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Introdução

O semiárido do Nordeste brasileiro possui grandes
variações de recursos hídricos, baixos índices 
pluviométricos e elevada taxa de evaporação que 
exercem importante papel na organização e 
funcionalidade dos ecossistemas aquáticos [1]. Fazendo 
com que essa região apresente inúmeros municípios 
estagnado economicamente com dependência de 
recursos governamentais e índices de desenvolvimento 
humano muito baixos afirmando a urgência por 
políticas públicas de reversão desse quadro [2].

O DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas) construiu grandes açudes públicos com uma 
proposta de subsistência para os sertanejos inclusive os 
pescadores, porém essas medidas não foram eficazes 
para resolver os problemas socioeconômicos da região 
e o combate aos efeitos da seca continua sendo 
realizado de modo emergencial, com distribuição de 
cestas básicas e abertura de frentes de trabalho voltada 
à construção e limpeza de poços, cisternas e açudes, 
para amenizar o êxodo rural e a miséria [3]. 

O presente estudo objetivou traçar o perfil 
socioeconômico dos pescadores artesanais do 
município de Serra Talhada-PE que utilizam os açudes 
como áreas de pesca, com intuito de subsidiar futuros 
programas que ofereçam alternativas de renda e 
melhoria dos índices de desenvolvimento humano da
população sertaneja.

Material e Métodos

Esta pesquisa foi realizada com 22 pescadores que 
praticavam a pesca de subsistência ou como forma de 
lazer. A amostragem ocorreu durante o período de 
maio a setembro de 2009 nas comunidades do 
Borborema, Caxixola, IPSEP, Vila Dnocs pertencentes 
ao município de Serra Talhada-PE.

A escolha dos pescadores artesanais foi realizada a 
partir do informante chave que fez a conexão do 
pesquisador com a comunidade estudada [4].

Foram aplicados formulários estruturados com 
perguntas relacionadas às condições socioeconômicas 
dos pescadores e sua influência nas atividades de
pesca.

Resultados e Discussão

A pesca artesanal no município de Serra Talhada é 
transmitida culturalmente dos pais para os filhos e 
apresenta uma característica marcante em relação à 
presença feminina, pois esta prática só é realizada por 
essa classe apenas nas famílias que necessitam da pesca 
para subsistência. As mulheres são totalmente excluídas 
quando a pesca caracteriza-se como forma de lazer. As 
atividades de pesca são exercidas por homens e 
mulheres com faixa etária entre 16 e 62 anos, média de 
41 anos e coeficiente de variação em torno dos 31,5%.

O nível de escolaridade dos pescadores se 
caracteriza por: 9,6% analfabetos absolutos, 46%
apresentam de 1ª a 4ª séries (Ensino Fundamenta I), 
15% apresentam de 5ª a 8ª séries (Ensino Fundamental
II), apenas 10,4% concluíram ou cursam o Ensino 
Médio e 2% cursam o Ensino Superior.

A média salarial mensal dos pescadores artesanais do 
município de Serra Talhada se enquadrou no valor de 
R$ 630,00 reais e a renda per capta de R$ 127,00 reais 
mensais. Os pescadores residentes do Borborema 
apresentaram uma média salarial mensal de R$ 608,00 
reais e renda per capita mensal de R$ 101,00 reais. 
Vale ressaltar que, esses valores financeiros são 
referentes aos meses de maior captura de peixes, ou 
seja, durante o verão e que os pescadores (30%) 
recebem ajuda financeira dada pelo governo através do 
Programa Bolsa Família e Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), corroborando com [3] que 
realizou um levantamento da pesca e aquicultura 
realizado no Nordeste e definiu a população do 
semiárido, em sua maioria, como analfabeta, pobre e 
desestruturada. 

Os pescadores foram questionados sobre a 
necessidade de cessar a pescaria na época da piracema:
90% dos entrevistados posicionaram a favor, afirmando 
que essa medida preservaria o estoque pesqueiro, 
garantindo assim a pesca artesanal para os anos
seguintes. Contudo, afirmaram que tal medida na 
prática é inviável, porque durante esse período eles não 
teriam outras fontes de renda para sustentar seus 
familiares. Sendo assim, realizam a pesca durante todo 
o ano.

Os pescadores artesanais que utilizam a pesca como 
forma de subsistência indicaram a utilização dos 



tanques-redes como alternativa para aumentar a sua 
renda familiar e garantir o alimento durante o período 
de pouca captura. Contudo, os informantes relataram 
que falta recurso financeiro para compra do material 
necessário.

Quanto aos aspectos relacionados às condições de 
moradia dos informantes: 100% residem em casas de 
alvenaria, sendo que 95% dessas residências possuem 
telha como cobertura e apenas 5% são coberta com 
laje. O piso é de cerâmica em 27% dos casos e 73% 
apresenta apenas o cimento.

No que se refere ao abastecimento de água: 80% 
das residências são abastecidas pela Companhia 
Pernambucana de Saneamento (COMPESA), 10% 
utilizam à cacimba e 10% recebem à água da 
COMPESA por terceiros. Em relação a iluminação:
100% das casas tem energia elétrica fornecida pela 
Companhia Energética de Pernambuco (CELPE).

A eliminação dos resíduos fecais: no Borborema,
15% lançam in natura e 85% eliminam seus resíduos 
em esgotos. Nas outras localidades de estudo foram
registrados que 5% utilizam fossa séptica e 95% são 
beneficiados com rede de esgotos.

Em relação aos de bens duráveis dos pescadores
artesanais verificou-se que: televisão (100%), geladeira
(86%), ventilador (80%), rádio (73%), liquidificador 
(77%) e carro (14%). 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo 
verificou-se a necessidade urgente de políticas públicas 
de incentivo a essa classe de trabalhadores com
cadastramento e criação de colônias de pescadores, 
oferta de cursos técnicos especializados e gratuitos, 
além de orientações em educação ambiental para a
conservação da biodiversidade.
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