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RESUMO: O São Francisco é o terceiro maior rio brasileiro e representa 2/3 da disponibilidade de 

água doce da região Nordeste. Sua bacia é dividida em quatro segmentos: Alto São Francisco, Médio 

São Francisco, Submédio São Francisco e o Baixo São Francisco que vai da cidade de Paulo Afonso 

- BA até sua foz. O Baixo São Francisco (5,1% de toda a bacia); é uma das regiões mais impactadas 

do Nordeste, quando tratamos dos fatores ligados a pesca, geração de energia elétrica, poluição 

oriunda dos esgotos das cidades, assoreamento, uso de agrotóxicos e desmatamento da vegetação 

ribeirinha. A 1º Expedição Científica do Baixo São Francisco, teve por objetivo avaliar estes impactos 

visando criar um programa de biomonitoramento deste corpo hídrico. Foi realizado incialmente uma 

bioprospecção dos seguintes aspectos: qualidade físico-química de água, poluição aquática, 

assoreamento, desmatamento da mata ciliar, levantamento socio-econômico, educação ambiental, 

composição da ictiofauna, análise de metais pesados na água e nos peixes, pesca e captura, intrusão 

salina e análise de principais contaminantes. Durante oito dias, foram coletadas amostras em sete 

municípios ribeirinhos dos Estados de Alagoas e Sergipe. Os resultados indicam que todos os 

municípios estudados, possuem problemas de poluição aquática decorrentes de esgotos domésticos e 

difusos, agrotóxicos e matéria orgânica depositada no sedimento. Boa parte das culturas é dependente 

da utilização de adubos solúveis e agroquímicos, em cultivos nas margens do rio, prevalecendo o 

cenário de degradação ambiental. Constatou-se diminuição do número de espécies nativas de peixes 

da bacia e predominância de espécies exóticas e marinhas invasoras, ademais foi possível detectar a 

ocorrência de métodos de capturas com grande impacto sobre a ictiofauna, como uso de malhadeiras 

com tamanho menores que o permitido, uso de bombas e bolinhos de arroz embebidos em formol, 

como isca. A cunha salina já se encontra a 16 km da foz do São Francisco, fazendo com que atividades 

agrícolas sejam substituídas por outros tipos de culturas como a carcinicultura. O pescado apresenta 

teores de metais pesados, entretanto, boa parte estão dentro dos limites aceitáveis. Um banco de dados 

georeferenciados com resultados da expedição foi disponibilizado para consulta em prol de ações 

voltadas a revitalização do Baixo São Francisco. 
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