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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir da dissertação de mestrado em Tecnologias 

Ambientais do Instituto Federal de Alagoas. A pesquisa aborda os anos de 2009, 2014 e 2019 

e tem como título: Carcinicultura e transformações espaciais nos municípios de Brejo Grande-

SE e Piaçabuçu-AL. 

O objetivo com a pesquisa referenciada foi realizar a análise geoespacial dos 

municípios selecionados para estudo, a saber, Brejo Grande, no estado de Sergipe, e 

Piaçabuçu, no estado de Alagoas, temporalmente nos anos de 2009, 2014 e 2019. A partir de 

prévios estudos bibliográficos foram definidas para o mapeamento as classes rizicultura, 

cocoicultura e carcinicultura. A literatura disponível e analisada indica uma relação entre elas, 

devido ao declínio das culturas agrícolas e ao crescimento da criação de camarão em 

cativeiro. Esta última configura-se como uma nova atividade do agronegócio da região que 

ganhou impulso em decorrência da salinização das águas do Rio São Francisco que, por sua 

vez, afetou diretamente a produção do arroz irrigado e na dos coqueirais (SILVA, 2020). Foi 

levantado o quantitativo de áreas de cada classe para cada um dos anos mapeados, a fim de 

identificar os ganhos e perdas de cada atividade produtiva, analisando as consequências 

socioambientais e econômicas na região estudada.  

Por meio de trabalhos executados anteriormente à esta pesquisa para o licenciamento 

ambiental no município de Piaçabuçu-AL, para a atividade da carcinicultura, foi possível 

perceber um aumento na demanda por tais requisições. O fato levantou alguns 

questionamentos acerca desse crescimento que vieram a justificar a presente pesquisa: quais 

os motivos para avolumamento nas solicitações de licença ambiental para o exercício da 

atividade? Qual o impacto para a paisagem, bem como para a economia da região? Quais as 

implicações para a vida da população local, em questões de trabalho – do ponto de vista da 

autonomia na produção, profissionalismo, emprego, perda da propriedade? Muitos destes 

questionamentos perpassaram durante o estudo e, ainda que partes deles não tenham sido 

respondidos, as informações contidas neste produto podem auxiliar gestores públicos e 

pesquisadores a buscarem outras respostas. 

A inclusão de Brejo Grande no escopo da pesquisa se deu pelo fato de estar 

estabelecida em uma paisagem integrada com Piaçabuçu, apresentando, porém, uma acelerada 

inserção de fazendas de camarão em seu território nos últimos dez anos, situação 

diametralmente oposta à de Piaçabuçu. Desta maneira, decidiu-se analisar as duas localidades 
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para entender quais as razões para que Brejo Grande venha a ter grande parte de sua área 

ocupada pela atividade de carcinicultura, ao passo que Piaçabuçu ainda está despontando para 

atividade.  

Pautando-se nestas inquirições o estudo foi construído em vista de respondê-las e 

assim contribuir para o conhecimento das transformações advindas com a substituição da 

produção de arroz e coco pela a de camarão em ambas as localidades. Os resultados da 

pesquisa podem ser constatados, pormenorizadamente, na dissertação; porém, com o 

propósito de auxiliar o poder público no planejamento de políticas voltadas para ações 

interventivas na região, serão apresentadas no presente documento algumas discussões.  

Para isso foi realizado um plano de apresentação do documento da seguinte maneira: 

 

 Localização da área de estudo; 

 Mapeamento temporal das classes monitoradas; 

 Validação dos objetos mapeados; 

 Resultados obtidos com o mapeamento; 

 Principais problemas identificados com a pesquisa; 

 Produtos gerados; 

 Distribuição dos dados em shapefile para os órgãos ambientais dos estados de 

Alagoas e Sergipe 

 

 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área estudada é compreendida por dois municípios: Piaçabuçu e Brejo Grande, 

pertencentes aos estados vizinhos de Alagoas e Sergipe respectivamente. Estes são 

fronteiriços com o Rio São Francisco e estão abrigados no estuário da foz do mesmo rio. O 

ambiente está inserido na Unidade Geoambeintal da Planície Costeira, unidade essa que é 

caracterizada pelo acúmulo de sedimentos marinhos, fluviais e flúvio-lagunares. As áreas de 

terraços marinhos e das ilhas fluviais consorciam ambientes naturais como manguezais, 

salgados e apicuns. Esses ambientes, a depender da dinâmica deposicional, possuem 

características distintas quanto à pedologia, variando de materiais argilo-siltosos ricos em 

matéria orgânica, comumente encontrados nos depósitos de pântanos e mangues e depósitos 

flúvio-lagunares; e areias litorâneas bem selecionadas, geralmente encontradas nos terraços 
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marinhos (EMBRAPA SOLOS, 2010). A região detém importante valor ecológico, capaz de 

garantir a permanência da fauna terrestre e aquática, bem como para a manutenção das 

condições naturais do solo, da vegetação e dos recursos hídricos (ICMABio, 2010). 

Os municípios estudados apresentam elevado potencial para a produção de camarão 

em cativeiro devido a sua riqueza hídrica, a ocorrência de águas oligohalinas e pelo fato de 

suas economias estarem baseadas na captura de camarão por pesca artesanal. A pesca de 

captura e a agricultura de base familiar caracterizam a socioeconomia das comunidades 

existentes na região pesquisada. Estas veem no agronegócio aquícola mais uma possibilidade 

de diversificação de sua produção rural.  

 

MAPEAMENTO TEMPORAL DAS CLASSES MONITORADAS 

 

Por intermédio das imagens disponíveis no Google Earth, foram analisadas as 

modificações no uso do solo nos dois municípios nos anos de 2009, 2014 e 2019. Para a 

interpretação dos elementos que compõem as imagens, foram investigadas três classes de 

uso e ocupação do solo: rizicultura, cocoicultura e carcinicultura.  O diagnóstico espaço-

temporal da área estudada foi desenvolvido a partir do mapeamento e quantificação das três 

categorias pré-definidas na análise fotointerpretativa em todo o território dos municípios. 

Posterior a definição das classes, foi feita a fotointerpretação das imagens e a 

vetorização manual dos polígonos, representando as classes de uso do solo, através da 

técnica de abordagem por objetos, que leva em consideração a forma, textura, tonalidade, 

cor e o tamanho dos elementos (SHACKELFORD; DAVIS, 2003). A metodologia (Figura 1), 

de reconhecimento das classes estudadas, foi determinada através de pesquisa bibliográfica, 

documental e das visitas aos locais. 

 

Figura 1: Metodologia utilizada na fotointerpretação das classes mapeadas. 
 

 
                 Fonte: Autores, 2021 

 

Arroz

•o mapeamento do arroz
obedeceu visualmente às
etapas de produção e seus
estágios fenológicos
(D’ARCO, 2009).

Coco

•Foram consideradas as
áreas que concentravam,
visualmente, um número
de espécies adensadas por
metro quadrado
suficientes para
caracterizar a
monocultura.

Carcinicultura

•Utilizadas características
da estrutura dos viveiros
verificadas em campo.
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VALIDAÇÃO DOS OBJETOS MAPEADOS 

 

Para a  validação dos objetos mapeados, foram realizadas visitas in loco. No 

município de Piaçabuçu foram visitadas 100% das fazendas destinadas à carcinicultura, num 

total de oito que estão em conformidade ambiental junto ao Instituto do Meio Ambiente do 

Estado de Alagoas (Figura 2), além de algumas propriedades de irrigação de arroz que estão 

desativadas. Para o município de Brejo Grande foram confirmadas 26 fazendas em campo. A 

escolha para as visitas aos pontos de validação do mapeamento se deu a partir das 

condições favoráveis de estradas partindo da sede municipal (Figura 3). A aferição dos pontos 

foi realizada por meio do uso de GPS que permitiu a aferição das coordenadas geográficas.   

Os pontos registrados foram então lançados no software Google Earth, para a 

comprovação de sua localização, confirmando-se, portanto, os dados levantados 

espacialmente. É importante frisar que a validação em campo ocorreu apenas para o último 

ano cronológico mapeado, que foi de 2019, mesmo período no qual o mapeamento teve 

início. Em visitas às áreas foram constatadas antigas lagoas de irrigação de arroz que estavam 

em processo de transição para a carcinicultura possibilitando também a comprovação in loco 

para essa classe. Em relação a cocoicultura não foram validados pontos em campo, 

considerando a facilidade fotointerpretativa dos coqueirais no mapeamento.  
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Figura 2: Fazendas de camarão situadas no município de Piaçabuçu-AL em conformidade 

com o licenciamento ambiental e validadas em campo. 

 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

 

Figura 3: Validação dos pontos mapeados no município de Brejo Grande-SE. 

 
 

 

        Fonte: Autores (2021). 
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RESULTADOS OBTIDOS COM O MAPEAMENTO 

 

Com base no mapeamento, obteve-se o levantamento de dados referentes ao processo 

histórico de ocupação das terras pelas classes definidas na região estudada. Os dados inferem 

a identificação das potencialidades e fragilidades de uso do solo, apresentando-se como 

importante ferramenta no planejamento territorial que podem fornecer diagnósticos e 

prognósticos suficientes para a gestão dos recursos hídricos locais; ocupação em Áreas de 

Preservação Permanente; diretrizes para políticas públicas e de controle de uso. 

Os resultados desta pesquisa apontam para uma massiva mudança no perfil produtivo 

da região estuarina do Baixo São Francisco, mediante o aumento da carcinicultura e a 

diminuição de áreas anteriormente utilizadas para a produção de arroz e coco. Após o 

mapeamento das classes aqui definidas, constatou-se que Brejo Grande aumentou sua 

produção aquícola consideravelmente mais que Piaçabuçu, com o município sergipano 

apresentando 1.003 hectares de lâmina d’água ao passo que o lado alagoano houve apenas 

47,05 hectares. Em Piaçabuçu, destaca-se a perda de áreas destinadas para a cocoicultura que 

foram sendo extintas ao longo dos anos sem que houvesse a substituição por outros usos, 

ficando assim, abandonadas (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Dados quantitativos de cada classe para cada ano mapeado e o percentual de 

variação entre 2009 e 2019 indicando o período e o ano de perda e ganho de cada atividade. 

 

Categoria Município Período Área (ha) 

Variação 
da área 

entre 2009 
a 2019 (%) 

Rizicultura 

Brejo Grande 

2009 804,45  

2014 920,18 - 77,05 

2019 184,61  

Piaçabuçu 

2009 312,46  

2014 149,89 - 61,98 

2019     118,81  

Cocoicultura Brejo Grande 
2009 683,72  

2014      855,53 - 86,48 
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2019   92,41  

Piaçabuçu 

2009      3.533,65  

2014      2.769,95 - 77,05 

2019   780,19  

Carcinicultura 

Brejo 

Grande 

2009 79,75  

2014 87,79 1.158,12 

2019 1003,82  

Piaçabuçu 

2009 2.36  

2014 4,50 1.899,15 

2019 47,18  

Fonte: Autores (2021). 

 

Os resultados da pesquisa inferem para um acelerado aumento da atividade de 

carcinicultura nos dois municípios. Apesar de Piaçabuçu apresentar 741% a mais da atividade 

considerando o primeiro e último ano mapeado, esse percentual não representa que a 

ocupação das terras pela carcinicultura seja maior nessa localidade. Esta apresentou em 2019 

47,05 hectares de área alagada para carcinicultura, enquanto Brejo Grande apresentou 

1003,82 hectares. A tendência desde o primeiro ano mapeado é o crescimento da 

carcinicultura nos dois municípios e a queda da rizicultura e cocoicultura (Gráficos 1 e 2). A 

ocupação de forma irregular nos manguezais foi encontrada nos três anos mapeados no 

município sergipano. Já em Alagoas, foi constatada a presença de viveiros na Área de 

Proteção Ambiental de Piaçabuçu, que é proibida, conforme o decreto federal nº 88.421. de 21 

de junho de 1983.  
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Gráficos 1 e 2: Tendência das atividades produtoras nos municípios de Brejo Grande e 

Piaçabuçu, respectivamente. 

 

 

 
  Fonte: Autores (2021). 

 

 

Os resultados da pesquisa inferem para um acelerado aumento da atividade de 

carcinicultura nos dois municípios. Apesar de Piaçabuçu apresentar 741% a mais da atividade 

considerando o primeiro e último ano mapeado, esse percentual não representa que a 

ocupação das terras pela carcinicultura seja maior nessa localidade. Esse percentual 

sobressaltante ao município de Brejo Grande se explica devido a quantidade ínfima da 

atividade de carcinicultura no município alagoano que apresentou em 2009 o pequeno 

número de 2,36 ha de área ocupada pela produção, em confornto com Brejo Grande que 

apresentou cerca de 80 ha para o primeiro ano mapeado. 

 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS COM A PESQUISA 

 

O processo de crescimento de uma nova matriz produtiva traz consigo grandes 

desafios a serem discutidos numa gestão participativa entre vários setores da sociedade. É 

notável o impacto que a atividade de carcinicultura tem causado na região, perpassando pelas 

questões ambientais, sociais e econômicas. Dentre os aspectos ambientais podemos citar a 

grande carga de efluentes lançados diretamente nos corpos d’água para aqueles 

empreendimentos que não possuem estação de tratamento ou as que não possuem outorga de 

lançamento nos rios. 

1 2 



 
66 

Outro problema complexo do ponto de vista ambiental e social é a ocupação dos 

mangues por viveiros (Figuras 4 e 5). Essas áreas são consideradas de Preservação 

Permanente, logo, protegidas por lei. Entretanto, o Novo Código Florestal, regido pela Lei nº 

12651/2012 (BRASIL, 2012), em seu art. 11, parágrafo primeiro, estabelece os apicuns e 

salgados como áreas permitidas para a implantação da carcinicultura. Essa permissão tem sido 

discutida pelos especialistas no assunto, reverberando em muitas divergências, uma vez que 

de acordo com a pesquisa de Jensen (2009) os apicuns são feições intrínsecas do ecossistema 

manguezal de forma a serem considerados como Área de Preservação Permanente. 
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Figura 4: Áreas de Preservação Permanente no município de Brejo Grande-SE e a ocupação 

de viveiros de engorda no ano de 2019. 

 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

 Os dados de ocupação em manguezais apontam para uma elevada diferença de 

ocupação da carcinicultura em Brejo Grande em relação a Piaçabuçu. Dentre os fatores dessa 

discrepância, pode-se apontar a questão da fiscalização dos órgãos públicos de cada estado na 

ocupação dessas áreas. Em Brejo Grande, a ocupação por viveiros de camarão foi iniciada nos 

manguezais, estando por quase uma década sem qualquer ordenamento. Apenas em 2017 foi 

criada a lei estadual de nº 8.327 de 04 de dezembro de 2017 que visa o ordenamento e o 

fomento da atividade no estado. Porém, o mapeamento elaborado por meio desta pesquisa 

comprova que a lei não se apresenta suficiente para coibição da implantação desordenada no 

município. A referida lei, em parágrafo único, explana que: 

 

A continuidade da exploração da carcinicultura em Área de Preservação 

Permanente é autorizada exclusivamente em áreas consolidadas até 22 de 

julho de 2008, nos termos do art. 61-A, da Lei (Federal) nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012 (Código Florestal), devendo o órgão ambiental estadual 

convocar o carcinicultor para a regularização, no prazo de até 120 (cento e 

vinte) dias, contados da promulgação desta Lei. 
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Figura 5: Áreas de Preservação Permanente no município de Piaçabuçu-AL, onde indica que a 

prática da carcinicultura não acontece nesses ecossistemas 

 

 
   Fonte: Autores (2021). 

 

 

 Ainda no município sergipano, grande parte dos viveiros mapeados está dentro de uma 

Unidade de Conservação - APA Litoral Norte -, criada através de decreto estadual nº 

22.995/2004. Para além de Brejo Grande, a lei abrange ainda parte dos municípios de 

Pirambu, Japoatã, Pacatuba e Ilha das Flores. No decreto não existem proibições e/ou 

restrições acerca das atividades produtivas a serem desenvolvidas na região. 
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Figura 6: Delimitação da APA Litoral Norte que abrange o município em estudo com enfoque 

da carcinicultura em seus limites. 

 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

 Partindo da mesma premissa dos parâmetros para o crescimento ou as 

restrições de uso do solo pela carcinicultura, é seguro afirmar que a legislação alagoana está 

mais bem estruturada e clara no que tange a ocupação da região pela implantação de viveiros 

de carcinicultura. A lei estadual de nº 8.167 de 27 de setembro de 2019 estabelece algumas 

obrigatoriedades que não são apresentadas na lei sergipana, como a construção de lagoas de 

sedimentação para tratamento dos efluentes gerados na atividade, evitando que sejam 

solicitadas outorgas de lançamento diretamente no corpo d’água. A partir da promulgação da 

lei, as áreas anteriormente instaladas no município, tiveram que adaptar sua produção à nova 

condição estabelecida. Com a pesquisa, constatou-se que as áreas produtoras no município 

alagoano estão cumprindo o que preconiza a lei, onde as mesmas adotaram a implantação das 

bacias de tratamento dos efluentes em 100% das fazendas licenciadas. 

O município de Piaçabuçu abriga duas Unidades de Conservação, tais sejam: a 

Área de Proteção Ambiental (APA) da Marituba do Peixe, criada pelo decreto 

estadual nº 32.858 de 04 de março de 1988, e a Área de Proteção Ambiental Federal de 
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Piaçabuçu, fundada por meio do decreto federal nº 88.421 de 21 de junho de 1983. Através 

de imagens de satélites do ano de 2019, verificou-se a existência de viveiros de camarão 

que não estão dentro da conformidade de licenciamento, estando situados dentro da 

APA de Piaçabuçu. Esta APA é classificada como de Uso Sustentável, abrigando uma 

área de 91,06 km2, tem como principal objetivo assegurar a proteção de quelônios 

marinhos, aves praieiras e fixação de dunas. Nos limites da APA de Piaçabuçu é 

proibida a implantação de qualquer atividade industrial, como a do agronegócio da 

carcinicultura.  

 

Mapa 7: Viveiros de carcinicultura inseridos em Unidades de Conservação no município de 

Piaçabuçu-AL. 

 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

Os problemas perpassam ainda sobre as relações entre os órgãos públicos de gestão e 

fiscalização e os produtores. A dificuldade de acesso às áreas produtoras e até mesmo a falta 

de conhecimento sobre a existência destas, são pontos que potencializam a falta de 

ferramentas de fiscalização. Entende-se que a relação é mútua, portanto, se não há o contato 

efetivo dos órgãos com os produtores, consequentemente torna longícua a ideia das 

propriedades se regularizarem legalmente.  
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O desconhecimento acerca das novas propriedades que vão surgindo, aliado ao difícil 

acesso para algumas regiões e à deficiência de um contigente técnico capaz de atender as 

diversas demandas que um órgão público tem a executar são pontos de entraves que 

dificultam a invasão de viveiros de carcinicultura em áreas proibitivas.  

O comparativo entre os dois estados sobre questões acerca das áreas produtoras 

licenciadas; dos tamanhos das propriedades e dos viveiros; e das autorizações  de captação da 

água do rio, bem como dos lançamentos nos efluentes através de outorgas foi inviabilizado 

devido à ausência de dados solicitados por meio de ofícios encaminhados à ADEMA no 

estado de Sergipe. O não recebimento dessas informações comprometeu a discussão 

comparativa entre os municípios. 

 

PRODUTOS GERADOS 

 

Foram gerados arquivos em shapefile para todas as etapas do mapeamento, consistindo 

nas seguintes fases: 

 

1.1 Município de Brejo Grande – SE  

 

 

 Mapeamento da área ocupada para produção de arroz nos anos de 2009, 2014 e 2019. 

 

O mapeamento consistiu em levantar os números da ocupação da atividade produtiva 

da rizicultura no município, onde constatou-se a queda na produção da referida atividade entre 

os anos de 2009 a 2019, tendo um leve acréscimo entre 2009 e 2014. 

 

 Mapeamento da área ocupada para produção de coco nos anos de 2009, 2014 e 2019. 

 

Foram levantadas as áreas destinadas a monocultura e consideradas visualmente as 

áreas que concentravam um grande número de espécies, configurando monocultura. 

 

 Mapeamento da área alagada por viveiros de carcinicultura nos anos de 2009, 2014 e 

2019. 

 

A referida classe no município sergipano representa a maior alteração dentre todo o 

mapeamento realizado considerando o aumento de cerca de 900 hectares entre o primeiro e o 
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último ano mapeado. 

 

A partir dos mapeamentos listados acima foram produzidos os seguintes mapas de uso 

e ocupação do solo do município de Brejo Grande. Os mapas elucidam as três classes para 

cada ano mapeado. 

 

Mapa 8: Uso e ocupação do solo no município de Brejo Grande-SE no ano de 2009 

 

 

Fonte: Autores (2021). 
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Mapa 9: Uso e ocupação do solo do município de Brejo Grande-SE no ano de 2014. 
 

 
Fonte: Autores (2021) 
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Mapa 10: Uso e ocupação do solo do município de Brejo Grande-SE no ano de 2019. 

 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

 

7.2 Município de Piaçabuçu – AL  

 

 Mapeamento da área para produção de arroz nos anos de 2009, 2014 e 2019. 

 

O mapeamento consistiu em levantar os números da ocupação da atividade produtiva 

da rizicultura no município, onde constatou-se a queda na produção da referida atividade entre 

o primeiro período até o último. 

 

 Mapeamento da área para produção de coco nos anos de 2009, 2014 e 2019. 

 

Foram levantadas as áreas destinadas a monocultura do coco. Foram consideradas as 

áreas que concentravam um grande número de espécies, configurando monocultura. Essa 

cultura foi a que mais perdeu área no município, tendo uma diminuição de 77,09% entre os 

períodos de 2009 e 2019. 
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 Mapeamento da área alagada por viveiros de carcinicultura nos anos de 2009, 2014 e 

2019.  

 

Apesar do acréscimo de 1.899,15%, esse número não indica a massiva ocupação da 

atividade no município, uma vez que em 2009 apresentou apenas 2,36ha de lâmina d’água 

para a carcinicultura.  

 

A partir dos mapeamentos listados acima foram produzidos os seguintes mapas de uso 

e ocupação do solo do município de Piaçabuçu. Os mapas elucidam as três classes para cada 

ano mapeado. 

 

Mapa 11: Uso e ocupação do solo do município de Piaçabuçu-AL no ano de 2009. 
 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

 

 

 

 

Mapa 12: Uso e ocupação do solo do município de Piaçabuçu-AL no ano de 2014 
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Fonte: Autores (2021). 
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Mapa 13: Uso e ocupação do solo do município de Piaçabuçu-AL no ano de 2019 

 

 

Fonte: Autores (2021).  

 

DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS EM KML PARA OS ÓRGÃOS AMBIENTAIS 

DOS ESTADOS DE ALAGOAS E SERGIPE  

 

Os arquivos geodigitais em arquivo shapefile disponibilizados, a priori, aos órgãos 

gestores de meio ambiente dos estados de Alagoas e Sergipe, podendo, ainda serem 

consultados por qualquer interessado. Os mesmos estão devidamente nomeados (classe e ano) 

e agrupados por município em pastas do Google Drive, visando facilitar o acesso direto ao 

arquivo desejado do mapeamento de cada atividade agrícola para cada período estudado. 

Estes dados podem ser acessados clicando aqui ou no título deste ítem 8. Assim, os mesmos 

estão disponibilizados da seguinte maneira: 

 

Município de Brejo Grande 

 

 Arquivos geodigitais do mapeamento do arroz:  

https://drive.google.com/drive/folders/1hwGNX4107G5V0FbZEsv1gRldhat6COOi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hwGNX4107G5V0FbZEsv1gRldhat6COOi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hwGNX4107G5V0FbZEsv1gRldhat6COOi?usp=sharing
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 Arroz 2009.kml 

 Arroz 2014.kml 

 Arroz 2019.kml 

 

 Arquivos geodigitais do mapeamento do coco:  

 

 Coco 2009.kml 

 Coco 2014.kml 

 Coco 2019.kml 

 

 Arquivos geodogitais do mapeamento da carcinicultura: 

 

 Viveiros 2009.kml 

 Viveiros 2014.kml 

 Viveiros 2019.kml 

 

Município de Piaçabuçu 

 

 Arquivos geodigitais do mapeamento do arroz:  

 

 Arroz 2009.kml 

 Arroz 2014.kml 

 Arroz 2019.kml 

 

 Arquivos geodigitais do mapeamento do coco:  

 

 Coco 2009.kml 

 Coco 2014.kml 

 Coco 2019.kml 

 

 Arquivos geodogitais do mapeamento da carcinicultura: 
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 Viveiros 2009.kml 

 Viveiros 2014.kml 

 Viveiros 2019.kml 

 

Dentre as principais aplicações dos arquivos digitais gerados no mapeamento, 

destacam-se as seguintes: 

 Gerar base cartográfica para subsidiar os órgãos estaduais de meio ambiente de 

Alagoas e Sergipe no que concerne ao monitoramento da atividade de 

carcinicultura; 

 Subsidiar os órgãos ambientais estaduais de Alagoas e Sergipe no que diz respeito 

a identificação das atividades irregulares (sem licença ambiental); 

 Auxiliar as prefeituras municipais de Piaçabuçu e Brejo Grande na gestão 

territorial municipal (fiscalização, tributação, planejamento); 

 Criar base cartográfica para auxiliar associações de produtores de camarão na 

identificação de áreas restritivas e potenciais para o cultivo da espécie; 

 

Em resposta aos questionamentos efetuados pela pesquisadora, o Instituo do Meio 

Ambiente de Alagoas, IMA-AL, por meio dos processos de n° E:04903.0000000851/2021 e 

2021.09083159476.OS.IMA se pronunciou com relação aos benefícios provenientes da 

pesquisa de mestrado, qual sejam, os arquivos gerados a partir do mapeamento das classes em 

estudo. 

Segundo o órgão estadual, o mapeamento – a ser entregue em arquivo shapefile – 

permitirá o acesso do setor de fiscalização a áreas com maior exatidão, promovendo maior 

eficiência das ações e cumprimento de procedimentos relacionados a embargos de atividades 

não autorizadas, notificações, autos de infração e procedimentos fiscalizatórios específicos. 

Ademais, os mapas permitirão uma maior e melhor compreensão do uso do solo da região ao 

longo do tempo, considerando os anos de 2009 a 2019, recorte temporal da pesquisa. Outro 

ponto positivo é que forncerá dados relativos à transformação do ambiente e da paisagem, 

apontando tendências de expansão das culturas em territórios especialmente protegidos. 

Frente a isso, será possível à gestão ambiental ter o suporte de setores do IMA, a exemplo da 

fiscalização e licenciamento; bem como ter a possibilidade de formular políticas públicas 

direcionadas à gestão de áreas com a tendência das atividades que utilizam o solo no decorrer 

dos anos que possuem maior potencial poluidor. 
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Com relação a possíveis punições aos proprietários de fazendas de camarão 

localizadas em espaços proibidos pela lei, como na região de mangue e dentro das unidades 

de conservação e proteção ambiental, o órgão não se prenunciou. Contudo, considerou que em 

posse do mapeamento, este servirá ao setor de licenciamento diante da possibilidade da 

existência de empreendimentos não autorizados – o que a presente pesquisa já afiançou – para 

a realização dos processos de licenciamento, desde que verificada a possibilidade técnica e 

legal de sua regularização.  

O Instituto destaca ainda que a posse dos mapas e do mapeamento permitirá que os 

setores de fauna, flora e unidades de conservação possam localizar os tanques escavados de 

criação de camarão, arroz e coco inseridos na APA da Marituba. Isso possibilitará verificar 

sua tendência de crescimento ou retração, devido a variação temporal, permitindo a ação 

direta do IMA/AL, caso essas interferências estejam sendo promovidas em zonas restritas da 

APA e estabelecidas em seu Plano de Manejo, em vigor desde 2006. 

O produto técnico tecnológico (PTT) é uma exigência da Capes para os mestrados 

profissionais, entendendo-o como uma resposta dos mestrados à sociedade, uma vez que lhe 

devolve algo concreto para a solução de um problema real. O presente PTT contribuirá de 

maneira prática aos órgãos ambientais dos dois estados pesquisados no que tange à 

fiscalização, licenciamento, punições aos empreendimentos ilegais, compreensão da mudança 

da paisagem na região e a análise do uso do solo ao longo do tempo. Pelos resultados da 

pesquisa apresentados neste PTT é extremamente necessário que os órgãos gerem políticas 

públicas.  

Nesta seara, o IMA afirma que diante do conhecimento da tendência de uso do solo e 

alterações ambientais da paisagem, poderão ser adotadas medidas ligadas ao planejamento 

ambiental, econômico e social na região, a respeito dos APL, onde o acompanhamento e a 

proposição de melhores formas de atuação do poder público diante dos processos verificados, 

conferindo ganhos diversos para todos, de forma sustentável e eficiente. Para tanto, o Instituto 

recomenda que os mapas sejam enviados também para a Secretaria de Estado da Agricultura; 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; Secretaria de Estado da 

Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura; Secretaria de Estado da Assistência e 

Desenvolvimento Social, dentre outras ligadas aos temas verificados no estudo. E, por fim, 

reafirma seu total interesse pelos mapas que enriquecerá sua base de dados geoespacial, 

fornecendo informações de grande interesse na gestão ambiental da região Sul de Alagoas.  

Da mesma maneira como procedeu junto ao IMA, a pesquisadora enviou e-mail para a 
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Administração Estadual de Meio Ambiente do estado de Sergipe – ADEMA – informando da 

produção da pesquisa. Com o objetivo de conceder as informações da pesquisa e os produtos 

gerados com o mapeamento, foi enviado um ofício questionando o interesse do órgão pelas 

informações. No entanto, até a presente data de defesa da dissertação, dia 21 de setembro de 

2021, não houve qualquer retorno da instituição. Assim sendo, não foi possível destacar no 

presente documento o interesse do órgão pelos arquivos, bem como a maneira pela qual os 

mapas e mapeamentos lhes seriam importante.   

O mesmo contato foi feito ao ICMBIO que em resposta à pesquisadora, afirmou ser de 

interesse do referido órgão o acesso aos mapas e aos arquivos gerados no mapeamento. O 

referido órgão destacou ainda, que o presente documento será de grande valia para o 

planejamento da APA de Piaçabuçu (documento em anexo).  
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ANEXO A  

 
  



 
86 

 
  



 
87 

  



 
88 

ANEXO B 
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