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RESUMO 

 

 
A Emergência da temática ambiental na atualidade é sem dúvida, essencial. As diversas 

leituras sobre o meio ambiente e paisagem se inserem em um contexto que inter-relaciona o 

conjunto de sistemas naturais e sociais em que vivem os homens e os outros seres e de onde 

obtêm sua subsistência. Destaca-se a importância de compreender que os impactos ambientais 

negativos na região estuarina do rio São Francisco são decorrentes, essencialmente, da relação 

homem-natureza e chamam a atenção principalmente pela sua amplitude, visibilidade e danos 

para a população local. O presente estudo teve como objetivo analisar as alterações das 

paisagens na região estuarina do rio São Francisco entre os municípios sergipanos de 

Pacatuba e Brejo Grande, decorrentes do uso e ocupação do solo no período de 1987 a 2006. 

Foi realizado um mapeamento de classes temáticas visando à quantificação das áreas 

ocupadas, sendo escolhidas em função da magnitude, relevância e predominância de sua 

ocorrência na paisagem e, pela sua importância sócio-ambiental.  Foram analisadas imagens 

de satélite e comparadas entre si utilizando técnicas de geoprocessamento para identificação 

das alterações ocorridas entre os tipos de uso e cobertura da terra em diferentes períodos. Em 

dezenove anos, a paisagem da região estuarina do rio São Francisco passou por alterações 

significativas, sendo que a paisagem da área de estudo foi totalmente modificada ao longo 

deste tempo, principalmente por se tratar de uma área onde a dinâmica ambiental foi acelerada 

pelas ações antrópicas. Pode-se constatar a redução das áreas de manguezais ao longo dos 

anos analisados, associadas diretamente à implantação de projetos de aqüicultura e pelo 

avanço progressivo do oceano sobre essa área causando alteração das paisagens naturais. 

 

Palavras chave: Rio São Francisco, Mapeamento, Paisagem. 
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ABSTRACT 
 

 

Nowadays the emergence of environmental thematic is undoubtedly essential, then various 

readings about the environment and landscape work are necessary in a context that interfaces 

the set of natural and social systems integrating nature and society. We highlight the 

importance of understanding that the negative environmental impacts in the region São 

Francisco River estuary are due  essentially, to the relationship man-nature and noted mainly 

by its amplitude, visibility and damage to the local population. The objective of the present 

study was to analyze the changes of landscapes in São Francisco River estuary between the 

municipalities of Pacatuba and Brejo Grande from the land use and occupation during the 

period from 1987 to 2006. A mapping of thematic classes to the quantification of the occupied 

areas was done, as a function of the magnitude, relevance and predominance of their 

occurrence in the landscape and, by its importance. Satellite images were analyzed and 

compared with each other using geoprocessing techniques for identifying the changes 

between the different types of land use and occupation over different periods. In nineteen 

years, the estuary landscape went through very strong changes, mainly because of the 

environmental dynamic was accelerated by anthropic actions. It can be seen the reduction of 

mangroves areas over the years analyzed, linked directly to aquaculture projects deployment 

and the progressive advancement of Ocean on this area causing alteration of natural 

landscapes. 

 

Keywords: Rio São Francisco, Mapping, Landscape.  
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1.  INTRODUÇÃO 

Ao longo do processo histórico os seres humanos delinearam suas ações objetivando 

conquistar e expandir a dominação sobre os espaços “naturais”, traduzindo assim seus 

interesses e necessidades. Estudos que procuram analisar como acontecem as transformações 

e os impactos negativos no meio ambiente são imprescindíveis, no sentido de proporcionar 

uma organização e equilíbrio dos interesses da sociedade com a necessidade de preservação 

dos componentes da natureza no espaço geográfico.  

Diante do grau de degradação ambiental proporcionado pelo atual modelo de 

desenvolvimento, emerge a necessidade de estabelecer relações sustentáveis com o meio 

ambiente. Essa necessidade de se manter uma nova conduta em relação à natureza acaba por 

suscitar o ideal da sustentabilidade como ferramenta fundamental à conservação dos recursos 

naturais. 

        Segundo Fontes (2002), a zona do estuário do Rio São Francisco evidencia o grau de 

interferência humana em toda bacia, visto o avançado processo de degradação em que se 

encontram principalmente nas últimas duas décadas onde o uso e ocupação do solo, aliado a 

regularização da vazão do rio pelas hidrelétricas, interferiram o equilíbrio e a dinâmica 

ambiental.  Vale ressaltar que a área de estudo apresenta componentes ambientais que são 

protegidos por lei, a exemplo do ecossistema manguezal, das margens dos rios e de seu corpo 

hídrico, mas a previsão legal não tem sido suficiente para garantir a sustentabilidade destes. 

Estudos enquanto instrumento de conhecimento para a comunidade científica e para a 

sociedade no que tange às alterações da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e a dinâmica 

da sua paisagem são de grande relevância. Conhecer as alterações das paisagens na região 

estuarina do Rio São Francisco, se torna imprescindível, principalmente por se tratar de um 

rio que exerce uma importante função em termos regional e nacional. Portanto é de suma 

importância conhecer e compreender como procedem as alterações geoambientais desta área. 

Analisar as alterações da paisagem causadas pelos processos degradacionais na área 

estuarina do Baixo São Francisco Sergipano, torna-se fundamental, já que estudos já 

desenvolvidos na área apontam para necessidade de medidas mitigadoras de caráter 

emergencial. Há extrema necessidade de discutir as diversas formas de organização e 

reorganização do espaço e dos problemas ambientais que afetam a região estuarina do rio São 

Francisco, essencialmente na área onde o processo de degradação já
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atinge níveis alarmantes, e os impactos negativos se refletem nitidamente na condição de vida 

das comunidades locais. 

 Elementos analíticos de alto grau de complexidade integram a análise dos estudos 

apresentados, estando estes materializados através da dinâmica em termos de uso e ocupação 

do solo. Sendo assim, buscou-se entender como ocorreram as transformações nas paisagens 

da região estuarina, e para que fosse estabelecida uma melhor precisão das referidas 

transformações, foi realizada a interpretação da paisagem utilizando um software de 

geoprocessamento como ferramenta para auxílio deste estudo. 

O presente estudo teve como objetivo analisar as alterações das paisagens na região 

estuarina do São Francisco Sergipano, entre os municípios de Pacatuba e Brejo Grande, 

decorrente do uso e ocupação do solo no período de 1987 a 2006.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Algumas considerações sobre o conceito de paisagem 

A origem da palavra paisagem procede da linguagem comum e nas línguas românticas 

deriva do latim (pagus, que significa país), com o sentido de lugar, setor territorial. Com 

intuito de garantir que a descrição da área de estudo ocorresse de forma satisfatória, foi 

necessário estabelecer o entendimento dos elementos naturais e artificiais que a constitui, 

observados a partir do conceito de paisagem no corpo da Geografia.  

Certamente ver e entender o que nos cerca se torna uma atividade um tanto quanto 

dinâmica e carregada de complexidade, não sendo passível apenas, à distância. Por vezes 

alguns se limitam à descrição do que o campo visual alcança, já outros percebem o mundo e 

seu significado por meio da percepção, não apenas pelos órgãos do sentido, mas pelos 

significados que cada parte deste mundo real apresenta (SANTOS e ROMÃO, 2007). 

A paisagem representa um elo concreto entre a natureza e a sociedade; uma síntese 

espacial-global entre o físico e o humano. Ela é o resultado de uma correlação permanente 

entre o potencial ecológico, isto é, o meio físico o qual envolve o relevo, o clima, o substrato 

geológico, as águas e a exploração biológica, ou seja, o meio biológico, que compreende o 

conjunto das comunidades vegetais, animais, solos e, por conseguinte, a utilização antrópica 

ou meio humano, englobando as técnicas, modos de produção e organização sociais, políticas 

e econômicas (BELTRAND, 1971). Vê-se que a paisagem é caracterizada por um sistema de 

interações que agrupa diferentes elementos de definição de meio ambiente. 

 O termo paisagem é extremamente polissêmico, e as acepções disciplinares a ele 

relacionadas são tão vagas quanto variadas. Para a geografia a paisagem é um conceito-chave, 

ou seja, capaz de fornecer unidade e identidade à geografia num contexto de afirmação como 

ciência. A importância na história do pensamento geográfico tem sido variada sendo colocada 

a uma posição secundária, suplantada pela ênfase que é dada aos conceitos de região, espaço, 

território e lugar, considerados mais adequados as atuais necessidades (CORRÊA e 

ROSENDAHL, 1998). 

Os geógrafos produziram uma reflexão conceitual própria, apoiada nos estudos de 

Humboldt e de outros naturalistas românticos. Estes geógrafos associaram “a paisagem a 

porções do espaço relativamente amplas que se destacavam visualmente por possuírem 

características físicas e culturais homogêneas para assumirem uma individualidade” 

(HOLZER, 1999).  

 



 

4 

 

De acordo com Oliveira  

 

A busca pelo conhecimento e pelas múltiplas formas de organização do 

espaço e dos problemas ambientais dela decorrentes pode ser definida como 

uma tentativa de estabelecer uma melhor relação entre o Homem - Natureza, 

uma vez que o processo de degradação ambiental já atinge níveis alarmantes, 

e reflete de forma direta nas condições de vida das populações. Esta 

discussão abrange os mais variados aspectos e envolve estudiosos das mais 

diversas formações: geógrafos, ecologistas, ambientalistas, agrônomos, 

economistas, bem como os governos, as empresas e as populações de modo 

geral (OLIVEIRA, 2006). 

 

 

 

Depois de ser um tema central da Geografia no início do século XX, o conceito de 

paisagem foi reduzido no contexto de contestação que a geografia clássica passou com a 

incorporação de outras bases epistemológicas ao pensamento desta ciência, como as 

relacionadas ao positivismo lógico. Entretanto, o conceito está novamente em debate, mas o 

problema de seu significado permanece (CASTRO, 2002).  

          Passos (1998) diz que o estudo a partir da paisagem é produzido historicamente pelos 

seres humanos, segundo a sua forma de organização social, seu nível cultural, seu aparato 

tecnológico, dentre outros. O referido autor aborda uma questão amplamente discutida na 

Geografia, que embora seja consideravelmente debatida, ainda tem que ser superada, ou seja, 

...  

 

...a ciência da paisagem ignora a ruptura entre Geografia Física e Geografia 

Humana. A paisagem é reflexo da organização social e de condições 

“naturais” particulares. A paisagem é, portanto um espaço em três 

dimensões: “Natural”, social e histórica. A paisagem é uma interpretação 

social da natureza. Nesse sentido, consideramos válido partirmos dos fatos 

históricos / socioeconômicos, do processo de ocupação regional para 

entendermos a fisiologia da paisagem, ou seja, irmos da sociedade para a 

natureza (PASSOS, 1998). 

 

 

Para Tricart (1979), a paisagem deve ser global e não setorizada, pois ela é 

essencialmente “uma porção do espaço percebido por um observador onde se inscreve uma 

combinação de fatos visíveis e invisíveis e de ações as quais só percebemos, em um dado 

momento, o resultado global”. 

É muito importante ressaltar a necessidade de se contar com um adequado marco 

metodológico para a definição da paisagem, antes de se iniciar o trabalho com as informações 

coletadas. Esses autores ainda acrescentam que os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs) são ferramentas que favorecem o manejo das informações, mas eles não podem 
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diferenciar as estruturas funcionais da paisagem; deve-se entender, claramente, que a 

definição das paisagens não é um problema cartográfico e que os métodos informáticos 

modernos é que devem se adaptar às exigências do estudo da paisagem e não ao contrário 

(CERVANTES-BORJA e ALFARO-SÁNCHEZ, 1998). 

A discussão em torno do conceito de paisagem é um tema antigo. Desde a 

sistematização da Geografia como ciência no século XIX, vem sendo discutido para a efetiva 

compreensão das relações sociais e naturais de um determinado espaço. Em diferentes regiões 

do planeta o conceito paisagem em sendo utilizado, divergindo dentro de múltiplas 

abordagens. Segundo Figueiró (2001): 

 

A maior parte dos estudos ambientais atualmente realizados reporta-se a 

diferentes modelos e concepções teóricas do conjunto unitário da natureza 

visível, ou seja, aquilo que chamamos Paisagem. 

 

O geógrafo norte-americano Sauer, ressalta que: 

 
Não podemos formar uma idéia de paisagem a não ser em termos de suas 

relações associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas com o 

espaço. Ela está em um processo constante de desenvolvimento ou 

dissolução e substituição. Assim no sentido corológico, a alteração da área 

modificada pelo homem e sua apropriação para o uso são de importância 

fundamental. A área anterior à atividade humana é representada por um 

conjunto de fatos morfológicos. As formas que o homem introduziu são um 

outro conjunto (SAUER, 1998). 

 

Carl Sauer sugere, no entanto, uma separação de paisagem natural e cultural, pois 

identifica que é o homem o agente transformador da natureza, vislumbrando na sua ação duas 

naturezas: uma anterior e outra posterior a ação humana. 

 

Dentro de uma outra perspectiva, Claval afirma que: 

 
os espaços humanizados superpõem múltiplas lógicas: eles são em parte 

funcionais em parte simbólicos. A cultura marca-os de diversas maneiras: 

modela-os através das tecnologias empregadas para explorar as terras ou 

construir os equipamentos e as habitações; molda-os através das preferências 

e os valores que dão as sociedades suas capacidades de estruturar espaços 

mais ou menos extensos e explicam o lugar atribuído as diversas facetas da 

vida social; ajuda enfim a concebê-los através das representações que dão 

um sentido ao grupo, ao meio em que vive e ao destino de cada um 

(CLAVAL, 1999). 

 

Assim, Claval atribui ao homem à responsabilidade de transformar a paisagem, bem 

como de imprimir nas mesmas transformações diferenciadas, criando uma preocupação maior 

com os sistemas culturais do que os elementos naturais da paisagem. A paisagem é 
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humanizada não só pela ação humana, mas pelo modo de pensar. Desta forma, a paisagem é 

concebida como uma representação cultural. Nessa breve análise, percebe-se o quão dualista é 

a ciência geográfica na medida em que os autores têm concepções teóricas diferentes sob um 

mesmo objeto de estudo. Reforça-se a relevância destes dualismos, na medida em que os 

mesmos são enriquecedores e contribuem eficazmente para o desenvolvimento da geografia 

como ciência (SILVEIRA, 2009). 

 

2.2. A paisagem entre visibilidade e visualidade 

Sendo a paisagem o que se vê, supõe-se necessariamente a dimensão real do concreto, o 

que se mostra, e a representação do sujeito, que codifica a observação. A paisagem resultado 

desta observação é fruto de um processo cognitivo, mediado pelas representações do 

imaginário social, pleno de valores simbólicos. A paisagem apresenta-se assim de maneira 

dual, sendo ao mesmo tempo real e representação (CASTRO, 2002). 

Ferrara (2002) mostra a importante contribuição ao discutir visualidade e visibilidade, 

categorias dos modos de ver, de natureza da imagem. A visualidade corresponde à imagem do 

mundo físico e concreto, já a visibilidade à elaboração reflexiva do que é fornecido 

visualmente transformado em fluxo cognitivo. A visualidade corresponde ao registro de um 

dado físico e referencial; a visibilidade, ao contrário, é propriamente, semiótica, partindo de 

uma representação visual para gerar um processo perceptivo complexo claramente marcado 

como experiência geradora de um conhecimento contínuo, individual e social. Na visibilidade 

o olhar e o visual não se subordinam ou conectam-se um ao outro, como ocorre com a 

visualidade, ao contrário, ambos se distanciam um do outro para poder ver mais.  

 

2.3. Conceito de Paisagem: Uma Discussão Epistemológica 

Com a retomada do conceito de paisagem na década de 1970, apareceram novas 

abordagens apoiadas em outras matrizes epistemológicas. Na verdade, na paisagem 

apresentam-se simultaneamente as diversas dimensões que cada matriz epistemológica 

privilegia. Assim, podem ser observadas as seguintes dimensões: morfológica, funcional, 

histórica, espacial e simbólica (CORRÊA e ROSENDAHL, 1998). Desta forma foi analisado 

a seguir os textos de Carl Sauer, Denis Cosgrove e Milton Santos, buscando estas dimensões. 

As proposições de Sauer para o estudo da paisagem estavam na tentativa de resolver os 

maiores problemas da geografia da época, isto é, suas dualidades fundamentais, geografia 

física e Humana, Geral e Regional, e também a ausência de um método objetivo próprio. As 
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inspirações de Sauer são em grande parte provenientes de seu contato com a Geografia 

Alemã, e as obras de Schlüter e Passarge. Para estes o estudo da paisagem deveria se 

restringir às formas, aos aspectos visíveis, excluindo os fatos não materiais da atividade 

humana (GOMES, 1996). 

Segundo Santos (1988), no espaço geográfico é estabelecida uma rede de relações 

formadas pelas realizações humanas que resultam em um todo complexo e uma unidade 

definida a partir do seu ordenamento. Desta maneira, o espaço é formado pelo conjunto de 

dados naturais, mais ou menos modificados pela ação consciente do homem, através dos 

sucessivos sistemas de engenharia e dinâmica social ou do conjunto de relações que definem 

uma sociedade em um dado momento.  

  “As modificações que ocorrem no espaço, transformando rapidamente as 

características regionais e locais, se fazem de modo acelerado, e os projetos de modernização 

para atender a determinados grupos têm trazido problemas de difícil solução” (ANDRADE, 

1979). 

Por definição a paisagem tem uma identidade que é baseada na constituição 

reconhecível, limites e relações genéricas com outras paisagens. Sua estrutura e função são 

determinadas por formas integrantes e dependentes. A paisagem é considerada, portanto, em 

certo sentido, como tendo uma qualidade orgânica. As criticas efetuadas ao pensamento de 

Sauer, referem-se ao fato de que a análise da paisagem não pode estar limitada aos sentidos. O 

que a confundiria com o sentido genérico do senso comum que serve para designar ”a 

aparência de um espaço tal como ele é imediatamente percebido, e serve também, 

simplesmente para designar uma parte limitada do espaço” (GOMES, 1996). 

O estudo de Cosgrove (1998) enfoca questões que de maneira alguma fariam parte de 

uma geografia pautada no positivismo clássico ou no positivismo lógico. Já com ênfase no 

título de seu texto, o autor considera que “a geografia está em toda parte”, para destacar a 

cultura e o simbolismo nas paisagens humanas. Têm-se aqui temas e abordagens próprias de 

uma renovação das ciências que ganha força principalmente na década de 1970, substituindo 

os ideais positivistas anteriores. 

Cosgrove relata que o geógrafo deveria se esforçar para mostrar que a geografia existe 

para ser apreciada, e que inúmeras vezes temos agido no sentido de “obscurecer ao invés de 

proporcionar aumentar esse prazer”. No meio de um funcionalismo utilitário, a explicação 

geográfica é estritamente prática, sendo banidas da Geografia, ou seja,...  
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"...as paixões inconvenientemente, às vezes assustadoramente poderosas, 

motivadoras da ação humana, entre elas as morais, patrióticas, religiosas, 

sexuais e políticas. E de conhecimento de todos, quão fundamentalmente 

estas motivações influenciam nosso comportamento diário. (...) Contudo na 

geografia humana parecemos intencionalmente ignorá-las ou negá-las. (...) 

nossa geografia deixa escapar muito do significado contido na paisagem 

humana tendendo a reduzi-la a uma impressão impessoal de forças 

demográficas e econômicas" (COSGROVE, 1998). 

 

 

 O autor propõe a aplicação da interpretação das paisagens humanas às habilidades que 

são empregadas ao analisar um romance, um poema, um filme ou um quadro. Assim há o  

tratamento como expressão humana composta de muitas camadas de significados, o que é 

bastante incomum. Desta forma o que ele se propõe a tratar a Geografia como uma 

humanidade e como uma ciência social (COSGROVE, 1998). 

Santos (2002), em seu livro a Natureza do Espaço, estabelece uma necessidade de 

distinção epistemológica entre espaço e paisagem. Utiliza-se de Hägerstrand, segundo o qual, 

“a ação é uma ação na paisagem, sendo a paisagem que dá forma a ação”. Santos, discorda da 

posição do autor sueco, dizendo que onde este escreve paisagem teria escrito espaço. 

Paisagem e espaço não são sinônimos. “A paisagem é um conjunto de formas, que num dado 

momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre 

homem e natureza. O espaço são as formas mais a vida que as anima”. 

O referido autor trabalha sob uma perspectiva crítica incorporando o materialismo 

histórico e dialético em sua análise. O fato é que ele esvazia o conceito de paisagem em 

relação a uma valorização do espaço. A paisagem é o que é possível de ser abarcada com a 

visão, destituída da sociedade, possuidora de um caráter histórico. Segundo o autor as 

contradições se realizam na dialética entre espaço e sociedade. 

 

2.4. A paisagem e o meio ambiente 

De acordo com Passos (1998), a partir do século XIX, o termo paisagem é utilizado em 

Geografia e geralmente se concebe como o conjunto de formas as quais caracterizam um setor 

determinado da superfície terrestre. A partir desta concepção que considera essencialmente as 

formas, o que se distingue é a heterogeneidade da homogeneidade, de modo que se pode 

analisar os elementos em função de sua forma e magnitude e obter a partir daí uma 

classificação de paisagens: morfológicas, vegetais, agrárias, etc. 
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Em algumas abordagens a paisagem é utilizada com o mesmo significado de meio 

ambiente. Vale ressaltar, entretanto, que para outros autores estas são categorias distintas. 

Bertrand (1971) considera a paisagem como um termo pouco usado e impreciso, e por isto 

mesmo, cômodo, que cada um utiliza a seu modo, na maior parte das vezes anexando 

qualitativo de restrição que altera seu sentido (paisagem vegetal, por exemplo). É Empregado 

mais o termo meio, mesmo tendo este termo outro significado. O meio se define em relação a 

vários aspectos: este termo é empregado de uma finalidade ecológica que não é encontrada na 

palavra paisagem. Segundo ele o estudo das paisagens não pode ser realizado senão no quadro 

de uma geografia física global e que a noção de escala é inseparável do estudo das paisagens. 

Outro aspecto importante que envolve a paisagem é a região do estuário. O estuário 

corresponde a uma massa de água costeira semifechada que possui uma ligação direta com o 

oceano. Um estuário, assim, é fortemente afetado pela ação das marés e, dentro dele, a água 

marinha mistura-se (de modo geral, sendo sensivelmente diluída) com água doce oriunda das 

áreas terrestres. Uma foz de rio, uma baía costeira, um alagado marinho e massas de água 

atrás de restingas são exemplos (ODUM, 1988). 

Estudar as áreas de estuários tem importância dentro dos ecossistemas costeiros, 

essencialmente para sua conservação. Os estuários são corpos de água semi-fechados com 

conexão com o mar, que recebem aportes de água fluvial das bacias de drenagem continental, 

as quais se misturam com massas de águas marinhas introduzidas pelas marés. Os estuários 

sofrem ação em todas as regiões do globo, onde são esquecidas as premissas de que toda 

ocupação humana deve ser compactuada com a proteção ao meio ambiente, desde que de 

forma ordenada (BARRETO, 2006). 

Conforme Schaeffer-Novelli (1995), no estuário encontra-se o manguezal que é um 

ecossistema de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, característico de regiões 

tropicais e subtropicais, submetido ao regime das marés e constituído de espécies vegetais 

lenhosas típicas (angiospermas), além de micro e macroalgas (criptógamas) adaptadas à 

flutuação de salinidade, sedimentos essencialmente lodosos e com baixos níveis de oxigênio. 

O Quadro 01 apresenta a distribuição de áreas de manguezais na região nordeste do 

Brasil. Vale ressaltar que apesar da pequena dimensão territorial do Estado de Sergipe em 

relação aos demais Estados nordestinos do litoral oriental, esse estado contribui com a maior 

concentração de manguezais, só sendo superado pela Bahia. 
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QUADRO 01 - Distribuição dos manguezais nos Estados do Brasil. 

 

Estado Litoral 

(Km) 

 

Área (ha) 

 

Área (ha) 

 

Amapá 

Pará 

Maranhão 

Piauí 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Paraná 

Santa Catarina 

            598 

582 

640 

66 

573 

399 

117 

228 

229 

163 

932 

392 

636 

622 

98 

531 

162 270 

181 972 

492 310 

6 233 

11 011 

14 181 

7 397 

6 555 

5 685 

16 772 

44 537 

8 951 

8 994 

13 994 

20 825 

8 313 

182 300 

389 300 

500 000 

4 370 

22 940 

6 990 

10 080 

7 810 

3 565 

26 200 

110 000 

19 500 

16 000 

23 100 

51 000 

3 000 

Fonte: Adaptado de VANUCCI, (2002). 

 

Os solos dos manguezais de acordo com Schaerffer-Novelli (1995) são formados por 

sedimentos que têm características variáveis reflexo das diferentes origens. Podem ser 

originados no próprio local, formados a partir dos produtos de decomposição de rochas de 

diferentes naturezas, associados a materiais vulcânicos, graníticos, gnássicos ou sedimentares 

e a restos de plantas e de animais, além da própria cobertura vegetal, que pode, todavia 

modificar as características do substrato devido à contribuição em matéria orgânica. Em geral, 

os solos têm muita matéria orgânica, alto conteúdo de sal, baixa consistência, cor cinza 

escura, com exceção dos embasamentos de recifes, de coral e ambientes dominados por 

areias. 

2.5. As alterações da paisagem como resultado da degradação  

 

             Segundo Dollfus (1991) as paisagens podem ser classificadas em:  

 - Paisagem natural: correspondem aquelas que não foram submetidas, pelo menos 

em data recente, à ação do homem. 

 - Paisagem modificada: aquela que sofreu, em algum momento, uma transformação 

provocada pelo homem em função de queimadas ou da prática de atividades pastoris. 
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 - Paisagem organizada: representa o resultado de uma ação combinada e contínua 

sobre o meio natural. 

Hardt et al (2007) complementa a classificação afirmando que os componentes naturais 

da paisagem são estruturados em físicos e biológicos, sendo alguns relacionados aos graus 

diferenciados de suscetibilidade à degradação, enquanto outros a diversos níveis de 

fragilidades, já os componentes antrópicos são resultantes de intervenções do homem sobre os 

ecossistemas naturais. 

  Com relação aos métodos de avaliação da paisagem, Canteras (1992) afirma que os 

métodos variam desde aqueles baseados nas considerações estéticas, portanto subjetivos, até 

os métodos através dos quais se pretende avaliar, objetivamente, a qualidade da paisagem 

mediante seus componentes. 

 O estudo da paisagem pode ser realizado de maneira direta, ou seja, na própria 

localidade, ou de forma indireta, empregando mapas temáticos, fotos aéreas ou imagens de 

satélites (MARTINS, et al, 2001). Entretanto, o estudo da Paisagem é possível por meio de 

quatro ferramentas básicas: a fotografia área, a análise de SIGs, fotos de satélites e fotos 

digitais. Tais ferramentas permitem a comparação dos padrões de paisagens atuais associadas 

àquelas que foram observadas e registradas no passado. 

 A fotointerpretação pode ser utilizada para diversos fins como na verificação das 

alterações no leito dos rios e qualitativas na vegetação; usos de propriedades; entre outras 

(MELLO e LOCH, 2003). 

  

2.6. Uso do geoprocessamento como ferramenta para distinção de Paisagem 

           Percebe-se cada vez mais que o interesse pelas geotecnologias se propaga e nas 

ultimas décadas o acesso e, conseqüentemente, a utilização destas tecnologias têm sido 

ampliado em função dos custos mais acessíveis. O uso das geotecnologias é considerado de 

extrema eficácia em diversos aspectos, tanto como para o planejamento de intervenções 

enquanto ferramentas eficientes para mensuração, análise, avaliação e descrição do meio 

alterado ou natura, como forma estratégica para a gestão. São utilizadas também com o 

propósito no monitoramento ambiental dando suporte às medidas de controle no combate ou 

mitigação dos efeitos degradacionais, possibilitando uma compreensão sistêmica da 

organização do espaço geográfico.  

Para Cunha (2006), “... o uso da Geoinformação significa, antes de tudo, a 

compreensão de fenômenos ambientais e urbanos a tal modo que seja possível elaborar 

significações lógicas do mundo real...”. Dessa maneira, a Geoinformação é uma tecnologia 
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que tem sido empregada como ferramenta nos mais variados campos do conhecimento como: 

Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Geotecnia, Geologia, Ecologia, 

Paisagismo, Planejamento Urbano e Regional, Geografia entre outros.  

Para Lahm (2000), o geoprocessamento corresponde a uma técnica capaz de processar 

diversas informações geográficas como: uso do solo, vegetação, malha viária, distribuição 

urbana, estando estas igualmente georreferenciadas, ou seja, ajustadas a um mesmo sistema de 

coordenadas e uma mesma base cartográfica, visando assim representar o mais próximo do 

real. Essa representação é composta por entidades espaciais e seus respectivos atributos 

devidamente estruturados na forma de planos de informação, camadas que abrangem dados 

geográficos e atributos semelhantes, que são capazes de gerar novos elementos cartográficos.  

(Figura 01). Os dados são tratados num ambiente tridimensional, de modo que X e Y 

representam a posição geográfica e Z um atributo dessa informação (MADRUGA, 2008). 
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    FIGURA 01 - Esquema didático de um SIG e seus planos de informações.  

 Fonte: Adaptada de LACRUZ e SOUZA FILHO (2009). 
 

O processamento dessas informações é efetuado por meio de SIG, conhecidos como 

GIS - Geographic Information System – que de acordo com Quadros (2004), são sistemas 

projetados com o propósito de criar, manipular, avaliar e exibir todos os elementos com 

natureza geoespacial referenciada. Um SIG é formado por hardwares, softwares, usuários e 

por um conjunto de dados, sendo representado por planos de informações georreferenciados e 

associadas a um determinado tipo de informação como: vegetação, solo, geomorfologia, 

geologia, dentre outros. 
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É cada vez maior, a necessidade de conhecimento das condições ambientais e da 

caracterização local para que se possa estabelecer um melhor planejamento e utilização dos 

recursos naturais. Nesse sentido, Oliveira (2004) destaca que a maior parte das decisões 

tomadas por órgãos de planejamento e gestão ambiental engloba um componente geográfico 

diretamente ou por implicação, daí a relevância que as geotecnologias assumem para a mais 

nova administração do espaço geográfico, essencialmente dentro de uma análise ambiental 

integrada.  

O geoprocessamento é uma ferramenta, um conhecimento multidisciplinar que auxilia 

na análise de questões espaciais, ou seja: 

 

 

A possibilidade oferecida pelo geoprocessamento de interagir os dois tipos 

de informação e de executar qualquer tipo de operação sobre a mesma base 

de dados fez com que a análise ambiental experimentasse nos últimos anos 

um grande salto metodológico, passando a contar com a possibilidade de 

considerar correlações espaciais, relações de causa e efeito e aspectos 

temporais que antes eram impraticáveis pelos meios tradicionais existentes 

(SILVA, citado por WEBER et al., 1998).    
 

 

Em Sergipe, algumas Secretarias vinculadas ao governo, trabalham com geotecnologias 

nas atividades de planejamento da administração pública. Todavia, o uso desta pode ser 

ampliado além da integração e potencialização dos dados relacionados aos municípios. 

 

2.7. O uso do Sensoriamento Remoto  

 

O uso do sensoriamento remoto para análise das paisagens terrestres era realizado com 

objetivo de garantir a sobrevivência humana. Posteriormente prevaleceram os interesses 

econômicos e conseqüentemente com desenvolvimento tecnológico, proporcionado com o 

advento da Revolução Industrial, o homem investiu em novas formas para reconhecimento do 

meio. De acordo com Santos e Romão (2007) essa empreitada resultou na corrida 

aeroespacial que teve seu período áureo no século XX, sendo esse período responsável por 

uma guinada na forma como o homem passa a analisar as paisagens. O referido autor relata 

ainda que o sensoriamento remoto figurou a partir da década de 1950, como a principal 

ferramenta de análise da paisagem, especialmente com propósitos militares. No entanto, no 

contexto atual, seus objetivos são diversos e muitas pesquisas acadêmicas se utilizam do 

sensoriamento remoto para análises de paisagens. 
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O Sensoriamento Remoto teve início com fotografias aéreas tiradas de balões e práticas 

militares, especialmente as desenvolvidos na primeira e segunda Guerra Mundial, sendo nesta 

última introduzido o uso de infravermelho e radares (FLORENZANO, 2002).  

A forma de “ver” paisagem por sensoriamento remoto é estabelecida sem o contato 

entre o observador e o observado. Conforme Lillesand e Kiefer (1994), o sensoriamento 

remoto “[...] é a ciência e arte de obter informações sobre um objeto, área, ou fenômeno 

através da análise de dados adquiridos por um dispositivo que não está em contato com o 

objeto, área ou fenômeno sob investigação”. Ou seja, obtém informações da superfície 

terrestre, sem que para isto o sensor imageador (equipamento óptico) e o alvo imageado 

(elementos da paisagem) estejam em contato físico. Entre os diversos produtos de 

sensoriamento remoto disponíveis podem-se destacar aqueles resultantes da utilização de 

sensores para coleta de dados em nível orbital (imagens de satélite) e os sistemas sensores de 

coleta de dados em nível suborbital (fotografias aéreas). 

O Sensoriamento Remoto é capaz de coletar informações à distância sobre uma dada 

região na superfície terrestre, não sendo necessária a presença na localidade. Isso só é possível 

em virtude do uso de sensores remotos ou ativos dotados da capacidade de captar a energia 

emitida pelos alvos na superfície terrestre (Figura 02). Em se tratando de um sensor ativo, as 

informações podem ser detectadas em qualquer condição atmosférica, já que possuem fontes 

próprias de radiação, não dependendo unicamente da fonte solar como os demais 

(RODRIGUEZ, 2005). 

 

 

          FIGURA 02 - Obtenção de dados através do uso de sensores remotos. 

        Fonte: IMG, 2010. 
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Um importante passo para a evolução das técnicas de Geoprocessamento foi dado no 

início dos anos 70, quando em julho de 1972 com o lançamento do satélite ERTS-1, 

posteriormente denominado LANDSAT-1. Este foi o primeiro de sete grandes projetos 

desenvolvidos pela NASA destinados a captura de imagens da superfície terrestre (COUTO, 

2007).  

Vale ressaltar que a partir do sensoriamento remoto é possível detectar as 

transformações ocorridas na região, identificadas principalmente pelo desflorestamento do 

manguezal. Este elemento para a análise de paisagem por sensoriamento remoto revela as 

alterações visíveis nas imagens. Para análise das alterações não perceptíveis nas imagens é 

necessário visitas a campo. 

 

2.8.  Imagens de Satélites 

As imagens obtidas com TM (thematic mapper), a despeito de outros sensores, são 

constituídas de pixels (picture elements), que correspondem a um quadrado de 30 m de lado 

na superfície terrestre. O fluxo de radiação captado pelo satélite Landsat 5-TM e codificado 

em 256 níveis de cinza, no que segue também denominado de intensidade do pixel, ou ainda, 

digital count (DC). 

O Quadro 02 ilustra as características espectrais e aplicações, associadas ao satélite 

Landsat 5 TM. 
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QUADRO 02- Principais aplicações de cada uma das bandas espectrais do Landsat 5-TM 

Canais 

Resolução 

Espectral 

(µm) 

Resolução 

Espacial 

(m) 

Locação 

Espectral 
Principais Aplicações 

1 0,45-0,52 30 Azul 

Para penetração de corpos d’água; útil 

para mapeamento de água costeira; 

utilizada para discriminação entre solo e 

vegetação; mapeamento de tipos florestais 

e identificação de tipos de cultura. 

2 0,52-0,60 30 Verde 

Para medição dos picos de refletância 

verde da vegetação; Para discriminação da 

vegetação e a avaliação do vigor; útil para 

a identificação de características de 

culturas. 

3 0,63-0,69 30 Vermelho 

Para imageamento na região de absorção 

da clorofila, auxiliando na diferenciação 

de espécies. 

4 0,76-0,90 30 
Infravermelho 

próximo 

Determina tipos de vegetação, vigor e 

volume de biomassa; para delineamento 

de corpos d’água e para a determinação de 

umidade do solo. 

5 1,55-1,75 30 
Infravermelho 

médio 

Teor da umidade da vegetação e umidade 

do solo. 

6 10,4-12,5 120 
Infravermelho 

Termal 

Apresenta sensibilidade aos fenômenos 

relativos aos contrastes térmicos, servindo 

para detectar propriedades termais de 

rochas, solo, vegetação e água. 

7 2,08-2,35 30 
Infravermelho 

Médio 

Discrimina minerais e tipos de rochas. 

Também identifica o teor de umidade 

Fonte: COSTA FILHO (2005) 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Caracterização da área de estudo 

3.1.1.  Caracterização do Baixo São Francisco 

 

         De acordo com Bandeira (2005), o Baixo São Francisco situa-se em áreas dos Estados 

da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e abrange uma área de 19.986,67 m², equivalente a 

3,14% da área total da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. O comprimento do trecho 

principal é 140 km, com altitude de 480 m e uma declividade de 0,10m/km, até alcançar a 

baixa planície do litoral, quando flui mansamente para o oceano. O clima da área é quente, do 

tipo semi-úmido, temperatura média anual de 25ºC, e apresenta estação chuvosa entre os 

meses de março a setembro (CONEJO, 2003).        

A região do Baixo São Francisco encontra-se localizada entre as coordenadas 

geográficas de 8º e 11º de latitude sul e 36º e 39º de longitude oeste, no datum SAD 69, 

constituindo-se na porção mais oriental da bacia, ocupando uma extensão territorial de 30.377 

km2 (Figura 03).  

 

 

 

FIGURA 03 - Localização do Baixo São Francisco. 

Fonte: Projeto ANA, (2002). 
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3.1.2.  A região estuarina do rio São Francisco 

 

A avaliação das alterações da paisagem foi realizada na região Estuarina-Lagunar do rio 

São Francisco, entre os municípios de Pacatuba e Brejo Grande, do estado de Sergipe, com 

aproximadamente 111,38 km² de área o equivalente 11.138 ha (Figura 04), distando 74.6 km 

de Aracaju, capital do Estado.  

 

 N 

↑  

 
            Escala  1:1.800.000                                            Escala  1:600.000           

FIGURA 04 - Localização da área de estudo. 

3.2.  Procedimentos metodológicos: 

 O trabalho foi dividido em 02 (duas) etapas principais: campo e escritório: 

- Na primeira etapa, ocorreu o reconhecimento da área para obter informações dos aspectos 

abióticos, bióticos e antrópicos; identificação dos elementos da paisagem; e a composição de 

acervo fotográfico. 

- Na segunda etapa ocorreram as pesquisas bibliográficas; estruturação da pesquisa e análise 

dos resultados.  
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          Para a avaliação das alterações da paisagem na área estuarina, foram usadas imagens de 

satélite de curto e médio período, para comparação mais precisa do processo de degradação. 

Foram realizadas campanhas de campo na área de estudo e no seu entorno, bem como 

nas sedes municipais de Brejo Grande e Pacatuba, para que se verificasse a conexão dos 

espaços rurais e urbanos e a importância destes na caracterização das paisagens da região 

estuarina do Baixo São Francisco.  

Foi realizada uma caracterização geoambiental da área de estudo, executando estudos e 

visitas a campo com o objetivo de compilar dados e informações dos aspectos ambientais para 

a obtenção de uma melhor análise das alterações das paisagens, associadas à degradação no 

estuário do Rio São Francisco, no trecho que compreende os município de Brejo Grande e 

Pacatuba.  

A área do presente estudo obteve uma composição de elementos espaciais para análise, 

permitindo vislumbrar, elementos biogeográficos, geomorfológicos e humanos. Em função da 

complexidade (multiplicidade) de elementos, tornou-se importante a utilização do 

geoprocessamento para garantir uma melhor visualização e análise da paisagem da área 

estuarina.  

        Os procedimentos adotados foram: a coleta de dados em campo, observação direta em 

campo, registros fotográficos, análise de imagens de satélite, além de uma vasta pesquisa 

documental que forneceu subsídios imprescindíveis na execução das atividades do presente 

estudo. Instrumentos como: GPS (Sistema de Posicionamento Global) auxiliaram no 

Georeferenciamento das áreas degradadas. Utilizou-se o SIG para realizar o processamento do 

mapeamento para quantificar as áreas ocupadas pelas classes definidas. O SIG utilizado foi o 

Quantum GIS, versão 1.0.2 “Kore”, com a base de dados do Atlas Digital sobre os Recursos 

Hídricos de Sergipe (2004) disponibilizada pela SEPLAN/SRH através do qual foram 

confeccionados shapes relacionados ao uso e ocupação do solo da área de estudo permitindo 

quantificar de forma comparativa as classes adotadas, e as áreas suprimidas, pelas diferentes 

atividades antrópicas, descaracterizando as paisagens locais. 

         Entre as ocupações do solo com relevante importância à sustentabilidade das paisagens 

da região estuarina do rio São Francisco, foram registradas as áreas dos rios, mangue, 

agricultura, áreas povoadas, restinga, aquicultura e solo exposto. 

         Inicialmente foram analisadas imagens de satélite, obtidas através do Google Earth 

datadas de 2003 para identificação e escolha da área de estudo, em seguida ocorreu o 

reconhecimento da área para obter informações dos aspectos abióticos, bióticos e antrópicos, 
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a aquisição de pontos de controle para georreferenciamento da imagem de satélite, 

identificação dos elementos da paisagem e a composição de acervo fotográfico destes 

elementos. 

Utilizando técnicas de classificação automática, complementadas com interpretação 

visual, foram identificadas áreas degradadas por ações antrópicas. Para verificação de padrões 

e complementação de informações, foi realizado um levantamento de campo, onde foram 

identificadas as classes de ocupação do solo, com sua localização geográfica, o tipo de 

degradação e sua intensidade. 

         Para análise de todas as informações coletadas, foi empregada a alteração da estrutura da 

paisagem no período de 19 anos, que compreendeu o estudo da evolução da área, do tamanho, 

da forma e da degradação dos elementos naturais contidos na paisagem, bem como a dinâmica 

da ocupação das terras em seu entorno. Buscou-se coletar informações geográficas e formar 

uma base de dados a partir da interpretação das imagens de Satélites disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Tal base de dados foi fundamental para a 

execução deste trabalho ao tempo que possibilitou o estudo da paisagem em diferentes 

momentos. Foram coletadas as imagens de satélite dos anos de 1987, 1994, 1998, 2003 e 

2006, a partir das quais foram comparadas entre si utilizando técnicas de geoprocessamento 

para identificação das alterações ocorridas entre os diferentes tipos de uso e cobertura da terra 

nos períodos analisados.  

3.2.1.   Imagens LANDSAT-5 / TM  

 Foram utilizadas imagens de satélite LANDSAT-5/TM obtidas pelo site do INPE, o 

qual dispõe de um catálogo de imagens de diferentes períodos para o referido sensor (Quadro 

03). Foram utilizadas cenas corresponde à órbita 214 ponto 67, criteriosamente selecionadas 

em razão da menor incidência de nuvens na área de interesse ao estudo, de modo a respeitar 

um intervalo temporal considerável para analise das alterações das paisagens da área. 
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QUADRO 03 - Características das imagens de satélite utilizadas no trabalho, para a área 

estuarina do São Francisco. 

Sensor Órbita Ponto 
Resolução 

Espacial 

Data de 

Aquisição 

TM 214 067 30 m 19/06/1987 

TM 214 067 30 m 06/06/1994 

TM 214 067 30 m 21/09/1998 

TM 214 067 30 m 05/10/2003 

TM 214 067 30 m 26/08/2006 

 

Os resultados dessa integração foram espacializados para se obter um mapa de 

alterações de uso por período, o qual permitiu identificar os principais tipos de alteração de 

uso da terra, sua localização e abrangência. A análise da vulnerabilidade procurou focar a 

degradação no ecossistema manguezal, essencialmente aqueles voltados aos processos 

antrópicos e foi realizado a partir da análise de parâmetros de solo, clima, relevo, 

incorporando variáveis morfométricas e de uso do solo. 

A consolidação e a análise integrada das informações foram realizadas por unidade de 

paisagem. A unidade de paisagem adotada foi parte do ecossistema de manguezal do estuário 

do rio São Francisco, entre os municípios de Brejo Grande e Pacatuba, para a qual foram 

estabelecidas medidas que traduzem as informações sobre a estrutura da paisagem, a 

composição dos diferentes usos do mangue; a vulnerabilidade a degradação e a existência de 

processos erosivos. 

 

3.2.2. Classificação das Imagens  

 

A classificação da paisagem foi realizada baseada em Rodriguez (2002). Com os dados 

resultantes do mapeamento do uso e ocupação do solo, foi realizada a confecção de gráficos 

apresentando valores percentuais das paisagens Naturais/Culturais de cada recorte temporal 

estabelecido na presente pesquisa, além de um gráfico percentual apresentando a analise de 

todos os anos. Posteriormente, foi realizada a análise geoambiental da região estuarina do São 

Francisco (Figura 05). 
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FIGURA 05 - Fluxograma da alteração da paisagem na região estuarina do São Francisco    

(1987-2006). 
 

 

Após o georreferenciamento das cinco imagens da área de estudo (1987, 1994, 1998, 

2003 e 2006), realizou-se o mapeamento temático a partir do conhecimento prévio da região, 

observações em campo e análise dos dados orbitais. Foram definidas 07 (sete) Classes 

Temáticas de cobertura e uso da terra que foram escolhidas em função da amplitude, visibilidade, 

relevância, predominância de sua ocorrência na Paisagem e pela sua importância sócio-ambiental em 

que:  

1. Agricultura - Áreas de exploração agrícola.  

2. Áreas Povoadas - Sedes municipais, vilas e povoados da região.  

3. Mangue - Terras com características pantanosas em que, devido o ambiente salobro e 

solos hidromórficos, desenvolvem-se espécies vegetais encontradas no ecossistema 

manguezal como o mangue vermelho (Rhizophora magle), mangue-branco (Avicenia 

sp) entre outros.  

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

GEOPROCESSAMENTO DAS ALTERAÇÕES DA PAISAGEM 

MAPEAMENTO TEMÁTICO 

Paisagem 
1998 

 

Paisagem 
2003 

 

Paisagem 
1994 

 

Paisagem 
1987 

Paisagem 
2006 

 

ALTERAÇÕES AMBIENTAIS 

DINÂMICA DA PAISAGEM 
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4. Aquicultura - Áreas destinadas a psicultura (viveiros para criação de peixes) e 

carcinicultura (viveiros para criação de camarão). 

5. Restinga - Feição caracterizada por depósitos de sedimentos arenosos paralelos ao 

litoral que comumente podem barrar pequenas lagoas.  

6. Rios - Rios perenes onde o espelho d’água possua dimensões mapeáveis.  

7. Solo Exposto - Áreas onde houve a supressão da vegetação nativa, dando lugar às 

atividades agropecuárias e ainda toda faixa de praia que abrange a área de estudo.  

Visando uma melhor distinção das classes, assim como proporcionar um menor erro na 

identificação dos alvos, usou-se como referência a análise de elementos de interpretação 

como: textura, forma, tonalidade/cor, tamanho, sombra, padrão, localização, associação e 

contexto, sendo as bandas avaliadas tanto isoladamente, como em sua composição colorida 

(FRANÇA, 2006). 

Os dados de uso e ocupação do solo foram obtidos a partir da classificação automática 

de imagens orbitais, utilizando o método de classificação supervisionada por máxima 

verossimilhança, seguida por inspeção e correção dos resultados, baseadas nas visitas a 

campo, interpretação visual de imagens orbitais e nos recortes temporais selecionados.  

Neste trabalho, foram utilizadas no processo de classificação automática, as bandas 2, 4 

e 5 das imagens do sensor TM do satélite Landsat-5, do período compreendido entre 1987 a 

2006, cobrindo toda a área de estudo, para a identificação da classe de uso e ocupação do solo 

atribuída a cada amostra. As amostras, definidas por polígonos em formato digital, foram 

sobrepostas às imagens do satélite Landsat e utilizadas no processo de classificação 

automática destas imagens. 

O resultado da classificação automática passou posteriormente por uma inspeção visual, 

visando identificar e corrigir possíveis erros de classificação, por meio de visitas a campo, 

bem como pela interpretação visual de padrões de cor, textura, rugosidade e formas das 

imagens Landsat, utilizadas no processo de classificação automática para as diferentes épocas 

do ano. As imagens de diferentes períodos auxiliaram a determinação do uso e ocupação do 

solo. As visitas a campo foram realizadas para a checagem das informações apresentadas nas 

imagens ou fotografias aéreas, buscando-se a identificação do uso do solo. 

        Toda a informação obtida em campo foi utilizada na inspeção e correção da classificação 

automática, para que com isso fosse possível apontar os padrões visuais de forma, cor e 

textura para cada uma das classes analisadas, permitindo estender a inspeção visual da 

classificação para áreas que não foram possíveis de serem visitadas.  
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Concluída a fase de interpretação, procedeu-se novamente à revisão e aos acertos do 

arquivo vetorial. Posteriormente as áreas foram calculadas e realizou-se a intersecção dos 

mapas de cada período analisado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. Degradação ambiental na região estuarina do rio São Francisco 

 

Entre os vários processos degradacionais encontrados na região estuarina do rio São 

Francisco pode-se destacar o aumento da instabilidade junto à foz e os reflexos no perfil praial 

adjacente. De acordo com Coelho (2007) modificações no regime fluvial, como redução das 

vazões e cargas de sedimentos ocorridas à jusante de barragens para geração de energia, pode 

afetar, mesmo a longas distâncias, a desembocadura. É chamada a atenção para os possíveis 

efeitos na linha de costa, em função da diminuição da carga de sedimentos e conseqüente 

avanço do mar. 

         A partir do geoprocessamento realizado, foi possível calcular a área da pesquisa, que totalizou 

aproximadamente 11.138 ha ou 111,38 km², destacando que o mapeamento realizado do ano de 

1987 abrangeu uma área total maior que os recortes temporais posteriores, visto a perda de 

área pelo acelerado e constante processo de erosão sobre a linha de costa em toda área 

levantada.  

Por intermédio do processamento de dados cartográficos e editoração vetorial com uso 

do software QGIS, foi possível poligonizar, aferir e classificar os componentes identificados 

na paisagem, quantificando as respectivas áreas das classes temáticas dispostas nas imagens 

estudadas. 

           O estudo da paisagem enquanto categoria geográfica é de extrema importância para 

analisar os diversos objetos geográficos, representando o resultado da relação entre o homem 

e a natureza. Desta maneira, em função da necessidade de identificar os principais fatores que 

causam impactos negativos ao meio ambiente, foi importante a análise da dinâmica ambiental, 

pois, segundo Morandi e Gil (2000) do ponto de vista da Geografia, a paisagem é o aspecto 

visível do espaço geográfico, ou seja, o que vemos no limite circunscrito por nosso campo 

visual. Santos (2002) inclui outra relação que quando se fala em paisagem, há, também, 

referência à configuração de território. A paisagem é conjunto de objetos reais concretos é 

“transtemporal”, unindo objetos passados e presentes, em uma construção. 

Nas últimas duas décadas, as transformações ocorridas na área estuarina do rio São 

Francisco possibilitaram o estudo das alterações da paisagem desta zona litorânea 

intensamente transformada. O uso de recursos naturais e a ocupação do solo contribuíram para 

alterar o ecossistema local, interferindo nas condições ambientais, socioeconômicas e 

culturais das comunidades.   
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As transformações da paisagem nessa área ocorreram devido às ações antrópicas, 

essencialmente àquelas relacionadas à regularização da vazão do rio São Francisco, 

resultando em diminuição das áreas de restinga e mata ciliar, assim como das áreas de 

manguezais. Estes processos antrópicos ocorrem à montante do rio e se refletem diretamente 

na foz e na zona costeira Sergipana, entre os municípios de Brejo Grande e Pacatuba, em que, 

percebe-se a descaracterização dos ecossistemas locais, comprometendo assim a 

sustentabilidade das atividades econômicas dos moradores e ribeirinhos. 

Na Figura 06 observa-se algumas formas de ocupação das terras da região do estuário 

do rio São Francisco outrora ocupadas pelos ecossistemas manguezais e restinga. Dentre 

várias formas de uso daquelas terras, destacam-se as crescentes áreas de viveiros de peixe ou 

camarão, cultivados de forma comercial. 

Um fator ligado a degradação, em processo, dos manguezais nos municípios de 

Pacatuba e Brejo Grande vêm ocorrendo em função da implementação de empreendimentos 

de aquicultura, identificados principalmente a partir da década de 1980 na região estuarina do 

rio São Francisco.  

 

                      

FIGURA 06 – Formas de ocupação da área do estuário do rio São Francisco: (a) viveiro 

de peixes; (b) viveiro de camarão (Foto: 2009). 

 

As alterações na área estuarina do rio São Francisco têm como conseqüência a 

degradação de manguezais e terras circunvizinhas que além de ocupadas com atividades 

agrícolas, vêm sofrendo com a progressiva erosão marinha, que têm promovido um acelerado 

(a) (b) 
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recuo da linha de costa, tendo como grave conseqüência a supressão continua de bosques de 

manguezais (Figura 07). 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

FIGURA 07 – Aspectos da erosão na zona costeira: (a) avanço do mar sobre o 

manguezal; (b) avanço do mar sobre a linha de costa. (Foto: 2009). 

É imprescindível destacar que, os manguezais representam para muitas comunidades 

locais a única forma de geração de renda, por meio do catado de crustáceos, retirada de ostras, 

atividade pesqueira, dentre outras.  

4.2.  Alterações das Paisagens na área de estudo 

4.2.1. Registro espacial no ano de 1987 

Observando-se a paisagem na área estuarina do rio São Francisco, mapeada a partir da 

imagem de satélite do ano de 1987, nota-se que esta é composta pela ocorrência de áreas de 

restinga, manguezais, rios, área de aquicultura, áreas de agricultura, solo exposto e manchas 

de áreas povoadas (Figura 08).  

As construções dos arranjos ainda “se acomodam” aos componentes físicos como 

manguezal, rede hidrográfica e restingas evidenciando assim áreas povoadas e conseqüente 

substituição dos componentes naturais em virtude da implantação de atividades econômicas. 

No recorte temporal de 1987, foi mensurada na classe “Área Povoada” uma área de 

116,4 ha que corresponde a 1% do total da área de estudo. Percebe-se que ocorreram 

ocupações populacionais na sede do município de Pacatuba e em áreas destinadas às 

atividades ligadas a agricultura e/ou pesca. Foi mensurada uma área de floresta de mangue 

com 5.670,5 ha correspondente a 51% do total da área. É a classe temática com maior 

presença e está disposta em quase toda área de estudo, essencialmente nas zonas próximas aos 

(a) (b) 
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rios. Vale ressaltar que em virtude de se tratar de uma área onde há reprodução de grande 

número de espécies marinhas, esse ambiente tem grande importância ambiental e social, 

sendo explorado com atividades que geram renda, garantindo a sobrevivência de muitas 

comunidades locais. 

  No mapeamento das classes temáticas “Restinga” e “Solo Exposto” foi registrado 

251,5 ha de área para restinga e 1.319,6 ha para solo exposto, correspondentes a 2% e 12% do 

total da área, respectivamente.  
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A classe temática “Agricultura” a qual engloba as áreas destinadas a cocoicultura, 

apresentou na análise do ano de 1987 uma área de 2.051 ha, ocorrendo em várias áreas e 

apresentando um valor percentual de 18% de toda a área de estudo. A Figura 09 ilustra por 

meio de uma fotografia aérea da parte norte da área de estudo, onde se verifica áreas de 

cocoicultura, bastante presentes naquela época. Nessa ilustração vale destacar a presença do 

farol do povoado cabeço, ainda compondo aquela paisagem de praia. 

 

 

 FIGURA 09 - Cobertura de Coqueiros, próximas a foz do  

                        São Francisco, Brejo Grande-SE. 

                        Fonte: ANA, 1989.  
 

 

Outra classe que se mostrou evidente é a “Aquicultura”, representada por áreas de 

viveiros para criação de camarão (carcinicultura) e viveiros para criação de peixes, 

contabilizando uma área de 115,4 ha, representando 1% de toda área. Segundo Cunha (2006), 

geralmente os projetos de carcinicultura estão associados às áreas de estuários de rios, com a 

ausência da ação do poder público constituído. Essa atividade econômica, têm levado à 

formulação de críticas de diferentes atores sociais como: ambientalistas, pescadores e 

sociedade em geral, já que esse tipo de empreendimento possibilita grandes impactos 

ambientais negativos aos manguezais. Na área de estudo, percebe-se que a implantação desta 

atividade, mesmo ainda pouco representativa na década de 1980, tem sido responsável pelas 

alterações das paisagens locais. 
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          A Classe “Rios” para o ano de 1987 obteve uma área de 1.613,9 ha, equivalente a 15% 

da área de estudo. O somatório de áreas das classes “Mangue” e “Restinga” apresentavam 

uma ocupação de 53% de área e quando adicionado às áreas dos rios e riachos, 

contabilizavam 70% da área total. As classes “Área Povoada” e “Agricultura”, formadas a 

partir de intervenções humanas na paisagem, não ultrapassavam 20% da área analisada.  

A paisagem, assim como sua alteração pode também ser avaliada a partir do registro 

fotográfico (Figura 10) e desse modo é possível o reconhecimento da paisagem. Segundo 

Passos (2004), as fotos se prestam para explicitar como o processo de ocupação do território 

se materializou na paisagem.  

 

 

FIGURA 10 - Área Povoada em Pacatuba-SE no final da  

                       década de 1980. 

                       Fonte: Acervo Fotográfico, Jornal Cinform. 

 
 

O Percentual de Uso e Ocupação do Solo na área estuarina do rio São Francisco 

(Figura 11) mostra que a configuração espacial mapeada para este ano apresenta 

características de predominância dos elementos naturais, que são comprovadas pela marcante 

presença da vegetação de mangue na ocupação do solo no ano de 1987. 
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FIGURA 11 - Percentual de Uso e Ocupação do Solo na área de estudo em 1987. 
 

          

Constatou-se a predominância das áreas de manguezais, assim como a já importante 

participação das atividades de agricultura e ainda inicipiente ocupação daquele estuário com 

aqüicultura. 

 

 

4.2.2.  Registro espacial no ano de 1994  

 

A paisagem da região estuarina do rio São Francisco mapeada a partir da imagem de 

satélite do ano de 1994, apresentou uma área total de 10.872 ha, representada por restingas, 

manguezais, rios, área de aquicultura, áreas de agricultura, solo exposto e manchas de áreas 

povoadas.  

As mudanças físicas e oceanográficas podem também causar mudanças na dinâmica de 

recrutamento e no potencial de regeneração dos recursos vivos, incluindo espécies 

comercialmente importantes. Mudanças bióticas e abióticas desencadeiam significativos 

impactos sócio-econômicos na zona costeira (LANDIM, 1999). Sistemas costeiros adjacentes 

à foz de grandes rios e que dependem significativamente do turismo e da pesca, experimentam 

um aumento na vulnerabilidade e em custos crescentes para se adaptar às mudanças 

resultantes de alterações significativas na interação rio-mar. 
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Algumas mudanças na paisagem foram observadas quando comparadas com o ano de 

1987, sendo inclusive esse o período de início da operação da Usina Hidrelétrica de Xingó, 

localizada no município de Canindé do São Francisco-SE. A priori merece destaque a 

alteração da área total, que passou de 11.138 ha, registrada no ano de 1987 para uma área total 

de 10.872 ha para o ano de 1994, evidenciando o efeito dos processos erosivos ocorridos nas 

margens e/ou na foz do rio.            

A implantação de Usinas Hidrelétricas (Quadro 04) é responsabilizada por fortes 

alterações ocorridas no baixo curso do rio São Francisco, como problemas relacionados à 

erosão marginal dos taludes, assoreamento, desaparecimento de algumas espécies de peixes, 

redução de áreas de várzeas, erosão da linha de costa, dentre outros foram tomando 

proporções irreversíveis (FONTES, 2002).  

De acordo com Medeiros (1999), das (nove) grandes barragens foram construídas ao 

longo do Rio São Francisco, e como resultado, estima-se que a descarga sólida de sedimentos 

na desembocadura deste rio tenha sido reduzida a uma pequena parcela dos valores originais. 

A interrupção do transporte de sedimentos fluviais para a zona costeira e plataforma 

continental em decorrência da construção de represas é um problema desafiador. 

 

QUADRO 04 – Histórico da Implantação das Usinas  

                        Hidrelétricas na Bacia do São Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.chesf.gov.br 

 

 

         Analisando o mapa de uso e ocupação do solo na área de estudo no ano de 1994 (Figura 

12) não foi observada alteração nas áreas povoadas, apresentando o mesmo percentual do ano 

de 1987, 1% da área total. 

 

Usina Início de Operação 

Piloto 08/10/1949 

Paulo Afonso I 15/01/1955 

Paulo Afonso II 24/10/1961 

Paulo Afonso III 21/10/1971 

Apolônio Sales 

(Moxotó) 
15/04/1977 

Sobradinho 03/11/1979 

Paulo Afonso IV 01/12/1979 

Luiz Gonzaga 

(Itaparica) 

13/06/1988 

 

Xingó 16/12/1994 

http://www.chesf.gov.br/
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No intervalo entre 1987 e 1994, ocorreu uma pequena redução da cobertura de 

“Mangue”, pois em 1987 esta classe ocupava 5.670,56 ha ou 51% do mapeamento realizado 

e, em 1994, quantificou-se 5.564,28ha, embora mantendo o percentual em 51% do total da 

área. Este valor aferido destaca o “Mangue” novamente como a classe predominante no 

mapeamento. Mesmo sendo pequena a alteração da cobertura de mangue, é provável que 

tenha ocorrido redução de área, porém em razão de uma baixa pressão de uso, deve ter 

ocorrido regeneração do manguezal. 

Foram mensuradas áreas correspondentes à classe temática “Restinga”, que apresentou 

uma ocupação de 283,06 ha ou 3% do total da área mapeada, maior que o quantitativo 

constatado no ano de 1987, 251,53 ha ou 2% do total da área.  

A classe “Rios”, mapeada para o ano de 1994 apresentou uma área de 1.511,68 ha ou 

15%, apresentando redução em relação ao mapeamento do ano de 1987, que apresentou uma 

área de 1.613,93 ha, embora com os mesmos 15%. A pequena redução nesta classe pode estar 

associada aos diferentes níveis da maré, não podendo ser mapeado na imagem classificada 

pela não visualização nítida de pequenos canais encobertos pela vegetação. 

Somando-se as áreas ocupadas pelas classes “Restinga”, “Mangue” e “Rios”, verifica-

se que 68% das paisagens em 1994 se encontravam  preservadas, destacando as características 

naturais deste espaço.  

A classe “Solo Exposto” ocupa uma área de 1.293,82 ha ou 12% do total da área 

mapeada, para o ano de 1987 quando obteve uma área de 1.319,67 ha apresentando uma 

pequena redução, que se justifica pela ampliação de atividades agrícolas. 

A área de “Aquicultura” nesse recorte temporal, foi registrada com 102,67 ha ou 1% 

do total da área de estudo (Figura 13). É importante destacar que ocorreram mudanças nos 

formatos dos viveiros, e a pequena redução nas áreas destinadas a essas atividades estão 

associadas à sobreposição da vegetação de mangues em algumas parcelas dos viveiros. Vale 

ressaltar que mesmo em se tratando de uma atividade bastante lucrativa, a mesma 

compromete a sustentabilidade dos agroecossistemas locais. 

Observa-se que a classe “Agricultura” se mostrou equivalente a 17% do total da área 

de estudo, com 1897,94 ha, associados essencialmente a coqueiros. Esta classe para o ano de 

1987 obteve uma área de 2.051,03 ha ou 18%, evidenciando uma redução de mais de 150 ha, 

em 07 (sete) anos. 
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FIGURA 13 - Percentual de Uso e Ocupação do Solo na área de estudo em 1994. 
         

Lu et al (2003) ressalta que a paisagem muda continuamente no espaço e no tempo. 

Essas mudanças podem ser atribuídas às complexas interações entre o ambiente natural, 

diversos organismos e as atividades humanas, resultando na quebra da estabilidade dos 

elementos individuais no sistema da paisagem e, consequentemente, na sua estrutura espacial.   

 

4.2.3.  Registro espacial no ano de 1998  

 

           A despeito da dinâmica, espaço e tempo tem-se que o fator temporalidade se refere às 

mudanças dos elementos que formam a paisagem ao longo de uma série temporal, seja pela 

eliminação de alguns elementos, seja pela inserção de outros. Já a espacialidade, está 

relacionada às mudanças de áreas e/ou formas que os elementos constituintes da paisagem 

sofreram ao longo do tempo (LIMA et al, 2004). Observou-se que o fator temporal pôde ser 

visto como marcante no desenvolvimento da paisagem do estuário do rio São Francisco 

resultante de uma sucessão de estados, gerando alterações ocasionadas seja por pressões 

antrópicas, clima, configurações geográficas e dinâmicas da própria natureza, remodelando ou 

modelando estas paisagens.  



 

38 

 

          Em 1998 as paisagens assumem novas feições e proporções deixando em evidência os 

impactos negativos associados à regularização da vazão do rio São Francisco. A Figura 14 

mostra um comparativo de duas fotografias aéreas da área de estudo para recortes temporais 

distintos evidenciando alterações significativas, todas associadas direta ou indiretamente às 

intervenções antrópicas. Observa-se na Figura 14a, uma visível pluma de sedimentos que 

outrora era descarregada na região estuarina do rio São Francisco, anterior à construção da 

cascata de barragens, e que neutralizava os processos erosivos marinhos, que encontravam 

dificuldade na carga de sedimentos da água do rio, estabelecendo um equilíbrio rio-mar. A 

Figura 14b, apresenta a água do rio com pouco perceptível carga de sedimentos, ou seja, com 

baixa energia, possibilitando o avanço do mar sobre o rio e conseqüentes processos erosivos, 

que foram acelerados a partir da década de 1990. 

 

            

FIGURA 14 - Foto aérea na década de 1960 (a); Foto aérea em 1999 (b). 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe – SRH 
 

 

Segundo Landim (1999), a zona costeira próxima à foz de grandes rios está sujeita às 

interações complexas entre as forças que atuam no continente e no mar. Fatores climáticos e 

antropogênicos podem resultar em mudanças nas condições de equilíbrio dinâmico na direção 

de cenários novos, algumas vezes imprevisíveis. Mudanças na descarga de rios por 

represamento em reservatórios resultam em grandes impactos na desembocadura e na zona 

costeira e plataforma continental adjacente e podem também induzir mudanças no uso do solo 

e do mar na zona costeira e impactos sócio-econômicos subseqüentes. 

          De acordo com os estudos elaborados por Coelho (2008), um rio de características 

naturais possui uma dinâmica hidrológica própria que resulta em uma morfologia peculiar. O 

referido autor chama atenção que qualquer modificação sofrida por um rio, a exemplo da 

construção de uma barragem, resulta em uma mudança significativa no seu regime 

hidrológico, sobretudo, em seu segmento a jusante.  

(a) (b) 
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          No município de Brejo Grande o avanço do mar sobre o continente destruiu totalmente 

o Povoado Cabeço (Figura 15).  

 

 

FIGURA 15 – Dinâmica da Foz do rio São Francisco entre 1986 a 2005. 

Fonte: (ALMEIDA, 2006). 
 

                                                           

         Segundo Fontes (2002), antes da última hidrelétrica instalada no rio São Francisco, 

existia uma ilha ao final da bacia hidrográfica do rio povoada por famílias de pescadores. 

Após a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) ter colocado em operação a usina 

hidrelétrica de Xingó, o refluxo das águas desequilibrou o braço-de-ferro que existia entre o 

rio e o mar. A maré avançou sem parar, destruindo as casas e a igreja do Bom Jesus. O Farol 
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do Cabeço antes localizado no continente muito distante da ação das marés, hoje se encontra 

totalmente dentro do mar.  

                Apesar da destruição do Povoado Cabeço perceber uma ampliação de área povoada 

da ordem de 157,5 ha cujo acréscimo não chegou a ser suficiente a ponto de alterar o 

percentual desta classe, permanecendo, portanto, com 1% do total da área de estudo (Figura 

16). Nesse estágio temporal, a expansão de áreas povoadas já abrange outras localidades 

embora de maneira espaçada e pontual.  

O mapeamento com base no ano de 1998 possibilitou identificar e comparar as 

alterações na área de “Mangue”, que em comparação ao ano de 1987 passou de 5.564,28 ha 

para 4.945,28 ha, ocupando 48% do total da área de estudo. Percebe-se claramente que a 

pressão sobre este ecossistema começava a tomar maiores proporções. Vê-se que a redução 

das áreas de manguezais está diretamente associada à implantação de viveiros para criação de 

camarão, destacada pelo aumento nas áreas de “Aquicultura”. A área mapeada neste ano foi 

de 125,32 ha, sem alteração no percentual de 1% em relação aos recortes anteriores. Porém, 

ficaram evidentes as mudanças nos formatos dos viveiros com a supressão de parcelas de 

mangue onde foram ampliados ou onde ocorreu a implantação de novos viveiros. 
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Neste recorte espaço-temporal é importante destacar a significativa diminuição da área 

da floresta de “Mangue” verificada pela retração nas regiões norte e sul do onde o avanço do 

mar sobre os manguezais vêm ocorrendo de forma contínua. 

                Em 1998, a área de abrangência da classe “Restinga” apresenta-se maior que área 

mapeada em 1987, porém menor do que aquela apresentada no mapa de 1994 (Figura 17). Em 

relação às alterações identificadas na comparação com o mapeamento de 1994, parece ter 

ocorrido a substituição principalmente pelas áreas povoadas e pela ocorrência da 

“Agricultura”. A área de “Restinga” que ocupava 251,53 ha em 1987, foi ampliada para 

277,87 ha, ou seja, ocorreu um acréscimo de 26,34% da área original mapeada.  

 

 

 

 
                              

FIGURA 17 - Percentual de Uso e Ocupação do Solo na área de estudo em 1998. 
                  

 

Outro importante fator a ser levado em consideração nesse processo dinâmico da 

paisagem, além da retração da área de “Restinga”, é o fato da modificação da feição 

geomorfológica na foz do Rio São Francisco, onde o processo de erosão marinha se torna 

cada vez mais intenso e destrutivo.            
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Outra classe que apresentou significativas alterações para o ano de 1998 foi a de “Solo 

Exposto” passando a 1.794,40 ha o que representou percentualmente 17% de toda a área. 

Nota-se que a expansão desta classe está diretamente ligada à retirada da vegetação nativa 

para formas de ocupação, principalmente àquelas ligadas a agricultura. Comparando o mapa 

de 1987 ao mapa de 1998, percebe-se uma expansão desta classe na ordem de 474,73 ha ou 

5%, passando de 12% em 1987 para 17% em 1998. Para este ano as áreas destinadas à classe 

“Aquicultura” apresentaram algumas alterações como a ampliação das áreas dos viveiros, 

além de alterações nos seus formatos. A área mapeada neste ano foi de 125,32 ha ou de 1% da 

área total sem alteração em relação ao levantamento anterior. 

No recorte de 1998, é quantificada a ocorrência da classe “Agricultura”, com área de 

1.675,39 ha que equivalem a 16% do total da área de estudo. O mapeamento do ano de 1998 

apresenta uma disposição dos elementos da paisagem que reflete o processo de substituição de 

parte da vegetação natural pela cocoicultura. Esse cenário pode ser observado pela expansão 

da classe “Agricultura” em toda a área de estudo.    

Foi identificada uma área de “Rios” com 1.410,3 ha, correspondente a 14% do total 

mapeado. Este percentual foi menor que aqueles identificados nos anos de 1987 e 1994, tendo 

como provável explicação as marés mais baixas no período de captação da imagem do 

satélite.  

A partir deste recorte espaço-temporal, as características da paisagem apresentam 

ampliação das áreas de “Solo Exposto” e uma aparente diminuição das áreas de “Mangue”, 

muito provavelmente associada à ampliação da classe “Aquicultura”. 

 

4.2.4. Registro espacial no ano de 2003 

 

 No recorte temporal de 2003 as alterações das paisagens se apresentaram  significativas 

totalizando uma área de aproximadamente 10.033,85 ha comprovando que a cada recorte 

espaço-temporal analisado há uma perda de área fruto do processo erosivo ao longo da linha 

de costa. 

O shape confeccionado para a imagem classificada permitiu uma analise minuciosa do 

comportamento de cada classe proposta neste estudo. Verificou-se na classe “Áreas 

Povoadas” um pequeno incremento na ocupação por moradias, algumas novas vias de acesso, 

dentre outros arruamentos. A área correspondente à classe temática “Áreas Povoadas” para 

este ano foi de 168,95 ha o que equivaleu a 2% do total do mapeamento.  
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A área de “Agricultura” totalizou 2.052,62 ha, que correspondem a 20% do total da área 

de estudo. Vale ressaltar que a classificação agricultura abrange principalmente as áreas de 

coqueiros, cuja atividade vem sendo cada vez mais ampliada como verificado na Figura 18. 
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Foi mapeada uma área de 223,56 ha classificada como “Restinga” situada ao longo de 

toda a região estuarina do rio São Francisco. Este cenário demonstra que houve uma 

diminuição desta classe temática quando comparada com os registros anteriores. A área 

aferida para a classe “Restinga” equivale a 2% do total e os rios apresentaram uma área de 

1.685,03 ha, ou 17% da área total. 

            Observou-se uma alteração da paisagem de “Mangue” com uma considerável perda 

em relação aos anos anteriores, principalmente em relação ao recorte de 1987. Foi mensurada 

para o ano de 2003 uma área de 3.891,08 ha, ou seja, 39% do total  (Figura 19).   

 

 

 
FIGURA 19 - Percentual de Uso e Ocupação do Solo na área de estudo em 2003. 

            

 

Outra classe que apresentou muitas alterações neste recorte espaço-temporal foi a 

“Aquicultura”, que apresentou um incremento expressivo em relação aos anos anteriores. 

Registrou-se para esta classe uma área de 445,28 ha, ampliando o percentual de 1% 

mensurados nos anos de 1987, 1994 e 1998 para 2% em 2003.  

De acordo com a CODISE (2004) existem 17 estabelecimentos de produção de camarão 

cultivado nesse estuário, dos quais 14 localizam-se no município de Pacatuba, sendo de 

pequeno, médio e grandes portes, totalizando 259,77 ha produtivos, e 3 em Brejo Grande de 
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pequeno porte, com um total de 9,5 ha. Vale ressaltar que estes empreendimentos 

correspondem à maior área produtiva do estado, totalizando 41,2% da área em produção. 

           A retirada do manguezal para implantação de viveiros de peixe e camarão apresentou 

dois aspectos bem destacados que contribuíram para a elevação destes números. O primeiro 

está ligado ao potencial econômico e ecológico da área de estudo para o desenvolvimento da 

atividade. O segundo fator está ligado à omissão do poder público em termos de fiscalização e 

controle das áreas de aqüicultura a serem implementadas. No ano de 2003, verificou-se um 

aumento da proporção e espacialização, preocupante por se tratar de uma atividade que sem o 

adequado manejo causa impactos negativos muitas vezes irreversíveis. Foram identificadas 

várias áreas apresentando aquicultura em substituição ao mangue. 

          Neste recorte temporal, percebe-se o avanço do oceano sobre a linha de costa causando 

a diminuição considerável da área de estudo, sobretudo, na foz do rio São Francisco onde vem 

ocorrendo mais intensamente tais alterações da paisagem. 

Foi registrado novo acréscimo de “Solo Exposto” que apresentou uma área de 1.567,32 

ha, ou seja, 16% da área total. Verifica-se uma nítida espacialização de áreas de solo exposto 

que possivelmente guardam relação com a retirada de restingas e devastação de mangues para 

o provimento de atividades econômicas presentes em toda área de estudo. 

 

4.2.5. Registro espacial no ano de 2006  

  

 Para o ano de 2006, foi mensurada uma área total de 9.893,60 ha e tomando como 

parâmetro o recorte espaço-temporal de 1987, que tinha como área total de 11.138,63 ha, 

houve uma redução da área de estudo em 1.245,03 ha. 

A interpretação e posterior mapeamento da imagem possibilitou identificar alterações 

marcantes nas paisagens, essencialmente àquelas ligadas à classe “Mangue” que apresentou 

uma área de 3.754,74 ha, ou 39% da área total (Figura 20), configurando-se como a classe 

com maior diminuição de área no período avaliado. 

É necessário ressaltar que os manguezais dessa região estuarina estão sujeitos a 

tensores naturais e antrópicos refletindo-se diretamente na zona costeira. Dentre os principais 

tensores, destaca-se a retirada dos bosques de mangue dando lugar a atividades agrícolas, 

habitações, viveiros para aqüicultura (piscicultura e carcinicultura), estradas, que causam 

mudanças no padrão hidrodinâmico do manguezal, com diminuição da produtividade e 

qualidade de vida da população local que depende deste ecossistema. 
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De acordo com estudos realizados por Paula (2006) esses tensores geram impactos na 

hidrodinâmica e na circulação estuarina, pois as descargas de água advindas das gamboas alteram, 

em determinados trechos, o volume de água na Zona de Mistura. Como resultado, tem-se entre 

outros, a diminuição da produtividade estuarina, má qualidade das águas do estuário, destruição 

de habitats de espécies aquáticas, prejuízo nos valores estéticos e paisagísticos locais e 

diminuição da qualidade de vida das comunidades locais. 

A redução da classe “Mangue” está diretamente ligada à ampliação da classe 

“Aquicultura” que apresentou uma área poligonizada para o ano de 2006, de 533,21 ha 

passando, de 1% em 1987 para 8% em relação ao ultimo recorte espacial. Vale ressaltar que 

mesmo quando desenvolvida dentro dos critérios estabelecidos por lei, a carcinicultura, 

envolve sérios riscos ambientais, alguns irreversíveis. O desenvolvimento da atividade na área 

de estudo, tem oferecido sérios danos ao meio ambiente local, essencialmente aos mangues 

que são substituídos gradualmente por viveiros para criação, principalmente de camarão. 

A carcinicultura, é uma das atividades econômicas que mais crescem no estuário do 

rio São Francisco e também está sendo responsável por parte da degradação ambiental que 

ocorre na área. Segundo Copque e Cunha (2009) esta atividade tem como propósito à criação 

de camarões em cativeiro, mas do ponto de vista ambiental, a indústria do camarão degrada de 

forma expressiva a paisagem, (principalmente os ecossistemas manguezal – APP’s - Áreas de 

Proteção Permanente), em detrimento da preservação e conservação dos sistemas que 

estruturam a base das reações geoambientais, ecodinâmicas e de subsistência dos agricultores, 

pescadores e marisqueiras. 
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Outro fator que foi preponderante para a redução da classe “Mangue” foi à erosão na 

linha de costa, que foi verificado a ação progressiva das ondas sobre a faixa litorânea, 

ocasionando perdas de áreas de manguezal, como observado na Figura 21 (a, b e c). 

 

                       

FIGURA 21 – Rompimento da linha de costa pela ação das ondas do mar (a), manguezal 

sendo destruído pelo avanço do mar (b) sedimentação do manguezal (c), 

(2009). 
     

 Pires (1993) afirma que os estudos da paisagem compreendem desde uma mera 

descrição até uma tipificação ou classificação em unidades homogêneas, desde estudos de 

percepção visual até a determinação da qualidade e fragilidade visuais. A qualidade da 

paisagem, segundo Lima et al (2004), “refere-se ao grau de excelência ambiental e visual que 

esta apresenta, podendo ser estudada sobre a dinâmica espaço-temporal”.  Na Figura 21 é 

possível perceber de forma seqüencial como a dinâmica espaço-temporal possibilita a 

percepção das alterações na paisagem, e nesse caso, de grande magnitude ocorrendo fortes 

impactos promovidos na relação rio-mar levando à supressão de áreas de florestas de 

manguezal e alterações na sua dinâmica ecossistêmica.                                                                                 

No mapeamento da imagem de satélite de 2006, é registrado um aumento da área de 

“Solo Exposto”. Em 1987, foi mapeado 1.319,67 ha da referida classe e 1.905,78 ha em 2006, 

ou seja, 18% do total da área estudada ou seja uma ampliação de área de 586,13 ha, em 19 

anos. 

 Este aumento pode ser justificado pelas atividades de cocoicultura identificadas em toda 

a área de estudo (Figura 22). Pode-se observar também que apesar de algumas áreas 

apresentarem uma recuperação de áreas de mangue, não foi suficiente para reconstituir a 

paisagem original.  

 

(a) (b) (c) 
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FIGURA 22 - Área de mangue sendo ocupada por cocoicultura,  

                       como se identifica na foto.  (2009). 
                 

Na área de estudo percebeu-se que a cocoicultura tem perdido espaço em detrimento da 

expansão dos viveiros para carcinicultura. De acordo com Cunha (2006), a cocoicultura 

necessita de um plano de recuperação, porque, apesar de ocupar uma área significativa para o 

município, a sua produção e produtividade, nos últimos 20 anos, vêm se apresentando muito 

baixa, em decorrência da falta de investimentos no manejo da cultura, incluindo a renovação 

do mesmo com variedades mais produtivas.  

Faz-se necessário destacar que a feição geomorfológica nas áreas destes manguezais foi 

significativamente modificada, no período estudado, em decorrência principalmente da ação 

antrópica seja pela aquicultura, desmatamento, aterros, dentre outras. Nos estudos realizados 

por Copque e Cunha (2009) o manguezal foi sempre considerado um ambiente pouco atrativo 

e menosprezado, embora sua importância econômica e social seja muito grande. Por isso 

mesmo, sempre foi alvo de ocupação e de destruição para dar lugar a outras atividades 

humanas. Em geral a destruição gratuita, a poluição doméstica e química das águas, 

derramamentos de petróleo, aterros mal planejados e atualmente a carcinicultura são os 

grandes problemas impactantes do manguezal observados em quase todo o território 

brasileiro. 

           No tocante à restinga, as áreas foram reduzidas a 189,76 ha equivalendo a 2% da área 

total, sendo visualizado por várias pequenas manchas em toda área. Os “Rios” apresentaram 

uma área de 1.522,65 ha, ou seja, 15% do total da área, como pode ser observado na Figura 

23.   
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FIGURA 23 - Percentual de Uso e Ocupação do Solo na área de estudo em 2006. 

 

 

A Tabela 01 e a Figura 24, representa o uso e ocupação do solo em classes/ano e em 

área. Também são relacionados os valores referentes à expansão ou retração dos componentes 

mapeados. 
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A área da classe “Solo Exposto” apresentou um aumento expressivo passando de 

1.319,67 ha (12% da área total em 1987), para 1.905,78 ha, (18% da área total em 2006). Para 

a classe “Agricultura” foi identificada uma área de 2.051,03 ha que equivale a 18% do total da 

área de estudo em 1987, apresentando uma redução em relação a 2006 para 1.812,24 ha. Onde 

foi mapeada sua ocorrência, verificou-se que grande parte dessa área é compreendida por 

cocoicultura (Figura 24).  

O crescimento de algumas “Áreas Povoadas” registrado neste ano evidencia a 

expansão desta classe temática em relação ao primeiro ano de análise, ocorrendo um 

incremento de 58,77 ha, sobre espaços outrora ocupados principalmente pela “Agricultura” e 

“Restinga”.       
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FIGURA 24 - Uso e ocupação do solo na área de estudo (1987 – 2006). 

 

No período entre 1987 e 2006, foi observado que a classe “Restinga” apresentou uma 

redução de 251,53 ha para 189,76 ha, significando um decréscimo de 61,77 ha. 

 Associado a este fato, e ao crescimento da aqüicultura em toda área de estudo, também 

foi registrada no ano de 2006 a retração da classe “Mangue”, que teve sua área diminuída em 

12% (1.915,82 ha) quando comparado com o ano de 1987, sendo a classe que mais apresentou 

redução de área em termos absolutos, em 19 anos. 

Vale ressaltar que várias famílias de baixa renda, essencialmente, fazem uso dessa área 

pescadores e catadores de crustáceos, diariamente para garantir alimento para subsistência. 
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Portanto as atividades ligadas ao manguezal corroboram para a reprodução social e 

conseqüentemente para diminuição da pressão social nas áreas urbanas dos municípios 

circunvizinhos. 

           Outra classe temática que se destacou foi a “Aquicultura”, pois apresentou expansão de 

1 para 8% ao longo do recorte temporal definido. A prática de cultivar peixes (piscicultura) e 

camarões (carcinicultura) é justificada pelas adequadas condições ecológicas identificadas 

pelos produtores em uma área estuarina, e por ser uma atividade altamente lucrativa. 

Entretanto, a ampliação da aqüicultura na área de estudo, vem ocasionando impactos 

ambientais negativos aos ecossistemas da região, e ainda descaracterizando a paisagem 

natural, representadas pelo mangue, restinga e rios.   

Alguns desses fatores foram observados durante as campanhas de campo, entre eles 

alguns que interferem diretamente na produtividade dos manguezais. Dentro desse contexto, 

percebe-se que a implantação da aqüicultura na área de estudo tem representado um fator 

decisivo para os problemas de ordem ambiental e socioeconômicos, pois a vegetação de 

mangue é retirada, por muitas vezes irrestritamente, para dar lugar aos viveiros de criação de 

peixes ou camarão. 

A classe “Rios”, mensurada em 1987, com uma área de 1.613,93 ha, retraiu-se para 

1.522,65 ha no ano 2006, possivelmente relacionada à captação da imagem do satélite em 

período de baixa vazão dos rios. 

         A intensificação das pressões antrópicas sobre o ambiente tem sido citada como 

responsável pelo intenso processo de substituição das paisagens naturais por outros usos do 

solo. Observa-se que essas interferências na paisagem convertem extensas e contínuas áreas 

com cobertura florestal em fragmentos florestais, o que consequentemente, causam problemas 

ao meio ambiente e, em muitos casos, afetando a disponibilidade e a qualidade de recursos 

naturais importantes para a população de uma região (VALENTE, 2001).      

          Vale lembrar que a classe temática “Mangue”, mesmo tendo os maiores percentuais de 

retração foi à classe que obteve os maiores registros em todos os mapeamentos realizados, 

chegando a ocupar 51% de toda a área de estudo para o ano pioneiro. Entretanto, nos mapas 

de 2003 e 2006 percebe-se uma redução, reflexo das atividades ligadas à aquicultura, 

principalmente.   

 Em dezenove anos, a paisagem da região estuarina do rio São Francisco do rio passou 

por alterações significativas, sendo que, o aspecto paisagístico da área de estudo foi 
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totalmente modificado ao longo deste tempo, principalmente por se tratar de uma área onde a 

dinâmica ambiental foi invertida pelas ações antrópicas.  

 A acentuada diminuição das áreas de Mangue vem se destacando, pois em 1987 

apresentava-se muito mais presente ocupando 5.670,56 ha e gradativamente vem sendo 

suprimida, essencialmente pela expansão da aquicultura nos municípios sergipanos de 

Pacatuba e Brejo Grande. 
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4.2.6. Configuração da paisagem na área de estudo (1987 - 2006) 

  

 O formato das paisagens mapeadas no período de 1987 a 2006 é resultante de diversos 

fatores econômicos, culturais, geomorfológicos, climáticos e a inter-relação desses fatores 

resulta na organização do espaço geográfico. As ações antrópicas na área de estudo fez 

emergir problemas antes não detectados na região estuarina do rio São Francisco servindo de 

alerta aos agentes que (re) constroem esta paisagem afim de, garantir o uso adequado dos 

recursos dispostos estabelecendo um equilíbrio ambiental e, por conseguinte social, já que 

muitas comunidades usufruem deste ambiente. Santos (2002), expressa que “a paisagem é o 

conjunto de formas que em um dado momento, exprimem as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre homem e natureza”. 

 A partir da classificação proposta por Rodrigues e Mateo (2002) e dos resultados 

obtidos com o geoprocessamento dos registros espaço-temporais de 1987, 1994, 1998, 2003 e 

2006 foi possível classificar as áreas dos mapas produzidos entre paisagens naturais e (ou) 

culturais para os anos de 1987 e 2006 (FIGURA 25). Para esta classificação, utilizou-se a 

soma das áreas, levantadas referente às das categorias Rio, Mangue, Restinga para compor as 

chamadas “Paisagens naturais”; e Áreas Povoadas, Solo Exposto, Aquicultura e Agricultura 

para compor as “Paisagens Culturais”.  

 Na década de 1980, a paisagem poderia ser retratada como uma área natural 

significativa onde ainda predominava a pouca intervenção humana. Este espaço era utilizado 

predominantemente para exploração de pescado e crustáceos com poucas áreas povoadas. 

Ainda nesta década, observou-se pouca interferência nas áreas de manguezal, na hidrografia e 

restinga principalmente quando estes elementos naturais estão dispostos distantes das áreas 

povoadas. As parcelas de solos expostos eram pequenas e o desenvolvimento de atividades 

ligadas a aqüicultura (piscicultura e carcinicultura) ainda era incipiente frente as áreas 

mapeadas no recorte espacial do ano de 2006.  

            No cenário geoprocessado referente ao ano de 1987, a predominância de “corpos 

naturais” se configurava de maneira evidente onde a soma das áreas das classes Restinga, 

Mangue e Rios, ou seja, de Paisagem Natural totalizava 68% da área de levantada. O 

somatório das classes Área Povoada, Aquicultura, Solo Exposto e Agricultura, ou seja, de 

Paisagens culturais eram de 32% do total da área. 
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  FIGURA 25 - Mapeamentos das Paisagens Naturais e Culturais na área de estudo: (a) 1987 e 

(b) 2006.  
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 Foi identificado que na década de 80 embora o homem fizesse uso dos recursos 

naturais na região estuarina do rio São Francisco, não o fazia de forma tão intensa. Muito 

provavelmente esse fato esteja relacionado com o ainda não intenso processo de degradação 

das margens e da própria calha do rio que permitia ao ribeirinho encontrar sustento nas 

atividades de pesca, cultivo de arroz nas lagoas marginais e todas as atividades relacionadas 

que o mantinha povoando todo o baixo São Francisco. 

            Com os processos degradacionais ocorreu uma migração em direção ao estuário do rio 

que levou à exploração mais intensiva dos recursos naturais daquela região, nas décadas 

seguintes (Figura 26). 

 

 

                                  FIGURA 26 – Ilustração do percentual total da paisagem no  

                                                    ano de 1987. 
                                     

 

Hardt et al (2007) conceitua paisagem como uma “combinação dinâmica de elementos 

naturais (físico-químicos e biológicos) e antrópicos inter-relacionados e interdependentes, que 

em determinado tempo, espaço e momento social, formam um conjunto único e 

indissociável”, promovendo percepções mentais e sensações estéticas. Em 1994, a 

configuração da paisagem apesar de apresentar um processo de alteração, não apresenta 

diferença significativa em relação ao recorte espaço-temporal de 1987.  A Paisagem Natural 

ocupou 69% do total da área de estudo, demonstrando que as atividades humanas começaram 

a tornar-se mais evidentes. Provavelmente em virtude da não operação da usina hidrelétrica de 

Xingó, os números e percentuais se encontram muito próximos, sendo registrados 31% da 
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área de estudo como Paisagens Culturais. Esses fatores podem ser observados na Figura 27 

que apresentou classificação das paisagens da área de estudo no ano de 1994. 

 

 

                                  FIGURA 27 - Ilustração do percentual total da paisagem no  

                                                   ano de 1994. 

 

Os componentes ambientais que compõem a paisagem encontram-se fragilizados por 

algumas intervenções antrópicas, o que compromete a qualidade da paisagem tanto no que 

concerne a percepção visual, como na exploração dos recursos naturais.  

 No mapeamento do ano de 1998 fica evidente a intervenção humana nos componentes 

das paisagens analisadas. O conjunto de elementos geográficos dispostos no cenário mapeado 

resulta em características de Paisagem Naturais ainda marcantes e significativas, porém há 

uma ampliação da Paisagem Cultural.  

 A partir de 1998 a densidade e intensidade da Paisagem Cultural, ampliam-se 

provavelmente em função da ocupação com povoamento e influência dos primeiros anos de 

operação da barragem de Xingó.  Neste ano 65% do total da área de estudo é compostas por 

Paisagens Naturais e 35% com Paisagens Culturais, como pode ser observado na Figura 28. 
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                                  FIGURA 28 - Ilustração do percentual total da paisagem no  

                                                    ano de 1998. 

                                    

 

Em 2003 a densidade e intensidade da Paisagem Cultural, ampliou-se ainda mais, em 

função da ampliação de atividades ligadas a aqüicultura. No presente recorte houve uma 

redução do percentual de Paisagens Naturais de 65% para 58% do total da área de estudo e 

uma ampliação 35% para 42% das Paisagens Culturais, como pode ser observado na Figura 

29.  

 

 

 

 
 

                                  FIGURA 29 - Ilustração do percentual total da paisagem no  

                                                   ano de 2003. 
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Com a ampliação dos viveiros para criação de peixes e camarões, constatou-se que as 

paisagens naturais são cada vez mais pressionadas fazendo com que o percentual de paisagem 

natural seja reduzida gradativamente. Entre as paisagens classificadas como naturais, merece 

destaque as florestas de mangue, que apresentaram uma redução de 1.915,82 ha ou 12% da 

área total. 

Associados aos fatores degradacionais mencionados nos anos anteriores, no último 

recorte temporal definido neste estudo, ano de 2006, houve uma ampliação do percentual de 

Paisagens Culturais, passando de 42% referente ao ano de 2003 para 44%, e tem-se ainda uma 

redução de 2% das Paisagens Naturais obtendo um percentual de 56% do total da área de 

estudo (Figura 30). 

Vale ressaltar que, o incremento de algumas atividades econômicas na área de estudo 

parece demonstrar que o ecossistema manguezal não vem sendo monitorado ou fiscalizado 

adequadamente pelos órgãos governamentais, estando essas a mercê dos interesses dos 

carcinicultores e de proprietários de terras, que se encontram à vontade para promoverem as 

alterações das paisagens naturais locais. 

 

 

                                  FIGURA 30 - Ilustração do percentual total da paisagem no  

                                                    ano de 2006. 
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Segundo Andreatta e Beltrame (2003), mesmo sabendo que no Brasil, existem dois 

motivos que justificam a não utilização de áreas de manguezais, sendo o primeiro, o elevado 

custo de implantação de viveiros sobre áreas de manguezais e o segundo o fato de que os 

manguezais necessitam ser preservados por se tratar de áreas de renovação de nutrientes as 

quais podem ser decisivas para a própria sustentabilidade dos cultivos realizados em áreas 

próximas. Na região estuarina do rio São Francisco os manguezais são explorados sem levar 

em consideração os fatores mencionados pelo referido autor.  

Na Tabela 02 e Figura 31 são apresentadas as áreas e os percentuais do mapeamento 

realizado para as paisagens naturais (“Rios”, “Mangue” e “Restinga”) e paisagens culturais 

(solo exposto, agricultura, área povoada e aquicultura) durante os recortes delineados na 

presente pesquisa.  

 

 

 

   TABELA 02 - Paisagens naturais e culturais na área de estudo – 1987/2006 

 

 

Verificou-se que nos anos de 1987 e 1994, não ocorreram grandes alterações nas 

paisagens naturais e culturais, apresentando inclusive um pequeno incremento nas paisagens 

naturais, o que pode estar associado a um período de regeneração dos manguezais e/ou uma 

maior vazão dos rios presentes na área de estudo. 

A partir de 1998, iniciou-se uma redução na área das paisagens naturais e um 

crescimento no percentual das paisagens culturais. Notou-se uma redução de cobertura de 

mangue na área de estudo em detrimento do avanço da aqüicultura, assim como o avanço do 

mar sobre a linha de costa o que vem causando impacto direto sobre as florestas de mangue. 

Para os recortes de 2003 e 2006, verificou-se uma aproximação dos valores 

percentuais analisados para cada uma das paisagens classificadas. Os fatores mencionados 

anteriormente são intensificados, sendo inclusive, constatados nas sucessivas campanhas de 

campo realizadas em toda área de estudo. 

                           Área e percentual do mapeamento de 1987 – 2006.  

   Ano               1987                        1994                         1998                         2003                     2006 

Paisagens      Área ha/(%)            Área ha/(%)              Área ha/(%)            Área ha/(%)           Área ha/(%) 

Naturais        7.536,02 - 68          7.359,01 - 69            6.633,5 - 65             5.799,67 - 58         5.467,5 - 56 

 

 

Culturais       3.602,61 - 32          3.410,88 - 31           3.752,1 - 35             4.234,18 - 42         4.426,5 - 44 
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Ao analisar a dinâmica de uso e ocupação do solo na área de estudo, constatou-se que, 

sejam pelas políticas públicas, ações de proprietários de terra ou da população ribeirinha, 

todos contribuem consideravelmente na (re) organização da paisagem.   

As alterações da paisagem, seja ela provocada por algum evento natural, seja ela 

provocada pela ação humana, somente é perceptível com o passar do tempo. O intervalo 

temporal é um fator importante para que seja avaliada a alteração da paisagem, e quanto 

maior for o intervalo de tempo, maior será a percepção da evolução da paisagem.  
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5. CONCLUSÕES 

  

1- As alterações ocorridas na área de estudo, durante quase duas décadas (1987-

2006), resultaram em modificações das paisagens locais, que geraram em médio 

prazo, expressivas alterações no uso e ocupação da área. 

 

2- Ocorreu redução nas áreas de manguezais em 19 anos associados à implantação de 

projetos de aqüicultura e pelo avanço progressivo do oceano sobre essa área 

causando alteração das paisagens naturais. 

 

3- O mapeamento das sete classes temáticas realizados a partir dos cinco recortes 

espaço-temporais deixa claro a dinâmica de (re) organização do espaço geográfico 

fruto da lógica de uso e função socioeconômica das áreas que foram sendo 

ocupadas.  

4- Em dezenove anos, a paisagem da região estuarina do rio São Francisco passou por 

alterações, sendo amplamente modificada ao longo deste período, principalmente 

por se tratar de uma área onde a dinâmica ambiental foi acelerada pelas ações 

antrópicas. 

 

5- Ocorreu uma redução das paisagens naturais em detrimento do acelerado 

crescimento das paisagens culturais. 
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6. SUGESTÕES 

 

            Durante as sucessivas campanhas de campo, pôde-se constatar que as paisagens 

naturais apresentadas no ano de 2006, continuam sofrendo alterações e que necessitam ser 

recuperadas frente ao alto grau de vulnerabilidade pelas quais se apresentam, quase sempre 

fruto das atividades antrópicas mais impactantes.  

            Frente aos aspectos abordados, torna-se imprescindível sugerir medidas que mitiguem 

os problemas encontrados na região estuarina do rio São Francisco. Portanto se torna 

indispensável à ação do Estado, enquanto mediador dos interesses da sociedade que deve 

adotar uma postura preservacionista viabilizando a manutenção dos arranjos naturais locais.  

 Faz-se necessário em toda área de estudo a realização de um ordenamento territorial e 

ambiental em função das externalidades negativas resultantes das ações antrópicas, sobretudo, 

pelo fato de se multiplicarem nessa paisagem, impactos negativos em uma área que representa 

para maioria da população local, o único ambiente de onde se extrai renda para a sua 

sobrevivência. 

 A preservação desta área está diretamente associada às mudanças de posturas da 

sociedade assim como do poder público, este último responsável pela regulação do estado e 

implementação de políticas públicas direcionadas às comunidades locais.  

 É importante ressaltar que esta pesquisa com as contribuições que ofertam não esgota 

de modo algum a discussão a respeito da questão ambiental e sua importância para garantia de 

preservação das paisagens locais. No entanto, espera-se que os resultados aqui apresentados, 

possam dirimir algumas questões pertinentes à temática, e esclareça o conteúdo abordado, 

contribuindo assim para novas iniciativas, que visem à melhoria da problemática ambiental da 

região estuarina do rio São Francisco. 
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