considerada mediante 

estudos prévios e somente ser adotada em casos de extrema necessidade. 

Repovoar os rios é uma medida que requer cautela, mesmo que esta venha 

sendo uma pratica comum no Brasil e em outros países e de grande interesse dos 

pescadores. Estudos demonstram que programas de repovoamento podem resultar 

em efeitos deletérios sobre as populações de peixes nativos, tais como, doenças e 

competição por comida e habitat, assim como os causados por introdução de 

espécies exóticas (LYNCH e O'HELY, 2001). Além disso, a introdução de espécies 

nativas, criadas em cativeiro, pode promover degeneração genética das espécies 

nativas, comprometendo a variabilidade de seus genes (AGOSTINHO et al., 2006; 

HUXEL, 1999).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesca artesanal é a principal fonte de renda das comunidades de 

pescadores pesquisadas, nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí. 
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Conforme entendimento dos pescadores, os recursos pesqueiros destas bacias 

hidrográficas estão sofrendo redução no estoque pesqueiro, sendo esta redução 

relatada com maior frequência na bacia hidrográfica do rio Jacuí. As causas que 

agravam esta situação citadas pelos pescadores, são pesca ilegal, represamentos 

hidrelétricos, principalmente na BHU, mineração dos rios na BHJ, desmatamento 

das matas ciliares, desvios dos cursos d‟água e, além disso, a existência de várias 

espécies exóticas ou invasoras presentes nas duas bacias hidrográficas, algumas 

das quais citadas pelos pescadores, como espécies de grande importância 

econômica. 

Há um desestímulo para os jovens continuarem na atividade, devido a 

diminuição dos estoques pesqueiros. A preocupação com o futuro da pesca 

artesanal nestas bacias hidrográficas também foi registrada, e os pescadores 

sugeriram algumas ações, a fim de melhorar esta situação decadente destes 

recursos pesqueiros. 

Desta forma, fica a cargo de gestores avaliarem se tais hipóteses podem 

contribuir para amenizar a crítica situação dos recursos pesqueiros nestas bacias 

hidrográficas, tendo em vista a importância da pesca artesanal nestas comunidades. 
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2.2 Manuscrito II 

 
Percepção dos pescadores das bacias hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí 

sobre a efetividade da proibição da pesca de espécies de peixes ameaçadas 

 
RESUMO 

 
Muitas espécies da fauna mundial estão presentes nas Listas Vermelhas de 

fauna ameaçada de extinção de todo o mundo. Estas listas informam o estado de 

conservação das espécies e chamam atenção para as necessidades de medidas de 

proteção das mesmas. A fauna aquática está entre as mais ameaçadas do planeta. 

No Brasil não é diferente, cerca de 400 espécies de peixes estão presentes na Lista 

Vermelha do país, sem contar com as espécies que estão ameaçadas 

regionalmente, nos diferentes estados. O dourado (Salminus brasiliensis) compõe a 

lista de espécies ameaçadas de vários estados do Brasil, mas não está presente na 

Lista Vermelha do país. Desta forma, foi realizado um estudo com a participação dos 

pescadores de duas bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul/Brasil, 

onde a espécie é nativa. Diante da proibição da pesca desta espécie, o estudo 

mostra a percepção dos pescadores sobre a eficácia dessa medida de proteção. Os 

resultados mostram o conhecimento adquirido pelos pescadores sobre aspectos 

biológicos da espécie e o reconhecimento de potenciais causadores da 

vulnerabilidade da mesma, como barramentos hidrelétricos. Além de apresentar a 

eficácia da medida de proteção na percepção dos pescadores. A percepção dos 

pescadores foi diferente entre as duas bacias hidrográficas. A medida de proteção 

resultou no aumento populacional da espécie, segundo 82% dos pescadores da 

bacia hidrográfica do rio Uruguai. Já na bacia hidrográfica do rio Jacuí 58% dos 

pescadores acreditam que a medida não foi eficaz, pois segundo eles não houve um 

aumento populacional da espécie nesta bacia. Os motivos por esta população não 

ter se recuperado satisfatoriamente na bacia hidrográfica do Jacuí devem ser 

estudados. Os pescadores ainda relataram a vulnerabilidade desta medida de 

proteção com a ineficiência da fiscalização nestas bacias hidrográficas. O estudo 

mostra informações importantes que podem ser usadas pelos gestores da pesca e 

órgãos ambientais na conservação desta espécie. 

Palavras-chave: pesca artesanal. medida de proteção. espécies ameaçadas. 

Salminus brasiliensis. 
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Perception of fishermen from the Uruguay and Jacuí river basin on the 

effectiveness of the ban on fishing of endangered fish species 

 
ABSTRACT 

 
Many species of the world fauna are present in endangered wildlife Red Lists of 

extinction worldwide. These lists tell us the conservation status of species and draw 

attention to the needs of the same protective measures. The aquatic fauna is among 

the most threatened on the planet. In Brazil is no different, about 400 species of fish 

are present in the Red List of the country, not counting the species that are 

threatened regionally in the different states. Dourado (Salminus brasiliensis) makes 

up the list of endangered species in several states of Brazil, but is not present on the 

Red List of the country. Thus, a study was conducted with the participation of 

fishermen in two watersheds of Rio Grande do Sul / Brazil, where the species is 

native. Given the ban on fishing of this species, the study shows the perception of 

fishermen about the effectiveness of this protective measure. The results show the 

knowledge acquired by fishermen on biological characteristics of the species and the 

recognition of potential causes of vulnerability just as hydroelectric buses. In addition 

to presenting the effectiveness of the protection measure in the perception of the 

fishermen. The perception of the fishermen was different between the two 

watersheds. The protective measure resulted in the increase in population of the 

species, according to 82% of the fishermen of the Uruguay river basin. In the Jacuí 

river basin 58% of the fishermen believe that the measure was not effective because 

they said there was no increase in population of the species in this basin. The 

reasons for this population not to have recovered satisfactorily in the Jacuí river basin 

should be studied. Fishermen also reported the vulnerability of this protection 

measure with the inefficiency of supervision in these watersheds. The study shows 

important information that can be used by fisheries managers and environmental 

bodies in the conservation of this species. 

Keywords: artisanal fishing. protective measure. endangered species. Salminus 

brasiliensis. 
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INTRODUÇÃO 
 

A extinção das espécies é um processo natural, entretanto, ações antrópicas 

aliadas às mudanças climáticas vêm acelerando este processo. Estima-se que a 

taxa de extinção das espécies está sendo de 100 a 1000 vezes maior do que 

poderia ser considerado natural (ROCKSTRÖM et al., 2009). Segundo Bernhardt et 

al. (2005), a taxa de extinção da fauna dulcícola é cinco vezes maior do que a biota 

terrestre. Desta forma, supõe-se que 20% de todas as espécies de água doce foram 

extintas ou estão em perigo (WISHART e DAVIES, 2002). 

Com os peixes não é diferente, pois segundo a lista da IUCN de 2015, 44% 

de todas as espécies de peixes descritas estão ameaçadas de extinção. No Brasil 

das 5.416 espécies aquáticas avaliadas, 475 estão presentes na Lista de Espécies 

da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Destas, 65% são representadas por 

peixes de água doce, sem contar com as espécies presentes nas listas vermelhas 

estaduais (ICMBio, 2014). 

As listas de espécies ameaçadas de extinção ou “Red List” tornaram-se 

mundialmente conhecidas através da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) (PERES et al., 2011). A qual objetiva informar o estado de 

conservação das espécies de seres vivos do planeta, chamando a atenção para 

necessidade de ações de conservação destas espécies (IUCN, 2015). Estas listas 

são uma das ferramentas mais importantes de conservação, por estabelecerem 

proteção legal imediata para qualquer espécie listada (PERES et al., 2011).  

Avaliar o estado de conservação das espécies é o passo inicial e de extrema 

importância para planejar e priorizar recursos e ações (MACE et al., 2008). Medidas 

de conservação quando compiladas com conhecimento ecológico local, tem se 

mostrado de suma importância para conservação de espécies ameaçadas (RABY et 

al., 2014; DONLAN et al., 2010). O conhecimento adquirido pelos pescadores, 

através da interação com a ictiofauna, pode fornecer informações importantes sobre 

o risco de extinção das espécies, suas vulnerabilidades e exploração destes 

recursos (HUNTINGTON, 2000; HUNTINGTON et al., 2004; HALLWASS et al., 

2013; SILVANO et al., 2008). 

O dourado (Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)) é um exemplo de espécie 

que não está presente na lista brasileira de fauna ameaçada, entretanto seu status 

de conservação é vulnerável na Bacia hidrográfica do rio Paraná (ABILHOA e 
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DUBOC, 2004), também presente na lista de fauna ameaçada do estado de Paraná 

(IAP, 2007); vulnerável no estado de Santa Catarina (CONSEMA, 2011); quase 

ameaçado no estado de São Paulo (VERLUN-JUNIOR e GIAMAS, 2014) e 

vulnerável de máxima prioridade na Bacia do rio da Prata, Argentina (ZAYAS e 

CORDIVIOLA, 2007). Contudo, a espécie não consta na lista vermelha nacional pelo 

fato de também ocorrer na bacia do rio Paraguai, onde, mesmo sujeita à pressão de 

pesca, não pode ser considerada como ameaçada devido ao estado ambiental 

relativamente íntegro do ecossistema pantaneiro (ROSA e LIMA, 2008). 

No Rio Grande do Sul, por muito tempo, esta espécie foi alvo de pesca 

predatória e/ou sobrepesca, além de sofrer impactos negativos devido à construção 

de barragens hidrelétricas, destruição de habitat, introdução de peixes exóticos e 

poluição, resultando na acentuada redução de suas populações (AGOSTINHO et al., 

1999; 2007; REIS et al., 2003; ZANIBONI-FILHO e SCHULZ, 2003; FZB, 2014). 

Atualmente, a espécie está presente na Lista de Fauna Ameaçada do Rio 

Grande do Sul e classificada em duas categorias, vulnerável (VU) para bacia 

hidrográfica do rio Uruguai e em perigo (EN) no sistema hidrográfico da Laguna dos 

Patos, o qual pertence a bacia hidrográfica do rio Jacuí, sob o Decreto Estadual 

51.797 de 2014 (SEMA, 2014). Consequentemente, a pesca da mesma está 

proibida no estado, sob pena da Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal nº 

9.605/98).  

Segundo Raby et al. (2014), integrar ciência social e ecologia aplicada é uma 

nova abordagem para a compreensão de questões de conservação que podem 

contribuir em ações significativas para promover a recuperação de espécies 

ameaçadas. Portanto, pretende-se avaliar e comparar a percepção dos pescadores 

artesanais sobre a eficácia da proibição da pesca do S. brasiliensis nas bacias 

hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí, tendo em vista, as diferentes classificações 

das populações da espécie, nas distintas bacias hidrográficas. Além de avaliar a 

atual situação das espécies Psedoplatystoma corruscans e Brycon orbignyanus, na 

bacia hidrográfica do rio Uruguai, através do conhecimento apresentado pelos 

pescadores participantes da pesquisa, a fim de contribuir para a conservação destas 

espécies. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Áreas de estudo 

 

Figura 1- Mapa das regiões hidrográficas do Uruguai e Jacuí, com os respectivos 
pontos de coleta dos dados, Rio Grande do Sul/Brasil, onde as letras representam 
os seguintes municípios: a) Uruguaiana, b) Manoel Viana, c) São Borja, d) Porto 
Xavier, e) Cachoeira do Sul, f) Rio Pardo, g) Estrêla e h) São Jerônimo. 

 

Fonte: autor. 

 
Bacia hidrográfica do rio Uruguai (BHU) 
 

A região hidrográfica do rio Uruguai consiste em um dos mais importantes 

corredores de biodiversidade do Cone Sul, caracterizado por uma fauna 

diversificada de espécies endêmicas ou em perigo de extinção (PAIM & ORTIZ, 

2006). A ictiofauna da BHU está composta por cerca de 275 espécies (BERTACO et 

al., 2016). Esta bacia é de grande importância na geração de energia hídrica, 

destacada como sendo a primeira no Brasil em projetos de aproveitamento integral 

das águas para hidroenergia e atividades agroindustriais (SANTOS, 2003) (Figura 

1).  
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Bacia hidrográfica do rio Jacuí (BHJ) 
 

A ictiofauna do Sistema da Laguna dos Patos, o qual inclui a BHJ, está 

composta por cerca de 200 espécies (BERTACO et al., 2016). A bacia hidrográfica 

do rio Jacuí possui como principais usos da água a irrigação, uso industrial e 

abastecimento humano (SEMA, 2010), além de contribuir na produção de 

hidroenergia através de hidrelétricas e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH‟s) 

(ALVES e FONTOURA, 2009). 

 

Coleta dos dados 

 
A pesquisa foi realizada em quatro comunidades de pescadores na bacia 

hidrográfica do rio Uruguai, nos municípios de São Borja (28°40‟58”S, 55°58‟39”O), 

Manoel Viana (29°35‟7”S, 55°29‟13”O), Uruguaiana (29°44‟58”S, 57°5‟18”O) e Porto 

Xavier (27°54‟8”S, 55°7‟59”O). Na bacia hidrográfica do rio Jacuí, quatro 

comunidades também foram amostradas, nos municípios de Cachoeira do Sul 

(30°0‟45”S, 52°5511”O), São Jerônimo (29°57‟31”S, 51°43‟21”O), Rio Pardo 

(29°59‟23”S, 52°22‟41”O) e Estrêla (29°30‟17”S, 51°58‟11”O). 

A pesquisa deu-se por meio de entrevistas, através de questionários semi-

estruturados padronizados, com questões abertas e fechadas, aplicados a 77 

pescadores artesanais profissionais em cada bacia hidrográfica, totalizando 154 

entrevistas. O questionário era composto por questões socioeconômicas (gênero, 

idade, escolaridade, ocupação principal e renda) e questões referentes ao dourado 

(S. brasiliensis) como: Viu dourado? Com que frequência? Em que época do ano? 

Qual tamanho médio? O que é feito com o dourado quando capturado? A pesca do 

dourado é proibida nesta bacia hidrográfica? Na sua percepção a proibição da pesca 

foi eficaz para esta espécie? Existe fiscalização nesta bacia hidrográfica? Quem 

realiza? É eficaz? Existe algum trabalho de educação ambiental envolvendo os 

pescadores? Quem realiza? Na BHU também foi questionado sobre outras espécies 

ameaçadas de extinção como surubim-pintado (Pseudoplatystoma corruscans (Spix 

& Agassiz, 1829)) e piracanjuba (Brycon orbignyanus (Valenciennes, 1850)) 

(presença destas espécies nesta bacia hidrográfica, frequência com que ocorre, em 

que época do ano e quais os fatores que prejudicam estas espécies). Todas as 

perguntas foram realizadas da mesma forma e de maneira compreensível. Além dos 



71 
 

questionários as entrevistas incluíam imagens referentes a espécies de interesse 

(ANEXO B). 

As aplicações dos questionários ocorreram no período de março a setembro 

de 2015. Para seleção dos pescadores participantes da pesquisa foi usado o método 

“snow ball” (BIERNACKI e WALDORF, 1981) ou “bola de neve”, onde o primeiro 

pescador participante da pesquisa no final de sua entrevista, indicava outro possível 

participante e assim por diante. Os pescadores indicados foram selecionados de 

acordo com critérios pré-estabelecidos, como praticar a atividade pesqueira antes da 

proibição da pesca do dourado, que ocorreu no ano de 2002. Foi entrevistado 

somente um pescador por família e um pescador por embarcação. Todas as 

entrevistas foram realizadas individualmente.  

A análise dos dados foi realizada mediante testes estatísticos, utilizando o 

teste t- pareado para comparação de tamanho (em Kg) dos espécimes de Salminus 

brasiliensis, apresentados pelos pescadores, e teste de Qui-quadrado (χ²) para 

comparar as respostas referentes as questões: - presença e ausência da espécie; - 

frequência de ocorrência; - eficácia da proibição da pesca desta espécie. Também 

foi utilizado o teste de Regressão Logística para o cruzamento de dados 

relacionando o tempo de pesca profissional dos entrevistados, com o fato de terem 

visto ou não o S. brasiliensis e com a frequência de ocorrência da espécie, nas duas 

bacias hidrográficas, segundo as informações apresentadas pelos pescadores 

artesanais entrevistados. 

 
 

RESULTADOS 

 
Perfil dos entrevistados 

 
A idade média dos pescadores nas diferentes bacias hidrográficas foi de 48 

anos (21 – 69 anos) na BHU e 53 anos (22 – 79 anos) na BHJ. O sexo masculino 

representava mais de 80% dos pescadores entrevistados. O baixo grau de 

escolaridade foi bem representativo, onde cerca de 70% dos pescadores possuíam 

o ensino fundamental incompleto. 

A prática da atividade pesqueira com carteira de pescador profissional ficou 

em torno de 15 anos na BHU e 18 anos na BHJ, destacando que todos os 

pescadores já exerciam a atividade pesqueira antes mesmo da proibição da pesca 
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do dourado. A pesca artesanal é a principal fonte de renda de todos os pescadores 

entrevistados nas duas bacias hidrográficas.  

 
Aspectos relacionados ao dourado (Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)) 

 
Dos 77 entrevistados, 100% dos pescadores da bacia hidrográfica do rio 

Uruguai (BHU) confirmaram a presença da espécie nesta bacia hidrográfica 

(p<0,0001, χ²=77,00 c/ gl=1). Destes, 90% afirmaram avistá-lo frequentemente, ou 

seja, ao menos uma vez por semana, durante a realização da pesca. As respostas 

dos pescadores referentes a frequência de ocorrência da espécie, não depende do 

tempo de pesca profissional, dos pescadores entrevistados (p=0,85; OR=103,45). 

Cerca de 90% dos pescadores acreditam que exista mais de uma espécie de 

dourado na BHU (Figura 2).  

Na bacia hidrográfica do rio Jacuí (BHJ) 82% dos 77 pescadores 

entrevistados confirmaram a presença da espécie (p<0,0001, χ²=31,2 c/ gl=1), mas 

68% destes pescadores relataram que a ocorrência da mesma é rara (Figura 3). As 

respostas dos pescadores sobre presença ou ausência da espécie (p=0,69; 

OR=6,98), bem como as respostas referentes a frequência de ocorrência da espécie 

(p=0,40; OR=0,64) não dependem do tempo de pesca profissional dos pescadores 

entrevistados.  

No município de São Jerônimo, menos da metade (45%) dos pescadores 

entrevistados relataram a presença do dourado e todos afirmaram que, quando 

ocorre, sua presença é muito rara. Diferente da BHU, cerca de 90% acredita ter 

somente uma espécie de dourado na BHJ. 
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Figura 2- Porcentagem de respostas referentes à frequência de ocorrência do 

dourado (Salminus brasiliensis) na bacia do rio Uruguai, Rio Grande do Sul. Obs.: 

frequente= ao menos uma vez por semana; às vezes= ao menos uma vez por mês. 

 

 
 

Fonte: autor. 

 

Figura 3- Porcentagem de respostas referentes à frequência de ocorrência do 

dourado (Salminus brasiliensis) na bacia do rio Jacuí, Rio Grande do Sul. Obs.: 

frequente= ao menos uma vez por semana; às vezes= ao menos uma vez por mês; 

raramente= uma vez por ano. 

 

 
 

Fonte: autor. 

 

Além da baixa frequência de registro na BHJ, outro ponto ressaltado pelos 

pescadores é seu tamanho médio relativamente pequeno, onde a média de peso foi 

0

20

40

60

80

100

120

São Borja Manoel Viana Porto Xavier Uruguaiana

Frequente

Às vezes

Fr
eq

u
ên

ci
a 

d
e 

re
sp

o
st

as
 (

%
)

Municípios

0

20

40

60

80

100

120

Rio Pardo Estrêla Cachoeira do Sul São Jerônimo

Frequente

Às vezes

Raramente

n=64

Fr
eq

u
ên

ci
a 

d
e 

re
sp

o
st

as
 (

%
)

Municípios

n=77 



74 
 

de 2,5 kg (1,6kg a 3,0 kg).  Já para BHU o peso médio foi de 3,6kg (2,8kg a 5,1kg). 

Entretanto as médias de peso, relatadas pelos pescadores, não apresentaram 

diferença significativa (p=0,09; F=1,95) entre as bacias hidrográficas.  

A época do ano em que os espécimes tiveram maior ocorrência segundo os 

pescadores entrevistados, foi diferente entre as duas bacias, onde na BHU 83% dos 

pescadores afirmaram que a espécie ocorre durante todo o ano (p<0,0001, χ²=42,2 

c/ gl=1). Já na bacia BHJ 81% dos pescadores afirmam que a maior ocorrência é no 

período de piracema (segundo os pescadores, esse período equivale a 1° de 

outubro a 1° de fevereiro) (p<0,0001, χ²=45,3 c/ gl=1), segundo os 64 pescadores 

que confirmaram sua presença nesta bacia hidrográfica. 

Cerca de 90% dos pescadores entrevistados, que confirmavam a presença da 

espécie nas duas bacias hidrográficas pesquisadas, relataram a captura da mesma, 

seja ela de forma intencional ou acidental. Quando questionados sobre o destino dos 

espécimes capturados, as respostas variavam (Tabela 1). Quando os espécimes 

capturados estavam vivos e eram de pequeno porte (menor que dois quilos), a 

maioria dos pescadores afirmou que devolviam para o rio, mas alguns confirmaram 

que consumiam ou vendiam. Os pescadores afirmaram que o dourado é um peixe 

muito “brabo” e por isso acaba morrendo logo que se prende na rede. Desta forma 

quando os espécimes capturados já estavam mortos, mais de 85% dos pescadores 

relataram consumir ou vender este peixe.  

 

Tabela 1- Frequência de respostas (%) dos pescadores relacionadas ao destino do 
dourado (Salminus brasiliensis) quando encontrado preso nos materiais usados na 
pesca, nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai (BHU) e Jacuí (BHJ), Rio Grande 
do Sul. 
 
Destino do dourado BHU BHJ 

 Vivo 

         Solta 73 89 

       Consome ou vende 27 11 

 Morto 

         Solta 13 4 

       Consome ou vende 87 96 
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A proibição da pesca do dourado era de conhecimento de 92% dos 

pescadores entrevistados. No entanto 60% dos pescadores de São Jerônimo não 

tinham conhecimento da proibição da pesca na BHJ. 

 Deste modo foi questionado aos pescadores, sobre a eficácia desta medida, 

perguntando-lhes se a proibição da pesca do dourado contribuiu para o aumento 

populacional do mesmo nas respectivas bacias. Na BHU 82% (p<0,0001, χ²=21,8 c/ 

gl=1) dos pescadores entrevistados afirmaram que a proibição contribuiu 

positivamente para o aumento populacional desta espécie (Figura 4). 

 
Figura 4- Porcentagem de respostas referentes a proibição da pesca do dourado e 
sua contribuição para o aumento populacional da espécie, na bacia hidrográfica do 
rio Uruguai (BHU), Rio Grande do Sul. 
 

 
 

Fonte: autor. 
 

Já na BHJ 58% dos pescadores desta bacia hidrográfica, alegam que a 

medida de proteção não foi eficaz, pois segundo eles, não houve um aumento 

considerável na população desta espécie. No entanto 42% dos pescadores 

afirmaram que a proibição contribuiu com o aumento populacional do dourado e 

afirmaram que, se não houvesse a proibição da pesca esta espécie estaria “extinta” 

nesta bacia hidrográfica (Figura 5). Entretanto não houve diferença significativa entre 

as respostas, se foi eficaz ou não, quando comparadas (p=0,26, χ²=1,56 c/ gl=1). 
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Figura 5- Porcentagem de respostas referentes à proibição da pesca do dourado e 
sua contribuição para o aumento populacional da espécie, na bacia hidrográfica do 
rio Jacuí (BHJ), Rio Grande do Sul. 
 

 
 

Fonte: autor. 

  
Na BHU existem outras espécies alvo que estão presentes na lista de 

espécies ameaçadas do Rio Grande do Sul, como surubim-pintado 

(Pseudoplatystoma corruscans) e piracanjuba (Brycon orbignyanus). Quando 

questionados sobre a presença destas espécies na bacia 100% dos pescadores 

afirmaram a presença do surubim-pintado e destes 94% relatam sua maior 

ocorrência em período de piracema. No caso da piracanjuba somente 43% dos 

pescadores alegam ter visto esta espécie. Outra espécie citada por 35% dos 

pescadores na BHU é o surubim-cachara ou “zebra” (Pseudoplatystoma reticulatum 

(Linnaeus, 1766)). 

Diante da questão sobre a existência de fiscalização nestas bacias 

hidrográficas 100% dos pescadores entrevistados afirmaram que existe fiscalização. 

Entretanto 68% dos pescadores entrevistados na BHU e 53% da BHJ acreditam que 

a fiscalização não é realizada de forma eficiente. 

Em relação a trabalhos envolvendo educação ambiental, 57% dos pescadores 

entrevistados na BHU e 74% dos pescadores da BHJ, desconheciam qualquer 

trabalho envolvendo educação ambiental com os pescadores. Nas duas bacias os 

trabalhos relacionados a este aspecto estavam representados por formação de 

mutirões para recolhimento de lixo nas margens dos rios, promovidos pela Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), e representantes dos 
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pescadores, além de palestras relacionadas à pesca, promovidas pela Marinha 

brasileira e representantes dos pescadores. 

 
DISCUSSÃO 

 
A pesca artesanal mostrou-se de grande importância econômica nestas 

comunidades de pescadores artesanais profissionais. No entanto espécies alvo, 

consideradas de alto valor comercial pelos pescadores como dourado (Salminus 

brasiliensis), surubim-pintado (Pseudoplatystoma corruscans) e piracanjuba (Brycon 

orbignyanus), estão presentes na lista de espécies ameaçadas de extinção do Rio 

Grande do Sul, sob o Decreto Estadual 51.797/2014 (SEMA, 2014) e brasileira como 

no caso da piracanjuba sob a Portaria n° 445/2014 (ICMBio, 2014). 

Diante da acentuada degradação dos recursos pesqueiros, medidas de 

conservação como proibição da pesca, através das listas de fauna ameaçadas, 

proibição do uso de petrechos específicos, períodos de piracema e gestão de áreas 

de pesca, tentam garantir a presença destas espécies em seus hábitats naturais e 

sustentabilidade dos recursos pesqueiros (PINHEIRO et al., 2015).  

O dourado (S. brasiliensis) é nativo nas duas bacias hidrográficas (LIMA et al., 

2003) e todos os pescadores participantes da pesquisa estão cientes da proibição 

da pesca desta espécie, exceto 60% dos pescadores do município de São Jerônimo. 

A desinformação sobre a proibição apresentada por estes pescadores ficou 

comprovada com a comercialização da espécie na presença da pesquisadora. Tal 

desinformação agrava a situação vulnerável da espécie. Desta forma é dever dos 

representantes dos pescadores, ambientalistas e gestores da pesca realizarem 

medidas efetivas para sensibilização e conhecimento de tais meios de proteção aos 

pescadores.  

Segundo a percepção de 82% dos pescadores da BHU, houve eficácia da 

proibição da pesca do dourado, pois comparando a situação atual e a anterior à 

proibição, os pescadores perceberam um aumento considerável na população, além 

disso, 83% dos pescadores relataram a ocorrência desta espécie durante todo o 

ano. Os motivos pelos quais houve esse aumento populacional, segundo eles, são: 

o receio de serem autuados por crime ambiental, sob pena da Lei dos Crimes 

Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98), a considerável redução da pesca amadora 

direcionada a captura desta e de outras espécies protegidas por lei como o surubim-

pintado (P. corruscans) e principalmente o uso de petrechos direcionados a captura 
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destas espécies, como boia louca, garatéia e anzol de galho, quase não serem mais 

utilizados. 

Na BHJ, 58% dos pescadores, cientes da proibição afirmam que esta medida 

não foi eficaz nesta bacia hidrográfica, onde, na percepção dos mesmos, não houve 

um aumento considerável na população desta espécie. Além disso, cerca de 70% 

dos pescadores afirmam que a ocorrência desta espécie é rara nesta bacia 

hidrográfica e sua maior ocorrência é registrada em período de piracema. No entanto 

cerca de 40% dos pescadores afirmaram que, se não houvesse a proibição esta 

espécie “estaria extinta” nestes locais, concordando com a eficiência desta medida 

de proteção na BHJ. 

Tendo em vista que se trata de duas populações distintas, a avaliação do 

status de conservação destas populações foi avaliada separadamente, estando 

classificadas como vulnerável (VU) na BHU e em perigo (EN) na BHJ (SEMA, 2014), 

a qual teve um declínio de 50% de sua população no sistema hidrográfico da Laguna 

dos Patos (FZB, 2014). Observações de campo nas bacias dos rios Vacacaí (BHJ) e 

Ibicuí (BHU) corroboram a maior ocorrência da espécie na BHU (BEHR obs. 

pessoal). 

Diante da expressiva diferença entre a situação atual destas populações nas 

respectivas bacias hidrográficas, quais possíveis causas estariam afetando a 

população de dourado na BHJ? 

Diversas ações de conservação da ictiofauna realizadas em diferentes partes 

do mundo têm apresentado resultados positivos, entretanto não solucionaram o 

problema de declínio populacional das espécies por completo. Um exemplo é o da 

população de salmonídeos no Canadá, onde a mesma sofreu um declínio de 60% 

na década de 1990 (BRADFORD e IRVINE, 2000) e devido à proibição da pesca 

resultou na estabilização desta população, porém ainda existe uma grande 

mortandade, cujas causas ainda estão sendo estudadas (RABY et al., 2014).  

Outro exemplo é o pirarucu (Arapaima gigas), espécie protegida por ações de 

conservação, através de manejo sustentável em unidades de conservação e áreas 

com acordos de pesca formais, que tem mostrado resultados significativos na sua 

conservação, mas a espécie continua sendo alvo da pesca ilegal e as ações de 

proteção apresentam problemas de preservação a longo prazo para esta espécie, 

sendo assim estudos vêm sendo realizados a fim de solucionar tais deficiências 

(HRBEK et al., 2007; CASTELLO et al., 2015).  
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 Mesmo a proibição da pesca de S. brasiliensis estando em vigência, a 

captura da mesma continua sendo realizada nestas bacias, sendo ela de forma 

intencional ou acidental.  Por muito tempo as espécies migradoras têm sustentado 

as modalidades de pesca tanto de subsistência, como comerciais e recreativas 

(AGOSTINHO et al., 2007). Sendo assim, a maioria dos pescadores da BHU 

demonstram inconformidade com a proibição da pesca do dourado e do surubim-

pintado (este em menor grau), movimentando ações com a intenção de revogar a 

proibição da pesca destas espécies para os pescadores profissionais. Segundo eles 

a proibição da pesca tem afetado diretamente sua economia, por se tratar de 

espécies de alto valor comercial (ZANIBONI-FILHO e SCHULZ, 2003).  

Já a captura acidental ocorre pelo uso de petrechos utilizados na pesca de 

outras espécies, como rede de emalhar, linha de espera e/ou espinhel. Segundo os 

pescadores “não tem como avisar para o dourado que ele está proibido de se 

prender na rede”, desta forma a captura muitas vezes se torna inevitável. A 

utilização de redes de emalhar permite a captura não intencional de algumas 

espécies, através da não seletividade destas redes. A captura não intencional de 

espécies não desejáveis pode ser considerada um meio substancial na mortalidade 

das mesmas (HILBORN et al., 2003). Segundo Weingartner e Zaniboni-Filho (2005), 

o dourado é uma espécie muito sensível ao estresse, com isso a maioria dos 

espécimes capturados acidentalmente morrem antes mesmo que possam ser 

devolvidos ao rio.   

Medidas como minimizar o tempo de estresse causado pela captura 

possivelmente diminuiria a mortandade destes peixes. Esta medida apresentou 

resultados positivos em capturas acidentais de salmão do pacifico (Oncorhynchus 

spp.) no rio Freser no Canadá. As capturas não intencionais são uma das causas da 

ineficiência migratória e mortandade destas espécies. Desta forma pesquisadores 

com auxilio de aborígenes tentaram amenizar o impacto dessas capturas, através de 

medidas de conservação e gestão da pesca. Uma das medidas propostas foi de 

minimizar o tempo de captura e liberação do salmão, através da minimização do 

tempo de intervalo entre as revisões das redes de emalhar, sendo esta bem aceita 

pelos pescadores e mostrou significativos resultados na sobrevivência destas 

espécies (RABY et al., 2014). Esta medida poderia ser viável na atividade pesqueira 

nas bacias hidrográficas pesquisadas. 
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Alguns pescadores (15%) alegam devolver o dourado ao rio mesmo o 

espécime já estando morto. Essa informação reflete o receio dos pescadores diante 

da fiscalização realizada pela Policia Militar Ambiental tendo conhecimento do valor 

da multa de cinco mil reais acrescentados 500 reais por espécime apreendida, além 

de correr o risco de apreensão de todo material de pesca, conforme a Lei de Crimes 

Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98). Porém, na percepção de 68% dos pescadores 

da BHU e 53% da BHJ, a fiscalização não tem se mostrado eficiente, devido a 

alguns fatores como: pouca frequência em época de piracema, a não fiscalização no 

período noturno, além do reduzido número de pessoal que desenvolvem este 

trabalho e a situação precária dos materiais usados para realização das rondas.  

Estudos relacionados à caça ilegal mostram que, quando o esforço de 

execução da fiscalização é reduzido, existe um aumento considerável na caça ilegal 

(MERODE et al., 2007). Com a pesca não é diferente, pois muitos pescadores 

estando cientes da atual situação precária da fiscalização, não hesitam em realizar a 

pesca ilegal.  Portanto a fiscalização exerce um papel fundamental na conservação 

bem sucedida de espécies protegidas.  

Trabalhos de educação ambiental, relacionados à importância da preservação 

de tais espécies ameaçadas e dos recursos pesqueiros, envolvendo as 

comunidades de pescadores, poderiam resultar em uma maior conscientização e 

valorização destes recursos por parte destas comunidades. Contudo essa prática 

não vem sendo aplicada nestas bacias hidrográficas. 

Outro ponto ressaltado pelos pescadores das duas bacias hidrográficas é que 

a pesca exercida por eles, não é a principal causa da vulnerabilidade destas 

espécies, responsabilizando principalmente a construção de barragens hidrelétricas. 

Barramentos ocasionados pela construção das barragens hidrelétricas afetam a 

produtividade pesqueira (DUGAM et al., 2010), além de resultar em efeitos negativos 

sobre as espécies de peixes (AGOSTINHO et al., 1993) principalmente em espécies 

migradoras (REIS et al. 2003; HARVEY e CAROLSFELD, 2003), ocasionando até 

mesmo extinções locais. A fragmentação resultante dos barramentos hidrelétricos na 

bacia do rio Fuji no Japão eliminou a população local de salmão (Oncorhynchus 

masou ishikawae, Brevoort, 1856), além de acabar com a coexistência desta 

espécie e o Charr (Salvelinus leucomaenis japonicus, Ochima, 1961) (TSUBOI et al., 

2010). Outro exemplo é o de Tenualosa reevesii (Richardson 1846), peixe muito 

valorizado no rio Qiantang na China, que devido às alterações marcantes no regime 



81 
 

hidrológico causados pelas construções de hidrelétricas foi extinto localmente 

(ZHONG e POWER, 1996). Um caso parecido ocorreu no Brasil, onde após a 

construção de barragens hidrelétricas, segundo um estudo realizado com 

pescadores, no Baixo Rio Tocantins, na Amazônia, mostra a extinção regional do 

jaraqui (Semaprochilodus brama (Valenciennes, 1850))(HALLWASS et al., 2013). 

Assim como o dourado (S. brasiliensis) outras espécies migradoras nativas da 

BHU, como o surubim-pintado (P. corruscans) e a piracanjuba (B. orbignyanus) vêm 

sofrendo decréscimo populacional diante dos efeitos negativos da sobreexploração e 

dos barramentos hidrelétricos. Em muitos locais, na tentativa de amenizar o impacto 

causado pelas barragens, foram construídas escadas para passagem de peixes 

(BERTOLETTI, 1987). Entretanto o método de construção destas escadas foi 

baseado em espécies que possuem capacidade de saltar, como no caso dos 

salmonídeos do hemisfério norte, sem avaliar a biologia das espécies migradoras 

neotropicais (AGOSTINHO et al. 2004). Além disso, estas escadas de peixes podem 

aumentar o impacto, atuando como armadilhas ecológicas (PELICICE e 

AGOSTINHO, 2008) 

Na BHU, esses sistemas de transposição têm-se mostrado pouco eficientes 

para a manutenção das rotas migratórias ascendentes e descendentes para a 

população de surubim-pintado (P. corruscans). Essa fragmentação aliada à 

qualidade do habitat, exploração pela pesca e o efeito de hibridação, resultou em um 

declínio de pelo menos 50% nos últimos 45 anos dessa população (FZB, 2014). 

Contudo todos os pescadores entrevistados na BHU confirmam a presença desta 

espécie e destes 94% relatam sua presença mais frequente em período de 

piracema. Diante da proibição da pesca desta espécie eles acreditam que houve um 

aumento populacional, no entanto foi menor que a do S. brasiliensis.  

Ainda foi relatada a presença do surubim-cachara (P. reticulatum), sendo que 

a ocorrência do mesmo é mais rara para esta bacia hidrográfica. Por não haver 

registro da espécie em coleções científicas até o período da avaliação de 

conservação das espécies, seu status de conservação ficou como não aplicável à 

avaliação no Estado (FZB, 2014). No entanto 35% dos pescadores entrevistados 

afirmam sua ocorrência, mesmo ela sendo rara. Além deste fato, eles descrevem 

características da espécie como: a carne de coloração amarelada, corpo coberto por 

listras e comprimento corpóreo menor e circunferência maior que surubim-pintado. 

Estas características condizem com as apresentadas por Britski et al. (1988) para P. 
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reticulatum. Recentemente esta espécie esta descrita como presente na lista de 

espécies que compõem a ictiofauna da BHU (BERTACO et al., 2016). 

Já a situação da piracanjuba ou salmão (B. orbignyanus) é ainda mais crítica, 

pois somente 43% dos pescadores confirmaram a presença desta espécie na BHU e 

relataram que cerca de 20 anos atrás a ocorrência desta espécie era mais comum, 

mas atualmente sua presença é muito rara, com maior frequência em período de 

piracema. Outro ponto relatado pelos pescadores é a não comercialização desta 

espécie devido à carne ser considerada saborosa por eles. 

No Rio Grande do Sul esta espécie está classificada na categoria 

Criticamente em Perigo (CR) e atualmente é encontrada somente em trechos do alto 

Uruguai (FZB, 2014). Estudos de conservação e repovoamentos vêm sendo 

realizados nesta bacia hidrográfica, a fim de conservar esta espécie na BHU 

(ZARDO, E. com. pessoal). Possivelmente os espécimes relatados pelos pescadores 

tenham origem destes repovoamentos. 

Pressupondo que a pesca ilegal continua acontecendo nestas bacias, aliada 

aos impactos negativos causados pelos barramentos e outras ações antrópicas é de 

extrema importância a continuidade da proibição da pesca destas espécies, além de 

evitar novas instalações de barragens hidrelétricas e mitigar os impactos já 

causados, por estas construções, bem como apresentados por Biassi (no prelo). 

Estratégias de manejo apropriadas juntamente com um sistema de monitoramento 

constante sobre os estoques podem resultar na redução do risco de extinção de 

espécies que hoje são legalmente protegidas (PINHEIRO et al., 2015).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os pescadores nas comunidades pesquisadas mostraram ter um importante 

conhecimento sobre os recursos pesqueiros e suas espécies, além da capacidade 

de avaliação da situação atual da população do dourado, surubim-pintado e 

piracanjuba na BHU e a eficácia da proibição da pesca para estas espécies.  

Pode-se concluir que a maioria dos pescadores da BHU acredita que a 

proibição da pesca do dourado foi eficaz. Na BHJ as opiniões dos pescadores sobre 

a eficácia da medida de proteção ficaram divididas. Nesta bacia hidrográfica pouco 

mais da metade dos pescadores acredita que a medida de proteção não foi eficaz.  

Os pescadores também revelaram as possíveis causas que podem estar 

prejudicando a população de dourado como, barramentos hidrelétricos, pesca e 
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fiscalização ineficiente. Desta forma é de extrema importância a continuidade da 

medida de proteção que proíbe a pesca desta espécie, no entanto medidas de 

fiscalização principalmente em determinados locais (eclusas, próximo de barragens 

hidrelétricas) e épocas (piracema), devem ser intensificados. 

 Portanto, o presente estudo mostra-se importante na contribuição de 

informações para uso de gestores da pesca e órgãos ambientais, a fim de contribuir 

na conservação das espécies ameaçadas. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
- Os pescadores das bacias hidrográficas dos rios Uruguai e Jacuí apresentaram 

importantes conhecimentos sobre os recursos pesqueiros destes locais. 

- A pesca artesanal é a principal fonte de renda destes pescadores.  

- A atividade pesqueira nestas bacias hidrográficas vem sofrendo um decréscimo na 

captura do pescado. 

- As principais causas deste declínio no pescado, apresentadas pelos pescadores, 

são: pesca ilegal, represamentos hidrelétricos (BHU), mineração dos rios (BHJ), 

poluição agrícola e doméstica, desvios dos cursos d‟água, desmatamento das matas 

ciliares e introdução de espécies exóticas.  

- Existe uma possível decadência da atividade pesqueira nestas comunidades, 

evidenciado pelo baixo número de jovens que a praticam.  

- A maioria dos pescadores da BHU acredita que a medida de proteção de proibir a 

pesca do dourado (S. brasiliensis) foi eficaz. 

- Para surubim-pintado (P. corruscans) os pescadores da BHU acreditam que houve 

o aumento populacional desta espécie após a proibição da pesca. 

- A situação da piracanjuba (B. orbignyanus) na BHU ainda é crítica, não havendo 

relatos de aumento desta população segundo os pescadores. 

- Na BHJ pouco mais da metade dos pescadores acredita que esta medida não foi 

eficaz.  

- As possíveis causas que aumentam a vulnerabilidade destas espécies segundo os 

pescadores foi: captura acidental, pesca predatória, barramentos hidrelétricos e 

fiscalização precária.  

- O presente estudo mostra-se importante na contribuição de informações para uso 

de gestores da pesca e órgãos ambientais, a fim de contribuir na conservação 

destes recursos pesqueiros e suas espécies. 
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4 ANEXOS 

 
4.1 Anexo A: Questionário 

I - SOCIOECONÔMICO 

Data:____________. 

Nome:_________________________________________________________. 

Idade:___________. 

Sexo: 

(   ) Masculino     (   ) Feminino 

 

1- Escolaridade: 

(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

 

2- Possui filhos?  

(   ) Sim. Quantos? _____.                 (   ) Não 

 

3- Estado civil: 

(   ) Solteiro      (   ) Casado        (   ) União Estável      (   ) Viúvo  

 

4- Vive somente da pesca ou exerce outras atividades remuneradas?  

(   ) Sim.  Atividade___________________________________ 

(   ) Não  

 

5- Filiado a colônia ou associação de pesca?  

(  ) Sim. Colônia ___________________________.   

(  ) Não 

 

6- Qual a sua renda mensal adquirida pela pesca? 

(   ) Menos que um salário mínimo 
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(   ) De um a dois salários mínimos 

(   ) De dois a três salários mínimos 

(   ) De três a quatro salários mínimos 

(   ) Mais que quatro salários mínimos 

 

7- Quanto tempo está na atividade pesqueira? 

______________________________________________________________. 

 

8- Tem mais alguém na família que pratica a atividade pesqueira?  

(   ) Sim. Quem?_________________________________________________. 

(   ) Não 

 

9- Quantas vezes por semana você consome peixe? 

(   ) Nenhuma            (   ) 1 vez           (    ) 2 vezes          (   ) 3 vezes   

(   ) Mais que três vezes. 

 

II - DADOS DA PESCA E DA ATIVIDADE – ETNOICTIOLOGIA 

 

10- Quais espécies que mais pesca nome popular? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

11- Nos últimos 10 anos as cinco espécies mais pescadas... 

Espécie/ nome 

popular 

Aumentou Igual Diminuiu Tamanho 

médio  

A     

B     

C     

D     

E     
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12- Com quem comercializa o pescado?  

__________________________________________________________________. 

 

13- Preço pago? Somente eviscerado? Filé?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

14- Acha justo o valor pago? 

(   ) Sim                 (   ) Não 

 

15- Apetrechos? 

 (   ) Anzol de galho, (   ) Linha de mão,  (   ) Espinhel,  (   ) Covo,  (   ) Tarrafa  

(   ) Rede emalhar? ___________. 

Outros ___________________________________________________________. 

 

16- Como você vê a atividade pesqueira na bacia em que pesca? 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

17- Na sua opinião o que prejudica as espécies de peixes nos rios? 

(   ) Poluição (agrícola, doméstico)                                      (   ) Pesca predatória                      

(   ) Irrigação (desvio de rios, bombas de irrigação)            (   ) Barragens                             

(   ) Alterações de lagoas marginais                                    (   ) Excesso de pesca 

(   ) Assoreamento 

(   ) Outros. ______________________________________________________. 

 

18- Já capturou alguma espécie exótica? Qual(is)? Quantas? 

(  ) carpa comum ou húngara ____________________________________________ 

( ) carpa capim ______________________________________________________    

(  ) carpa cabeça grande _______________________________________________ 

(  ) carpa prateada ____________________________________________________ 

(  ) tilápia ____________________________________________________________ 

(  ) pacu ____________________________________________________________ 
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19- Qual sua perspectiva de futuro? (continuar na atividade?) 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

20- Quais são as dificuldades encontradas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

21- Sugestões:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4.2 Anexo B: Imagens apresentadas aos pescadores nas entrevistas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do autor adaptada a partir de imagens do Google. 


