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Usinas hidrelétricas na bacia Amazônica

Winemiller, K. O. et al. 2016. “Balancing Hydropower and Biodiversity in the Amazon, Congo, and Mekong.” Science 351(6269):128–29. Retrieved 

(http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aac7082).
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A pesca na região Amazônica

Aspectos Ecológicos
• Estacionalidade

Climática
• Verão
• Inverno

• Floresta inundada

Aspectos Sociais
• Atividade dominada

por homens
• O papel das 

mulheres na pesca é 
ignorado
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Objetivo de Pesquisa

Explorar as percepções de pescadores e pescadoras sobre os 
impactos que Belo Monte gerou na pesca
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Área de estudo: Vila Nova

Comunidade ribeirinha
• 156 Famílias

• 752 Moradores da comunidade

• Jusante

• A Pesca é a principal atividade social é economica

• Mulheres e homens são pescadores

• As mulheres se identificam por si mesmas como “Pescadoras”





Usina Hidrelétrica de Belo Monte & Vila Nova

Korshak, S. (2011, November 1). Dam Energy. The Río Tímes. Retrieved from http://riotimesonline.com/brazil-
news/opinion-editorial/editorial/dam-energy/#
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Metodologia

Estudo de caso, usando métodos de 
abordagem qualitativa.

Coletaram-se os dados por meio de:

• Entrevistas em profundidade (26)

• Pescadoras (13)

• Pescadores (12) 

• Casal (1)

• Mapeamento participativo (10)

• Pescadoras (3)

• Pescadores (6)

• Grupo de pescadoras (1)

• Viagens de Pesca (3)

• Pescadores (2) 

• Pescadora é filho (1)

• Observação direta

• Entrevistas semiestruturadas (3)

• Presidente Colônia de Pescadores (1)

• Atravesador (2)



Resultados: A estacionalidade da Pesca

Castro-Diaz et al., (2018)
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Estação Sexo Mobilidade Aparelho de 
pesca

Espécies Pontos de pesca Isca

Inverno

Mulheres Canoa & remo Tela, linhea
de mão

Piau Floresta inundada, 
lagos (5km Vila 
Nova)

Frutos é sementes
da floresta 
inundada

Homens Catraia com 
motor

Canoa & remo

Malhadeira Pescada, Filhote,  
Dourada, Curimata, 
Marapá

Rio Xingu y lagos N/A

Linhea de 
mão

Pacu Floresta inundada, 
lagos

Frutos e sementes

Verão

Mulheres Canoa & remo Tela, linhea
de mão

Piau
Cara
Traira

Veira do rio "Piabinha", farinha
molhada

Homens Catraia com 
motor,
Canoa & remo

Malhadeira Cará, Curimatã, 
Ariru

Río Xingu y lagos N/A

Tela, linhea
de mão

Ariru, Tucunare Río Xingu y lagos, 
ribera 

"Piabinha”,

Catraia com 
motor,
canoa & remo

Zagaia, flecha
(sararaca), 
arpão
(mergulho)

Tucunaré, Curimatã, 
Piau

Rio Xingu, lagos, 
veira

N/A
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Mudanças sociais e ecológicas percebidas por pescadoras e 
pescadores

1. 
Desmatamento
& Remoção de 

terra

2. Iluminação
3. Fechamento
da Barragem



Mudanças sociais e ecológicas percebidas por pescadoras é 
pescadores

1. Desmatamento & 
Remoção de terra

Características da água
• Cor da água
• A água não potável
• Abundância de peixes
• Sedimentos

2. Iluminação

Abundância de peixes
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Mudanças sociais e ecológicas percebidas por pescadoras é 
pescadores

3. Fechamento da Barragem

Fluxo da água
• Perda da Floresta inundada
• Perda de pontos de pesca
• Abundância de peixes
• Perda de peixes
• Mobilidade de pescadores e 

pescadoras
• Esforço de pesca



Mudanças na mobilidade é dos pontos de pesca das pescadoras

Castro-Diaz et al., (2018)



Mudanças na mobilidade é dos pontos de pesca dos pescadores

Castro-Diaz et al., (2018)



Impactos socioecológicos e economicos

Castro-Diaz et al., (2018)

Pescadoras Pescadores

Perda dos peixes com maior importância 
econômica X

Perda dos pontos de pesca X X

Maior distância desde Vila Nova até os 
pontos de pesca X

Aumento das despesas de pesca X

Acesso limitado a alimentos X

Aumento do preço dos alimentos X

Baixa qualidade da água X

Menor tempo pescando X

Maior tempo pescando X
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Discussão & Conclusões

• As percepções que pescadoras e pescadores desta comunidade têm sobre os
impactos da usina em na pesca são distintos

• O papel dos homens e mulheres na pesca e nas casas

• As maiores mudanças aconteceram quando fecharam a barragem

• Fluxo da agua

• Perda da floresta inundada

• Perda do ponto de desova 

• Menor abundância e presencia dos peixes

• Menor abundância dos peixes está afetando a economia local

• Pescadoras reduziram o esforço de pesca

• Elas estão pescando poucos peixes

• Segurança alimentar e autonomia diminuiu
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Discussão & Conclusões

• As comunidades que não foram reassentadas e que não
participaram dos processos de consulta também são afetadas pela 
construção de usinas hidreletricas

• As comunidades na jusante das barragems são ignoradas nos 
processos de consulta dos projetos hidreletricos.

• Os pescadores estão preocupados pela perda de peixes na região
• Perda dos peixes com maior importância econômica

• Maior distância desde Vila Nova até os pontos de pesca

• Maior gasto em gasolina (a gasolina tambem aumentou o preço)

• As pescadoras estão preocupadas pela perda do acesso aos pontos 
de pesca e pelos poucos retornos econômicos da pesca
• Elas tem menor independência e são suscetíveis a manter a segurança alimentar das familias.

• Estratégias de adaptação
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