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TAVARES, Kadja Angélica Silva. Carcinicultura e transformações espaciais nos municípios de Brejo 

Grande–SE e Piaçabuçu-AL. 74 f. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Tecnologias 

Ambientais) – Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal de Alagoas, Marechal Deodoro, 2021. 

 

RESUMO 

A partir da década de 1970, o Baixo Rio São Francisco vem sofrendo alterações no seu 

sistema hidrológico devido ao controle de vazão resultante de diversas intervenções 

antrópicas. A regulação da vazão por usinas hidrelétricas é a principal delas. Estes fatores têm 

desenhado uma nova dinâmica produtiva e socioambiental nos municípios que compõem a 

foz do rio. Brejo Grande-SE e Piaçabuçu-AL, municípios objetos da pesquisa, vêm sofrendo 

mudanças em suas paisagens ao longo da última década, configurando uma nova dinâmica 

socioeconômica na região. Destaca-se que as produções de coco e arroz irrigado, 

anteriormente as atividades agrícolas predominantes, vêm tendo suas áreas substituídas por 

estruturas para aquicultura, especialmente a carcinicultura. No presente trabalho buscou-se 

mapear essas mudanças na escala temporal de 10 anos, entre 2009 e 2019, a partir de análises 

e interpretação com foco em objetos, das imagens disponíveis no software Google Earth. Os 

resultados obtidos apontam para a mudança na paisagem relacionadas às atividades estudadas, 

com a carcinicultura crescendo proporcionalmente à decadência das culturas de arroz e coco 

nos municípios avaliados. 

 

Palavras-chave: Carcinicultura; Mudança de Paisagem; Alterações hidrológicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TAVARES, Kadja Angélica Silva. Carciniculture and spatial transformations in the 

municipalities of Brejo Grande-SE and Piaçabuçu-AL. 74 f. 2021. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Mestrado em Tecnologias Ambientais) – Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal 

de Alagoas, Marechal Deodoro, 2021. 

 

ABSTRACT 

Since the 1970 decade, the Lower São Francisco River has undergone changes in its 

hydrological system due to the flow control resulting from various anthropic interventions. 

Flow regulation by hydroelectric plants is the main one. These factors have created a new 

productive and socio-environmental dynamic in the municipalities that make up the mouth of 

the river. Brejo Grande-SE and Piaçabuçu-AL, the research object area, has undergone 

changes in their landscapes over the last decade, changing not only the natural landscape, but 

configuring a new socioeconomic dynamic in the region, considering that coconut and 

irrigated rice, previously the predominant agricultural activities have been replaced by 

structures for aquaculture, especially shrimp farming. The present work sought to map these 

changes in the 10 years temporal scale between 2009 and 2019, based on object focused 

analysis and interpretation of the images available in the Google Earth software. The results 

obtained point to a change in the landscape related to the studied activities, with shrimp 

farming growing in proportion to the decline of rice and coconut crops in the evaluated 

municipalities. 

 

Keywords: Shrimp farming; Change of landscape; Hydrological changes. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Os municípios de Brejo Grande, no estado de Sergipe e Piaçabuçu, no estado de 

Alagoas estão localizados na região hidrográfica do Baixo São Francisco (BSF). Resguardam 

em seus limites o estuário da foz do mesmo rio abrigando ambientes ecologicamente 

dinâmicos, devido a complexidade de inter-relação entre os fenômenos naturais sendo 

sensíveis às pressões humanas.  

As bacias hidrográficas são espaços físicos territoriais que compreendem aos 

recursos geológicos, hidrológicos, geomorfológicos e da cobertura vegetal e se inserem nos 

geossistemas explanados acima. São unidades de paisagem comumente trabalhadas como 

norteadoras de planejamento ambiental, considerando a integralidade dos seus aspectos. 

Ademais, são ambientes que apresentam forte dinâmica nos seus aspectos naturais, em virtude 

da integração desses aspectos com as condições climáticas. A antropização dessas regiões, 

como as atividades agropecuárias, é responsável também pela dinamização do lugar, 

provocando alterações nos ecossistemas (TAVARES, 2017). 

Os rios condicionaram a gênese do desenvolvimento humano, sendo com isso, sempre 

modificados e afetados para atender as necessidades humanas. A partir disso, sofreram com as 

descargas domésticas, pelos resíduos das atividades econômicas industriais e comerciais, pela 

agricultura, ou pela simples ocupação das margens ribeirinhas. Após a revolução industrial e o 

elevado crescimento urbano, os impactos passaram a desequilibrar os ecossistemas 

(MADUREIRA, 2015). As modificações antrópicas que ocorrem em bacias hidrográficas 

consistem basicamente no desmatamento, removendo ou fragmentando a cobertura vegetal. 

Essas modificações dão lugar a estrutura urbana, provocando alterações na estrutura geológica 

e permitindo a entrada excessiva de nutrientes no corpo hídrico (HEPP; SANTOS, 2008).  

A área em estudo acompanha tal realidade, onde estudos científicos de uso do solo 

indicam alterações de suas paisagens em virtude das mais diversas formas de utilização dos 

seus recursos naturais, impostas pelo desenvolvimento da civilização humana. O controle ou 

modificação do fluxo ribeirinho com barramentos e/ou represas no curso do Rio São 

Francisco está acarretando numerosas problemas acerca da qualidade do corpo hídrico 

(STROMBERG et al., 2005) comprometendo o desenvolvimento de atividades produtivas que 

predominavam a socioeconomia local, tornando evidente a relação de causa e efeito que o uso 

inadequado estabelece (BU et al.,2014).  

Compreendida neste contexto, as regiões estuarinas ganham relevância, considerando 

a sua importância no conjunto dos ecossistemas marinhos, de forma que estudá-las possibilita 
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fornecer respostas para as características físicas e químicas dos corpos hídricos e sua relação 

com a ocupação do solo. Birch et al. (2015), por exemplo, associou as mudanças no uso da 

terra no estuario de Sydney, na Austrália, às variações de metais pesados e sólidos totais na 

água. Outro exemplo é a pesquisa empreendida por Bu et al. (2014) que avaliou as relações do 

padrão de uso da terra com a qualidade da água de um estuário, do rio Taizin na China, 

analisando uma serie de variaveis. Os resultados mostraram alterações fisico química 

relacionadas com o uso do solo. O estudo da ocupação do solo e das possíveis contaminações 

geradas pelo uso da terra em estuários se justifica pela importância do equilibrio ecológico 

que só pode ocorrer em um ambiente estuarino saudável. Além disso, esse equilibrio é o que 

proporciona uma boa produção no âmbito da aquicultura (VAN et al., 2016). 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco drena uma área de aproximadamente 

640.000 km², compreendendo cerca de 8% da área total do Brasil com uma vazão média de 

2.850 m³/s (FONSECA et al., 2020). É dividida em quatro regiões fisiográficas: Alto São 

Francisco, que compreende 19% da área da bacia; Médio São Francisco, que possui 55% de 

área drenada; Submédio São Francisco, que detêm 24% de área drenada; e Baixo São 

Francisco que guarda 7% da bacia (PEREIRA et al., 2007; SILVA et al., 2010). Este é o 

maior rio totalmente brasileiro, com uma estimativa de 2.700 km (SILVA; SAMPAIO, 2009) 

e abrange os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O curso do rio 

apresenta uma ampla riqueza de ambientes com áreas de cachoeira, planícies inundadas, 

lagoas marginais e regiões estuarinas, além de poças intermitentes em seu leito (BARBOSA 

et al., 2017). 

Nascendo na Serra da Canastra - MG, o Rio São Francisco escoa no sentido Sul-Norte 

pelos estados da Bahia e de Pernambuco, quando muda seu curso para o Leste onde vai 

desaguar no oceano Atlântico na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe. Zellhuber e 

Siqueira (2007) atribuem essa característica peculiar de um rio correr do Sul para o Norte à 

falha geológica Sanfranciscana. Aproximadamente 53,8% da área da bacia hidrográfica está 

no polígono das secas que tem em sua extensão quatro biomas diferentes: cerrado, caatinga, e 

a quase devastada floresta tropical atlântica (SILVA et al., 2010). 

Devido à vasta extensão territorial, a Bacia Hidrográfica do São Francisco apresenta 

acentuados contrastes socioeconômicos, abrangendo áreas de acentuada riqueza e alta 
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densidade demográfica, bem como áreas de pobreza crítica e população dispersa (SILVA et 

al., 2010; FONSECA et al., 2020). Pela diversidade social que as regiões ribeirinhas do São 

Francisco apresentam, são evidentes os conflitos pelo uso dos recursos naturais devido, 

principalmente, aos barramentos no rio para produção de energia elétrica. Estes reduzem as 

vazões do rio em tempos de estiagem, o que vem a afetar a dinâmica hidrológica do rio, cuja 

consequência é o aumento da cunha salina no curso do rio (BARBOSA et al., 2017). 

 

2.2 Produção Pesqueira e Aquicultura 

 

O mercado global de alimentos tem experimentado uma expansão sem precedentes 

devido às mudanças nos padrões alimentares humanos, tornando-se mais homogêneo e 

globalizado (ROCHA, 2013). Com isso, o pescado que é reconhecida fonte de proteínas de 

alto valor biológico, acidos graxos insaturados e vitaminas, bem como apresenta baixo valor 

de colesterol, tem se apresentado como uma opção alimentar mais saudável nos últimos anos 

(BRABO et al., 2016).  

Nos países em desenvolvimento, os produtos pesqueiros têm considerável relevância 

para a economia do setor alimentício que possui em média 72% de sua produção proveniente 

da captura e 92% do cultivo de espécies comercialmente exploradas (DIANA, 2009). De 

acordo com Brabo et al. (2016), a demanda mundial por pescado tem passado por um 

significativo incremento nas últimas decadas, principalmente em função do crescimento 

populacional e da busca por alimentos mais saudáveis. Ainda de acordo com o autor, a 

produção mundial de pescado cresceu a uma taxa média anual de 3,2% nos últimos 50 anos, 

superando o incremento populacional do mesmo período em 1,6%. Já com relação a produção 

pela aquicultura, de acordo com Tacon (2020), a produção de pescado superou os números da 

produção por captura.  

Neste sentido, Lima Jr. (2012) relacionam a estagnação e declínio na rentabilidade da 

pesca com o desaparecimento dos animais de grande porte. Motivado por esses fatores, a 

aquicultura desponta como uma alternativa mais viável para atender à demanda por produtos 

pesqueiros nos próximos anos, visto que a pesca se encontra com a produção estabilizada 

desde os anos 1990 (BRABO et al., 2016). Em termos gerais, a produção mundial de pesca 

permaneceu em 90 milhões de toneladas nas duas últimas decadas e deverá se manter neste 

nível.  

Assim, o cultivo de pescado é o sistema de produção de alimentos de crescimento mais 

rápido em todo o mundo, com um aumento de 9% na produção de safras de animais por ano 
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desde 1985 (DIANA, 2009). De acordo com Valenti et al. (2021) atualmente essa atividade 

divide-se em cinco grandes setores caracterizados pelo tipo de organismo cultivado: 

piscicultura (produção de peixes); carcinicultura (produção de crustáceos); malacultura 

(produção de moluscos); algicultura (produção de algas e plantas aquáticas) e a produção de 

anfíbios. Já Brabo et al. (2016) argumenta que os ramos mais desenvolvidos da aquicultura 

são a produção continental de peixes; e a produção de camarões marinhos e moluscos, 

baseando-se principalmente em espécies exóticas. 

Contrastando com a produção agrícola terrestre, segundo Tacon (2020), 95% da 

produção aquícola vem dos países em desenvolvimento. Diana (2009) cita que os sistemas 

aquícolas refletem na agricultura, pois algumas operações da aquicultura convertem terras em 

lagos artificiais para o cultivo de organismos aquáticos, assim como a terra é convertida para 

o cultivo agrícola. Neste sentido, torna-se importante entender a mudança no uso da terra 

provocada pelas mudanças das atividades produtivas e os seus impactos no meio ambiente e 

na sociedade. 

Dentre os países com grande potencial para a aquicultura, o Brasil desponta com papel 

de destaque. Alguns fatores corrobroram para isso, como sua disponibilidade hídrica, 

contando com cerca de 12% de toda água doce disponível no mundo; sua extensa área costeira 

de 8.000 km; um clima favorável; e a ocorrência natural de espécies áquaticas que 

compatibilizam interesse zootécnico e mercadológico (BRABO et al., 2016; VALENTI et al., 

2021; ROCHA, 2013). 

A aquicultura no Brasil teve início por volta do século XVII durante a ocupação 

holandesa da costa nordestina do país (VALENTI et al., 2021) e hoje ocupa lugar de destaque 

na indústria alimentícia nacional tendo sido, segundo Kubitiza (2015), o setor produtivo de 

carnes que apresentou maior incremento percentual em sua produção entre os anos de 2003 e 

2014. Em 2011, a produção brasileira de pescado foi de 1,4 milhão de toneladas, sendo a 

pesca responsável por 803 mil toneladas e a aquicultura por 628 mil toneladas. Mesmo com 

todo potencial da atividade, a aquicultura foi considerada por Sidônio et al. (2012) incipiente 

e o potencial brasileiro pouco aproveitado. Rocha (2013) argumenta que isso é motivado pelo 

baixo consumo brasileiro de pescado no mercado interno do país. 

Atualmente no Brasil, dos mais de 5500 municipios existentes, 4198 tem sistemas de 

produção aquícola. Contudo, os dados sobre a produção de pescado por captura ou cultivo são 

considerados pobres, havendo inclusive divergências entre os dados do IBGE e das 

instituições associativas dos produtores (VALENTI et al., 2021). 
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2.3 A Carnicultura no Brasil e no Mundo 

 

Dentre as atividades de produção aquícola, a produção de crustáceos, especificando 

aqui a carcinicultura, é um ramo de destaque, sendo considerada uma atividade econômica 

importante que contribui para a economia, geração de empregos e produção alimentícia em 

vários países (CARVALHO; MARTINS, 2017). De acordo com Tacon et al. (2020), a 

produção anual de crustáceos vem crescendo a uma taxa de 9,2% ao ano desde 2000, sendo o 

valor unitário das principais espécies de crustáceos bem maior do que das espécies de peixes. 

Nesta vertente, o camarão do pacífico Litopenaeus vannamei tem destaque como a 

espécie que predomina nas fazendas, sendo o terceiro pescado mais produzido em fazendas 

aquícolas em uma abrangência mundial (VALENTI et al., 2021). Esse taxón é tipicamente 

eurialino e por tal razão tolera alta variação de salinidade. Dentre as espécies cultivadas é a 

que se adapta melhor às condições de baixa salinidade, o consagrando como espécie popular 

para o cultivo em água doce (CARVALHO; MARTINS, 2017). 

De acordo com Neves e Martins (2021) a salinidade é um dos fatores mais importantes 

no desenvolvimento e produtividade da espécie L. vannamei que pode ser cultivado tanto em 

ambientes hipersalinos como em água doce. De acordo com Carvalho e Martins (2017) as 

fazendas utilizam uma salinidade que varia de 0,0 a 60,0 mg/L.  

A história da carcinicultura comercial no Brasil teve início no decênio de 1970 e 

desde o final da década de 1990 vem crescendo como atividade econômica, gerando emprego, 

renda e divisas para o país (NEVES; MARTINS, 2021). No Brasil, a região Nordeste se 

sobressai dentre as demais no tocante à produção de camarão (BRABO et al., 2016), com 

99,3% da produção nacional (NEVES; MARTINS, 2021). A atividade em solo nacional 

também está baseada na produção da espécie L. vannamei; e a maioria das fazendas está em 

regiões estuarinas (VALENTI et al., 2021). 

No Brasil a introdução da espécie L. vannamei, foi essencial para o desenvolvimento 

da carcinicultura, pois se adaptou bem às condições locais, em especial as do Nordeste 

brasileiro, tornando-se uma importante atividade econômica para a região. O camarão 

cultivado corresponde ao segundo lugar em exportações do setor primário nordestino 

(CARVALHO; MARTINS, 2017), e coloca o país como 15° maior produtor do mundo 

(TACON, 2020). 
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2.4 A Carcinicultura na Foz do Rio São Francisco em Sergipe e Alagoas 

 

 Os municípios alvos da pesquisa abrigam a foz do Rio São Francisco estando Brejo 

Grande em sua margem direita e Piacabuçu na margem esquerda. Suas relações com o rio 

vêm definindo, ao longo dos anos, a dinâmica do uso das terras sendo íntima a relação de suas 

populações com os recursos hídricos disponíveis e os ambientes relacionados, utilizados para 

o desenvolvimento de atividades que garantem a socioeconomia local. De acordo com Alves e 

Mello (2007), as precárias condições socioeconômicas da população levam à utilização do rio 

para fins domésticos que, aliados a falta de serviços de infraestrutura, torna ainda mais 

complexa a relação da sociedade e os recusos locais.  

A construção de barragens a partir da década de 1970 no Baixo São Francisco 

acerretou modificações nos seus aspectos fisiográficos correspondentes, provocando 

alterações na paisagem natural e a consequente adaptação das atividades econômicas para um 

novo cenário que se impunha. No mapeamento desenvolvido nos anos de 1986, 2001 e 2005, 

Almeida e Gomes (2006) constataram regiões que apresentaram perdas e ganhos de suas 

áreas, em virtude de processos erosivos e deposicionais. Os autores comprovaram a 

diminuição da carga de sedimentos transportada, provocando a extinção de setores da 

paisagem como o Farol e o povoado Cabeço, antes localizados no município de Brejo Grande. 

Em relação às atividades produtivas que definiram historicamente a socioeconomia 

dos municípios, Brejo Grande tinha sua economia baseada no cultivo de cana-de-açúcar. A 

partir de inundações periódicas na região, aliadas ao enfrentamento com a concorrência no 

mercado, favoreceram a introdução do cultivo do arroz inundado ocupando as áreas de 

várzeas (PÉRICO; CEMIN, 2016). Com a implantação de usinas hidrelétricas no curso do rio 

e a consequente regulação da vazão, a prática da atividade foi se tornando inviável devido às 

alterações morfológicas. 

Com o declínio da rizicultura desenvolvida nas áreas de várzeas, nos municípios de 

Piaçabuçu e Brejo Grande deu-se início na região o cultivo do arroz através de sistemas de 

irrigação. Para este tipo de cultivo é necessária a construção de diques para o barramento das 

águas, capazes de interferir no curso de drenagem que reduz o escoamento fluvial (ALVES; 

MELLO, 2007). Há menos de uma década, a rizicultura entrou em um processo de total 

declínio, devido a inviabilidade de sua produção decorrentes de elevados teores de sais nas 

águas do Rio São Francisco (MEDEIROS, et. al.; 2014), possibilitando a migração do arroz 

para viveiros de camarão (SILVA, 2020).  

O município alagoano teve, em 2017 o reconhecimento pelo Sistema Nacional de 
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Proteção e Defesa Civil – SINDPEC (2017), através de relatório que comprova a situação de 

emergência provocada pelo aumento da cunha salina no município. O relatório apresenta os 

prejuízos socioeconômicos que o município sofreu nas atividades agrícolas e na pecuária. O 

relatório desenvolvido pelo órgão Federal resultou na promulgação do Decreto Municipal nº 

04 de 26 de Janeiro de 2017 que determina “Estado de Emergência” em Piaçabuçu. O referido 

Decreto trata da diminuição da vazão do Rio São Francisco e suas consequencias no 

município. O documento aborda a situação crítica no abastecimento de água potável para 

Piaçabuçu, considerando sua alta concentração de cloreto de sódio. O decreto municipal 

elucida que: 

 

Com a adentrada da cunha salina que submerge ao rio, promovendo 

mudanças na sua qualidade para consumo, deixando de ser um recurso que 

possa ser utilizado diretamente, tanto pelas pessoas como pelos animais. 

Setores como a agricultura foram prejudicados pela menor disponibilidade 

de água para irrigação; a navegação e a pesca tem sofrido prejuízos devido a 

queda de nível; bem como os serviços nas instalações publicas de saude e 

ensino e a economia local.. 

 

A aquicultura passou a ser implantada no Baixo Rio São Francisco no início dos anos 

1980, como recomendação da CHESF E CODEVASF para as comunidades que tiveram suas 

áreas agrícolas prejudicadas pela alteração da vazão do rio, provocada pela construção de 

vários barramentos com o propósito de geração de energia, através de programas de 

desenvolvimento da região, introduzidos a partir da década de 1970.  

Desta maneira, a aquicultura vem assumindo importância sociocultural e econômica na 

região, sendo capaz de gerar oportunidades de empregos e renda, evitando ainda o êxodo rural 

dos agricultores que perderam suas culturas ao longo dos anos. Em virtude da carcinicultura 

ser uma atividade potencialmente poluidora dos recursos naturais, se faz necessária a 

avaliação do impacto produzido. É neste sentido que o estudo da modificação da paisagem, 

motivado pela evolução crescente da atividade, sobretudo a carcinicultura, na região em 

substituição às culturas tradicionais se apresenta de grande relevância.  

 

2.5 Usos das Geotecnologias nas Análises Espaciais 

 

No planejamento do uso do solo em determinada região, a coleta de dados através da 

análise espacial pode ser feita por meio de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os 

SIGs são ferramentas que servem para o armazenamento e automatização de dados 

geográficos, sendo manipuláveis, possibilitando as análises de grande quantidade de dados de 
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origem do espaço/paisagem de forma mais objetiva e simultânea (PÉRICO; CEMIN, 2016). 

Com base no mapeamento, é possível levantar dados referentes ao processo histórico 

de ocupação das terras, bem como identificar suas potencialidades e fragilidades de uso. 

Apresenta-se como importante ferramenta no planejamento territorial que podem fornecer 

diagnósticos e prognósticos suficientes para a gestão dos recursos hídricos; ocupação em 

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

pelas populações (DOMPIERI et al., 2020). Para compreender as mudanças provocadas por 

essas populações em ambientes ripários, o estudo do uso do solo a partir de ferramentas das 

geotecnologias é essencial para o zoneamento e o planejamento ambiental. 

O processamento de imagens digitais, como metodologia de pesquisa ambiental, 

dispõe de procedimentos analíticos para áreas potenciais aos cultivos agrícolas de 

determinada região, favorecendo meios para o controle ambiental. As áreas levantadas através 

de técnicas de geoprocessamento são produtos de uma análise integrada das variáveis pré-

definidas que podem resultar nas relações entre elas (CALHEIROS et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

ALMEIDA, J. A. P.; GOMES, L. J. Dinâmica da paisagem na foz do rio são francisco a partir 

de imagens landsat e cbers. 2006. Anais – III Simpósio Regional de Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto. Disponível em 

http://www.cpatc.embrapa.br/labgeo/srgsr3/artigos_pdf/078_t.pdf, acesso em 20/07/2021  

ALVES, C. S; MELLO, G. L. Manual para o Monitoramento Hidrobiológico em Fazendas de 

Cultivo de Camarão. Recife: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

EM PERNAMBUCO - SEBRAE/PE, 2007. Disponível em:  

http://www.biblioteca.sebrae.com.br/. Acesso em: 02/08/2021. 

BARBOSA, J.M.; SOARES, E.C.; CINTRA, I.H.A., ARAÚJO, A.R.R. Perfil da ictiofauna da 

bacia do rio São Francisco. Acta of Fisheries and Aquatic resources, v. 5, n. 1, p. 70-90, 

2017. 

BIRCH, G. F.; LEAN, J.; GUNNS, T. Historic change in catchment land use and metal 

loading to Sydney Estuary, Australia (1788 – 2010). Environment Monitoring and 

Assessment, v. 187, n. 9, p. 593 – 608. 2015. DOI 10.1007/s10661-015-4718-9 

BRABO, M.F.; PEREIRA, L.F.S.; FERREIRA, L.A.; COSTA, J.W.P.C.; CAMPELO, 

D.A.V; VERAS, G.C. A cadeia produtiva da aquicultura no Nordeste paraense, Amazônia, 

Brasil. Informações econômicas, v. 46, n. 4, p. 16-26, 2016. 

BRASIL, Decreto nº 04/2017, de 26 de janeiro de 2017. Alagoas, 2017. 

BU, H.; MENG, W.; ZHANG, Y.; WAN, J. Relationships between land use patterns and 

water quality in the Taizi River basin, China. Ecological Indicators, v. 41, n. 1, p. 187-197, 

2014. 

CALHEIROS, S.Q.C.: SILVA, P.R.F.; FERREIRA NETO, J.V. Identificação de conflitos 

espaciais do uso e ocupação do solo no litoral sul meridional de Alagoas-Brasil. Revista da 

Casa da Geografia de Sobral (RCGS), v. 15, n. 2, p. 12-31, 2013. 

CARVALHO, R.A.A.; MARTINS, P.C.C. Caracterização da atividade de carcinicultura no 

vale do rio Açu, Rio Grande do Norte, Brasil. Holos, v. 2, p. 96-107, 2017. 

DOMPIERI, M.H.G.; SILVA, J. R. S.; FUJIMOTO, R. Y.; CUNHA, F. S. Análise do uso e 

ocupação das terras no Baixo São Francisco, a partir de técnicas estatísticas multivariadas. 

Revista Econômica do Nordeste, v. 51, n. 3, p. 25-50, 2020. 

DIANA, J. S. Aquaculture production and biodiversity conservation. BioScience, v. 59, n. 1, 

p. 27-38, 2009. 

FONSECA, E.R; MODESTO, F.A.; CARNEIRO, G.C.A.; LEITE, N.F.S.; MONTE-MOR, 

R.C.A. Conflitos pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco – Estudos de 

caso no Estado da Bahia.  Reserach, Society and Developmente, v.9, n.9, p. 1-19, 2017. 

DOI: http://dx.doi.org/1a33448/rsd-v9i9.7929. 

HEPP, L. U.; SANTOS, S. Benthic communities of stream related to different land uses in a 

https://doi.org/10.1007/s10661-015-4718-9
http://dx.doi.org/1a33448/rsd-v9i9.7929


 
21 

hydrographic basin in southern Brazil. Environmental Monitoring Assessment, v. 157, n. 1, 

p. 305-318, 2008.  

LIMA JR., D. P.. Aquicultura, política e meio ambiente no Brasil: Novas propostas e velhos 

equívocos. Brazilian Journal of Nature Conservation, v. 10, n. 1, p. 88-91, 2012. 

KUBITZA, F. Principais espécies, áreas de cultivo, rações, fatores limitantes e desafios. 

Panorama da aquicultura, v. 25, n. 150, 2015.  

MADUREIRA, H. Os tempos dos rios e das cidades. Revista Convergência Crítica, v. 1, n. 

7, p. 27-39, 2015. 

MEDEIROS, Y. D. P.; FREITAS, I. M. P.; STIFELMAN, G. M.; FREIRE, R. R.; O’KEEFE, 

J. Social Participation In The Environmental Flow Assessment: The São Francisco River Case 

Study. Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais, v. 1, n. 1, p. 122-130, 

2014. 

NEVES, S.R.A; MARTINS, P. C. C. Surgimento das doenças virais na Carcinicultura 

Brasileira: impactos e estratégias da gestão de saúde. Brazilian Journal of Development, v. 

7, n. 6, p. 61925-61944, 2021.  

PEREIRA, S.B.; PRUSKI, F.F.; SILVA, D.D.; RAMOS, M.M. Estudo do comportamento 

hidrológico do Rio São Francisco e seus principais afluentes. Revista Brasileira de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 11, p. 615-622, 2007. 

PÉRICO, E.; CEMIN, G. Caracterização do município de Arvorezinha, RS, com ênfase na 

dinâmica dos fragmentos florestais, por meio de sistemas de informações geográficas (SIGs). 

Scientia Forestalis, v.70, n. 1, p. 9-21, 2016. 

ROCHA, I.P. A importância da aquicultura e da carcinicultura no contexto da produção 

mundial de pescado: desafios e oportunidades para o Brasil. Revista ABCC, v. 15, n. 2, p. 16-

26, 2013. 

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (SEDEC). Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). 2017. 

SIDONIO, L.; CAVANCANTI, I.; CAPANEMA, L..; MORCH, R.; LIMA L.; BURNS, V. 

Esperiências internacionais aquícolas e oportunidades de desenvolvimento da aquicultura no 

Brasil: proposta de inserção do BNDES. BNDES.Setorial, 1(36),174-218. Recuperado de: 

http://www.bmdes.gov.br/sitebndes/export/sites/defauls/bndes_pt/Galerias/arquivos/conhecim

ento/bnset/set3605.pdf. 2012. 

SILVA, J. L. M. & SAMPAIO, L. M. B. Eficiência, gestão e meio ambiente na carcinicultura 

do Rio Grande do Norte. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 47, n. 4, p. 883-902, 

2009. 

SILVA, D. F; GALVÍNCIO, J.D; ALMEIDA. H.R.R.C. Variabilidade da qualidade de água 

na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e atividades antrópicas relacionadas. Qu@litas 

Revista Eletrônica, v.9, n. 3, p. 1-17, 2010. 

http://www.bmdes.gov.br/sitebndes/export/sites/defauls/bndes_pt/Galerias/arquivos/conhecimento/bnset/set3605.pdf
http://www.bmdes.gov.br/sitebndes/export/sites/defauls/bndes_pt/Galerias/arquivos/conhecimento/bnset/set3605.pdf


 
22 

SILVA, H. R. C. Entre manguezais rios e restingas: soberania alimentar dos povos 

tradicionais pesqueiros e a carcinicultura no município de Brejo Grande-SE. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Sergipe, 2020. 

STROMBERG, J. C.; BAGSTAD, K. J.; LEENHOUTS, J. M.; LITE, S. J.; MAKINGS, E. 

Effects of stream flow interminttency on riparian vegetation of a semiarid region river (San 

Pedro River, Arizona). River Research Applications, v. 21, n. 1, p. 925- 938, 2005. 

TACON, A. G. J. Trends in global aquaculture and aquafeed production 2000-2017. Reviews 

in Fisheries Science & Aquaculture, v. 28, n. 1, p. 43-56, 2020. DOI 

10.1080/23308249.2019.1649634 

TACON, A. G. J. Trends in Global Aquaculture and Aquafeed Production: 2000–2017, 

Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 2019. DOI:10.1080/23308249.2019.1649634 

TAVARES, H. Ecossistemas de Inovação e Análise de Redes: uma análise dos projetos de 

Inovação da Região Metropolitana de Curitiba. Sessão temática 8: técnicas e métodos para 

análise urbana e regional. Anais - XVII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Planejameno Urbano e Regional. São Paulo. 2017. 

VALENTI, W. C.; BARROS, H. P.; MORAES-VALENTI, P.; BUENO, G. W.; CAVALLI, 

R. O. Aquaculture in Brazil: past, present and future. Aquaculture Reports, v. 19, 2021. DOI 

https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611 

VAN, T. N.; OZAKI, A.; THO, H. N.; DUC, A. N.; THI, Y. T.; KUROSAWA, K. Arsenic 

and heavy metal contamination in soils under different land use in an estuary in Northern 

Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 13, n. 

11, p. 1091, 2016. 

ZELLHUBER, A.; SIQUEIRA, R. Rio São Francisco em descaminho: degradação e 

revitalização. Cadernos do CEAS: Revista Crítica de Humanidades, n. 227, p. 3-24, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/23308249.2019.1649634
https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611


 
23 

CARCINICULTURA E TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS NOS MUNICÍPIOS DE 

BREJO GRANDE-SE E PIAÇABUÇU-AL1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Artigo elaborado seguindo as normas da Revista Sociedade & Natureza. Disponível em: 
<http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza>. QUALIS CAPES: A2 



 
24 

DOI: 10.14393/SN-vXX-2020-XXXX 

Received: xx xxxx xxxx |Accepted: xx xxxx xxxx 

 

Carcinicultura e transformações espaciais 

nos municípios de Brejo Grande-SE e 

Piaçabuçu-AL 
 

Shrimp farming and spatial transformations in the municipalities of 

Brejo Grande-SE and Piaçabuçu-AL 

 

Resumo 

Os municípios de Piaçabuçu-AL e Brejo Grande-SE estão localizados na região do 

Baixo Rio São Francisco. A área apresenta elevado potencial para a produção de 

camarão em cativeiro devido sua riqueza hídrica, e a ocorrência de águas 

oligohalinas. Porém as mudanças no sistema hidrológico da região provocou a 

impossibilidade do desenvolvimento das principais atividades agrícolas nos 

municípios, como a produção de arroz e coco, possibilitando a inserção da 

carcinicultura. Junto com seu crescimento abrupto, a carcinicultura tem se 

estabelecido nos mais diversos ambientes, dentre estes, áreas que deveriam ser 

preservadas. Neste contexto, com o presente estudo, objetivou-se mapear a 

mudança espaço-temporal do solo provocada pelo avanço da carcinicultura entre 

os anos de 2009, 2014 e 2019, pressupondo-se que, como consequência, teria 

havido a diminuição de áreas anteriormente ocupadas por produção de arroz e 

coco nos municípios de Brejo Grande-SE e Piaçabuçu-AL. Para o mapeamento, os 

dados foram obtidos a partir da vetorização manual de imagens orbitais, através 

do software Google Earth Pro, na escala 1:25.000.  Para a análise, foram 

solicitadas informações oficiais dos órgãos ambientais de Alagoas e Sergipe. Com 

os dados coletados, foi possível confirmar e quantificar o aumento da 

carcinicultura na região no recorte temporal estabelecido para a pesquisa, com 

um crescimento de 1.158% na cidade de Brejo Grande e de 1.899% em Piaçabuçu. 

Foram identificados na paisagem empreendimentos instalados irregularmente 

em áreas protegidas por dispositivos legais nos dois municípios onde ocorre 

invasão de viveiros de engorda em Áreas de Preservção Permanente, no lado 

sergipano e na APA de Piaçabuçu, em Alagoas. Portanto, a atividade que vem 

crescendo na região necessita de efetiva gestão, entendendo o impacto regional 

capaz de comprometer os recursos naturais, uma vez que não sejam 

desenvolvidas ações dos órgãos ambientais competentes. 

 

Palavras-chave: Uso do Solo; Baixo Rio São Francisco; Mapeamento; 

Modificações da paisagem. 

 

Abstract 

The municipalities of Piaçabuçu-AL and Brejo Grande-SE are located in the 

Lower São Francisco River region. The area has high potential for the production 

of shrimp in captivity due to its water richness, the occurrence of oligohalin 

waters. However, the changes in the hydrological system of the region caused the 

impossibility of the development of the main agricultural activities in the 

municipalities, such as the production of rice and coconut, enabling the insertion 

of the meat crop. Along with its abrupt growth, the carciniculture has been 

established in the most diverse environments, among these, areas that should be 

preserved. In this context, with the present study, the objective was to map the 
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space-temporal change of the soil caused by the advance of meat and culture 

between the years 2009, 2014 and 2019, assuming that, as a consequence, there 

would have been a decrease in areas previously occupied by rice and coconut 

production in the municipalities of Brejo Grande-SE and Piaçabuçu-AL. For the 

mapping, the data were obtained from the manual analysis and vectorization of 

orbital images, through the Google Earth Pro software, in the 1:25,000 scale.  

For the analysis, official information from the environmental agencies of Alagoas 

and Sergipe was requested. With the data collected, it was possible to confirm 

and quantify the increase in carciniculture in the region in the time frame 

established for the research, with a growth of 1,158% in the city of Brejo Grande 

and 1,899% in Piaçabuçu. Enterprises installed irregularly in areas protected by 

legal devices in the two municipalities where invasion of fattening nurseries 

occurs in Permante Preservation Areas, on the Sergipe side and in the Piaçabuçu 

APA, in Alagoas. Therefore, the activity that has been growing in the region 

requires effective management, understanding the regional impact capable of 

compromising natural resources, since actions of the competent environmental 

agencies are not developed.    

 

Keywords: Land Use; Lower São Francisco River; Mapping; Landscape 

modifications. 

 

 
INTRODUÇÃO  

 

A aquicultura é a principal atividade de produção de alimentos aquáticos, 

ultrapassando a produção global por pesca de captura (TACON, 2020). Esta 

atividade atingiu, em 2018, a produção de 82,1 milhões de toneladas, sendo 51,3 

milhões de toneladas em águas interiores e 30,8 milhões de toneladas em águas 

marinhas (FAO, 2020). Os países em desenvolvimento vêm, ao longo dos últimos 

dez anos, garantindo a maior taxa de crescimento da aquicultura global, sendo o 

crescimento na ordem de 6,13 milhões de toneladas (FAO, 2019). A expansão das 

atividades aquícolas, notadamente a de produção de peixes e crustáceos, foi 

impulsionada pelo declínio mundial dos estoques pesqueiros oceânicos em vista a 

atender à necessidade de consumo humano, segundo Naylor et al. (2000).  

Dentro das diversas atividades do ramo aquícola, a carcinicultura destaca-se 

como a atividade que mais cresce no mundo (RIBEIRO et al., 2014). Esta 

produção teve início na Ásia, precisamente em Taiwan, em meados dos anos 1970 

e, em menos de 20 anos, se difundiu por todo o Sudeste asiático, fazendo de países 

como a China, Tailândia, Filipinas e Indonésia grandes produtores e 

exportadores dominando o mercado internacional (LIMA, 2014). Na América 

Latina, Equador, Honduras, Panamá e Brasil despontaram com a prática da 

carcinicultura intensiva, a partir da década de 1990, complementando um 

comércio promissor de espécies cultivadas. A partir da década de 2000, o Brasil, 
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dentre os países em desenvolvimento, foi um dos que se destacou na produção e 

exportação (SILVA, 2009). Na atualidade, o cultivo de camarão domina a 

produção de crustáceos no mundo, representando 65,3% do total produzido, com 

rendimento econômico de U$ 34,2 bilhões (TACON, 2020). 

No contexto brasileiro, a carcinicultura vem assumindo importância 

econômica e social, principalmente nos estados do Nordeste. Em virtude das 

condições climáticas favoráveis ao cultivo, esta região é responsável por cerca de 

99,3% da produção nacional, sendo o maior polo da carcinicultura (RODRIGUES; 

BORBA, 2013). 

A carcinicultura se desenvolve principalmente em ambientes costeiros e se 

caracteriza por ser uma atividade produtiva de íntima relação com os recursos da 

natureza. As águas estuarinas, por apresentarem teores adequados de salinidade, 

favorecem o cultivo nesses ambientes. As regiões costeiras resguardam em seus 

limites relevante importância ecológica e a manutenção dos recursos naturais é a 

garantia do desenvolvimento saudável dos organismos cultivados (BOYD; 

QUEIROZ, 2004). A carcinicultura enquanto cultura econômica divide opiniões 

sobre o seu desenvolvimento, pois a produção local pode definir a dinâmica 

econômica de determinada região. Contudo, exerce influência no meio ambiente, 

considerando sua localização e nos recursos da natureza utilizados para sua 

operação (FALCONER, 2013). 

No Nordeste brasileiro esta atividade é praticada em áreas estuarinas, 

tornando-a uma atividade produtiva com potencial poluidor ao meio ambiente. 

Entretanto, Falconer (2013) assinala que garantir o equilíbrio dos ecossistemas 

das áreas de influências permite a efetiva rentabilidade econômica para as áreas 

produtoras, fator que indica a necessidade de gestão constante dos recursos 

naturais existentes. 

A região do Baixo São Francisco (BSF), especialmente os municípios de 

Brejo Grande, no estado de Sergipe, e de Piaçabuçu, em Alagoas, situados na 

região estuarina da foz, são exemplos da utilização de estuários pela aquicultura. 

Trata-se de uma região dotada de relevante valor ecológico, por garantir um 

ambiente com condições adequadas para um ecossistema equilibrado de fauna e 

flora terrestres e aquáticas, e que enfrenta um processo de transição de culturas 



 
27 

na paisagem. Soma-se a isso, a importância da região na manutenção das 

condições naturais do solo, da vegetação e dos recursos hídricos adequados 

(MMA, 2010). 

As efetivas mudanças na paisagem que vêm ocorrendo na região do BSF, 

potencialmente na última década, têm alterado as formas de produzir e de se 

relacionar da população ali residente, tanto entre ela e o ambiente, quanto em 

suas dinâmicas econômicas e sociais. Conforme Araújo e Pereira Sá (2008) e 

Santana et. al. (2016), a economia de Brejo Grande e de Piaçabuçi estava baseada 

na cultura do arroz e do coco, respectivamente. No caso do primerio minucípio, a 

rizicultura pedominou no cenário econômico por cinco décadas, porém com 

consistente migração para o cultivo do camarão que, segundo os autores, era cada 

vez mais crescente na região. 

Objetivou-se, com o presente estudo, identificar a mudança espaço-temporal 

do uso e ocupação do solo nos municípios de Brejo Grande-SE e Piaçabuçu-AL,  

por meio da quantificação das áreas ocupadas pela rizicultura, cocoicultura e 

carcinicultura no recorte temporal de 10 anos. Tais atividades produtivas se 

integram nos dois municípios, e sua dinâmica de desenvolvimento é resultante 

das alterações naturais e antrópicas estabelecidas em seus limites.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A área analisada localiza-se na região do Baixo Rio São Francisco (BSF) 

que, segundo documento de Especificações Técnicas da Companhia Hidrelétrica 

do São Francisco (CHESF), compreende 21 municípios em dois estados, sendo 14 

em Sergipe e sete em Alagoas. A área de estudo corresponde os municípios de 

Piaçabuçu, no lado alagoano, e Brejo Grande, no lado sergipano, ambos situados 

na foz do Rio São Francisco (Mapa 1). 

A bacia hidrográfica do Baixo São Francisco compreende 4% da área total 

da Bacia do São Francisco e corresponde ao trecho à jusante de Xingó até a foz no 

oceano Atlântico, com uma área de 25.524 km² e o comprimento da rede de 
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drenagem de 5.713 km (CBHSF, 2015).  

 

Mapa 1 - Mapa de localização dos municípios que compõem o Baixo Rio São Francisco, com 

destaque para Brejo Grande-SE e Piaçabuçu-AL 

 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Estes munícipios caracterizam-se pela grande disponibilidade de recursos 

hídricos, sendo um ambiente que abriga várias características associadas a 

diversos geossistemas, como Planícies Costeiras, Terraços Marinhos e Planícies 

Fluviolagunares (DINIZ et al., 2019). Os Terraços e Ilhas Flúvio-Lagunares têm 

sua origem relacionada à acumulação de sedimentos areno-argilosos 

transportados pelo Rio São Francisco e afluentes, e pela intrusão marinha, 

compreendidos por terrenos planos, encontrados próximos às margens do Rio São 

Francisco, conforme se observa no Mapa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

Mapa 2 - Mapa da Geomorfologia da área de estudo 

 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

A distribuição e constituição das morfologias dessa Unidade 

Geomorfológica estão associadas a ambiente de moderada instabilidade 

geomorfodinâmica, principalmente, em relação à ativação e/ou reativação de 

processos erosivos responsáveis pelo reafeiçoamento das margens fluviais, 

podendo formar ilhas fluvio-lagunares, comumente ocupadas por vegetação de 

porte herbáceo a arbustivo e pequenos fragmentos de mangue (Figura 1). 

A precipitação é o principal fenômeno natural capaz de caracterizar as 

variações climáticas locais na região do BSF. Variando entre 800 e 1.200mm de 

precipitação e  com  temperatura  média  anual  de 25  °C,  sendo  dezembro  o  

mês mais quente, com temperaturas entre 26 e 27 °C, e junho o mês mais frio, 

com temperaturas em torno dos 23 °C (CAVALCANTE, 2011). A região, de acordo 

com a Classificação de Köppen (ALVAREZ et al., 2013), tem clima do tipo As 

(tropical – savânico), caracterizando essa   região  litorânea como quente e com 

forte gradiente pluviométrico, tendo entre os meses de outubro a março, o menor 

índice de precipitação e a estação úmida nos meses de abril a agosto. 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 (MMA, 2010). 
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Figura 1 - Trecho do Rio São Francisco destacando as diversas ilhas flúvio-lagunares 

formadas pela ação construtiva e destrutiva fluvial e marinha 

 

 

Fonte: Google Earth Pro (2018). 

 

Roteiro Metodológico da pesquisa 

 

O presente estudo se fundamenta em dos tipos de pesquisa, a saber, 

descritiva e documental. O primeiro assume a forma de levantamento, 

identificando a existência de relação entre as variáveis estabelecidas, objetivando 

determinar a natureza dessa relação (GIL, 2002). O segundo se estabelece, uma 

vez que, apresentam dados e informações coletados através de documentos 

geodigitais, licenças ambientais e certidões disponibilizados por órgãos públicos 

competentes na gestão legal e ambiental da área em estudo. 

O roteiro metodológico da pesquisa foi definido a partir dos seguintes 

procedimentos: 1. Coleta de dados (imagens, mapas e documentos públicos); 2. 

Tratamento dos dados geoespaciais (definição dos sistemas de coordenadas e 

vetorização em tela); 3. Interpretação dos geodados (definição das categorias do 

uso do solo e a fotointerpretação); 4. Validação dos objetos identificados 

(comprovação de determinados pontos mapeados através de idas a campo); 5. 

Mensuração das áreas (através do software Qgis) e 6. Diagnóstico espaço-

temporal do uso do solo. 
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Os dados foram obtidos por intermédio de mapeamento da área realizado 

através de imagens do software Google Earth Pro, com escala de 1:25000 e ponto 

de visão de 2,35 km. 

Foram solicitadas diversas informações acerca do licenciamento e 

localizações geográficas das áreas destinadas à atividade de carcinicultura junto 

a Administração Estadual de Meio Ambiente do estado de Sergipe-ADEMA, e ao 

Instituto do Meio Ambiente do estado de Alagoas-IMA/AL. Contudo, o órgão 

ambiental sergipano não disponibilizou nenhuma das informações solicitadas, o 

que impossibilitou em muitos aspectos a adoção da abordagem previamente 

definida, que seria a comparação entre municípios. Já o órgão alagoano forneceu 

a localização das propriedades (em formato kml) no município de Piaçabuçu, como 

também o acesso aos processos de licenciamento e as licenças de áreas em 

conformidade com os parâmetros legais. 

No tratamento dos dados geoespaciais, para fins metodológicos, optou-se 

por mapear as localidades considerando um intervalo equidistante de cinco anos 

entre cada análise. Assim, os mapas elaborados correspondem aos anos de 2009, 

2014 e 2019, respeitando a equidistância temporal. 

Considerando que as imagens orbitais que compreendem o território 

brasileiro são periodicamente cobertas por nuvens, foram mapeadas várias 

épocas de cada ano. Após a vetorização dos objetos no Google Earth Pro, foram 

salvos arquivos em formato kml, os quais foram exportados para o software 

ArcMap 10.3 e, então, convertidos no formato shapefile para tratamento dos 

dados  geoespaciais  –  os  quais foram referenciados no sistema  de coordenadas 

UTM, no Fuso 24 S e DATUM SIRGAS 2000 na escala de 1:25.000. 

Para a interpretação dos elementos que compõem as imagens, foram 

analisadas três categorias de uso e ocupação do solo: rizicultura, cocoicultura e 

carcinicultura. Posteriormente, 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). O diagnóstico espaço-temporal do uso do solo da área estudada foi 

desenvolvido a partir do mapeamento e quantificação das três categorias pré-
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definidas na análise fotointerpretativa em todo o território dos municípios de 

Piaçabuçu-AL e Brejo Grande-SE. 

No mapeamento da classe cocoicultura foram consideradas as áreas que 

concentravam, visualmente, um número de espécies adensadas por metro 

quadrado suficiente para caracterizar a monocultura. A resposta do campo visível 

dos viveiros de carcinicultura e das lagoas de arroz apresentaram características 

visuais comuns, do ponto de vista morfológico-espacial, o que poderia gerar 

confusão no momento da fotointerpretação, uma vez que as duas atividades 

produtoras apresentaram lâminas d’água no momento da produção (entre as 

safras, no caso do arroz, pode refletir a imagem de solo exposto). Assim, para a 

interpretação mais aproximada da realidade, evitando a confusão espacial entre 

os polígonos de produção de arroz e camarão, o mapeamento do arroz obedeceu 

visualmente às etapas de produção e seus estágios fenológicos (D’ARCO et al., 

2006). 

O mesmo processo no expectro visual ocorre entre os ciclos da 

carcinicultura, quando há o esvaziamento dos viveiros no momento da despesca. 

Para os viveiros de carcinicultura, foram utilizadas características confirmadas 

em campo, como a profundidade média de 1,5 m e o barramento com material 

mais espesso, de largura mais consolidada que no caso do arroz. Através desta 

estratégia de tratamento dos dados empíricos, foi possível realizar o mapeamento 

para cada classe, reduzindo a probabilidade de possíveis confusões. 

Para validação dos objetos mapeados, foram realizadas visitas para 

observação in loco. No município de Piaçabuçu, foram visitadas 100% das 

propriedades destinadas à carcinicultra que estão em conformidade ambiental 

junto ao órgão gestor estadual, como também antigas áreas de irrigação de arroz. 

Para o município de Brejo Grande, a escolha para as visitas aos pontos de 

validação do mapeamento se deu a partir das condições favoráveis de estradas 

partindo da sede municipal. A validação dos pontos se deu com auxílio de GPS 

Etrex 10 para aferição das coordenadas geográficas. Os pontos registrados foram 

lançados no software Google Earth Pro para 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 
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mapeado, de 2019 (no qual deu-se início esta pesquisa), e apenas para a classe 

carcinicultura, foco principal neste estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os municípios estudados tiveram ao longo de várias décadas suas 

economias baseadas na produção de arroz e no coco. Em virtude das alterações na 

vazão no Rio São Francisco a montante de seus territórios, os municípios de Brejo 

Grande e Piaçabuçu vêm sofrendo alterações nas suas condições pedológicas e 

hidrológicas ao ponto de se tornar inviável o desenvolvimento das atividades 

agrícolas em seus limites, permitindo a possibilidade para a inserção de uma 

nova conjectura socioeconômica e ambiental a partir da atividade de 

carcinicultura. 

No município de Brejo Grande, a produção de arroz apresentou um 

crescimento de 14,38% entre os anos de 2009 a 2014. Esse acréscimo se deu 

devido a incentivos técnicos e financeiros do poder público estadual aos 

produtores da região, na tentativa de reativar a cultura que predominava na 

economia municipal (SILVA, 2020). Porém, considerando o período de 2014 a 

2019, foi contabilizada uma queda de 79,94% na produção.  

Neste município sergipano, historicamente, a rizicultura sempre foi 

considerada uma importante atividade socioeconômica, sendo, durante mais de 

50 anos, a maior responsável pela receita agrícola municipal (ALVES et al., 2017; 

SILVA, 2020). Entretanto, com os elevados índices de salinidade nas águas do Rio 

São Francisco, a irrigação para a cultura passou a se tornar inviável técnica e 

ambientalmente, uma vez que a produção de arroz não resiste a altos níveis de 

sais (CARMONA, 2011). Neste sentido, Silva (2020) apresentou um histórico 

considerando cerca de cinco décadas, desde o início da produção de arroz na 

região na década de 1950, e apontou seu declínio, que teve inicio em 2011 e 

permanece até os dias atuais.  

Esta situação representa as condições básicas da dinâmica geoambiental 

no município de Brejo Grande, onde determinadas áreas da paisagem 

apresentam indicativos de intensificação da morfogênese, resultantes da 

interação dos condicionantes naturais e antrópicos atuantes no baixo curso da 
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bacia do Rio São Francisco. Os resultados encontrados no mapeamento 

corroboram com o argumento desse autor, de que o declínio da rizicultura se 

relaciona com o aumento da intrusão salina nos municípios. 

No mapeamento, foi confirmada a acentuada perda de áreas destinadas à 

produção de arroz entre os anos de 2009 e 2019 no município sergipano. Tal 

realidade foi também evidenciada por Franco et al. (2018), que analisou 

documentos públicos referentes à produção agrícola do arroz nos últimos 15 anos. 

As áreas improdutivas levaram os antigos rizicultores à busca de outras 

atividades viáveis para as suas propriedades, sendo a carcinicultura a mais 

dominante entre elas.  

Em Piaçabuçu, as áreas alagadas (lagoas) para plantio de arroz reduziram 

52,03% entre os períodos de 2009 a 2014. Entre 2014 e 2019, ainda se observou 

esta tendência de declínio da ocupação da paisagem do município pelo arroz, 

porém com um índice menor, de 20,74%. Quando analisados isoladamente os 

dados do ano de 2019, notou-se que o índice foi alterado para 61,98%, o que 

significa a intensificação da perda de áreas irrigadas pelo arroz.  

Com a perda das áreas produtivas no município alagoano, provocada pelo 

aumento da salinidade nas águas do rio, os produtores abandonaram a cultura e 

deixaram a estrutura física de plantio, que consiste em barramentos com diques 

de entradas de água que, através do bombeamento do rio, armazenam o recurso 

para o cultivo (SILVA, 2020) (Figura 2). 

Historicamente, a cocoicultura está entre as atividades agrícolas reinantes 

na ocupação das terras nos dois municípios estudados. De acordo com a resposta 

visual das imagens orbitais utilizadas no mapeamento, Piaçabuçu apresentou ao 

longo dos três anos mapeados grandes áreas ocupadas pela cultura do coco o que 

configura a monocultura do cultivo. Do lado sergipano, a ocupação de áreas pela 

cocoicultura é consorciada com outras atividades produtivas, sendo utilizados os 

“muros” das lagoas de arroz e de viveiros de carcinicultura para sua implantação 

(SANTANA, 2016). 

Em Brejo Grande, a produção do coco apresentou um padrão de 

crescimento seguido de declínio da quantidade de hectares de área plantada. 

Assim, entre o primeiro ano mapeado e o segundo (2009 e 2014, respectivamente), 
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observou-se um acréscimo de 25,13% na produção. Em contrapartida, no período 

posterior de análise, de 2014 a 2019, constatou-se uma diminuição das áreas de 

cocoicultura na ordem de 89,2%, passando de 855,53ha em 2014 para apenas 

92,41ha, em 2019. Considerando a variação entre o primeiro ano mapeado e o 

último, o município teve uma perda de ocupação de 86,49% de suas áreas pela 

produção de coco. 

 

Figura 2 - Lagoas de arroz irrigado que foram transformadas em viveiros para 

produção de camarão em 2017. 

 

 
Fonte: Autores, 2017 

 

Brejo Grande vem perdendo áreas destinadas à produção de coco há cerca 

de trinta anos (JESUS, 2010). Em seu estudo, o autor apresenta as alterações da 

paisagem na região, entre os anos de 1987 e 2006, e aponta que em 1987 o 

município tinha 2.051ha de área ocupada pela atividade produtiva, caindo para 

1.675ha em 1998. A perda de área para o cultivo do coco no município é 

justificada pela inserção dos viveiros de carcinicultura que passaram a ser 

implantados a partir da metade da década de 2000. 

Já o município alagoano apresentou 3.533,65 ha de área plantada no ano 

de 2009 e, em 2019, 780,19 ha, ou seja, uma diminuição de 2.753,46 hectares. Nos 

mapeamentos, observa-se que em 2009, a monocultura do coco ocupava 780,19 

ha, o que representava 3,25% da área total municipal, ao passo que em 2019, esse 

percentual era de 14,72%. Portanto, com base nos dados do mapeamento, 

concluiu-se que a produção permanente do coco em Piaçabuçu diminuiu, onde de 

acordo com o mapeamento, não houve substituição das antigas áreas ocupadas 
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por outras atividades produtivas rurais tornando essas áreas improdutivas. 

A partir das imagens orbitais, pôde-se observar que em todos os intervalos 

de tempo analisados, as áreas totais destinadas aos viveiros de carcinicultura 

tiveram acréscimo nos dois municípios. Tratando-se das áreas ocupadas pelos 

viveiros de carcinicultura, durante o período de 2009 a 2014, o acréscimo foi de 

10,01%, havendo um grande salto no crescimento de 2014 a 2019 de 1.158% de 

área ocupada pela atividade aquícola em todo município de Brejo Grande (Mapas 

3, 4 e 5). 

 

Mapas 3 - Mapa de uso e ocupação do solo no município de Brejo Grande/SE em 2009. 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 
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Mapa 4 - Mapa de uso e ocupação do solo no município de Brejo Grande/SE no ano de 

2014. 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

 

Mapa 5 - Mapa de uso e ocupação do solo no município de Brejo Grande/SE no ano de 2019 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

Em Piaçabuçu, a ocupação por viveiros de carcinicultura cresceu 1.043% 

entre 2009 e 2014. Comparando o crescimento entre o primeiro (2009) e o último 
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(2019) ano do mapeamento, encontrou-se o índice de 1.899,15% – a despeito da 

pequena área ocupada pela cultura em 2019, que era de 47,18 ha (Mapas 6, 7 e 

8). 

 

Mapa 6 - Mapa de uso e ocupação do solo no município de Piaçabuçu/AL no ano de 2009. 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 
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Mapa 7 - Mapa de uso e ocupação do solo no município de Piaçabuçu/AL no ano de 2014. 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

 

Mapa 8 - Mapa de uso e ocupação do solo no município de Piaçabuçu/AL no ano de 2019. 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

 

A aquicultura passou a ser implantada na região do Baixo São Francisco 

como alternativa para as comunidades que tiveram suas áreas agrícolas 
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prejudicadas pelas alterações da vazão do rio, a partir da década de 1970 

(VASCO, 2015). Estas alterações foram provocadas pela construção de vários 

barramentos cujo propósito era a geração de energia, por meio de programas de 

desenvolvimento da região, introduzidos pela Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco (CHESF) e pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco (CODEVASF), a partir da década de 1970 (ARAÚJO; PEREIRA DE 

SÁ, 2008). 

Existem seis barragens a montante da região estudada, com volume total 

armazenado de 71 km. As usinas instaladas na região comprometeram sua 

dinâmica geoambiental, acarretando em variações não apenas no sistema 

hidrológico, mas em toda a paisagem local (MEDEIROS et al., 2014). A 

construção de barragens, indústrias e hidrelétricas está sempre ligada a agentes 

causadores de impactos negativos aos ecossistemas, promovendo desmatamento, 

contaminação dos recursos hídricos e modificações nas comunidades humanas 

que vivem direta ou indiretamente destes recursos (LIMA, 2017).  

A regulação da vazão ocorrida por tais interevenções vem alterando a 

morfologia local devido às grandes áreas assoreadas no seu leito e formação de 

bancos de areia (SOUZA, 2015). Com a diminuição de vazão há 

consequentemente, a perda de transporte de sedimentos que, segundo o autor, é 

responsável pelo comprometimento da navegação em vários trechos do rio, sendo 

desenvolvida apenas por pequenas embarcações. As alterações no regime natural 

do transporte sedimentar permitem que as águas estuarinas avancem mais para 

o continente, promovendo o avanço da intrusão salina (SOUZA, 2015).  

Vários impactos têm sido gerados com o aumento da salinidade nas águas 

do rio, não apenas nas condições fisicas e biológicas da região, como também no 

modo de vida da população que se vê obrigada a encontrar e desenvolver novos 

meios de relacionamento com o ambiente em que vivem. 

As análises das classes escolhidas para a pesquisa foram determinadas 

pelo evidente relacionamento espacial das mesmas no uso do solo na região, uma 

vez que as culturas do arroz e do coco foram perdendo espaço na paisagem, 

enquanto aumentava a intrusão salina na foz do RSF. Fator esse responsável 

pela decadência da rizicultura, por exemplo, a partir da década de 2010 nos 
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municípios em estudo. Esta atividade é totalmente dependente das variações 

hidrográficas e morfológicas da região, pois se desenvolve em ambientes de 

várzea, que são instáveis e mudam suas características morfológicas de acordo 

com o curso do rio (ALVES et al., 2007). Além das condições impostas pela 

dinâmica natural dos geoambientes, tal realidade foi, ao longo dos anos, 

acentuada pelas intervenções antrópicas no curso do rio. 

Na Tabela 1 podem ser vistos os valores (em hectare) de ocupação do solo 

pelas atividades de rizicultura, cocoicultura e carcinicultura, nos anos de 2009, 

2014 e 2019, nos municípios de Brejo Grande e Piaçabuçu. 
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Tabela 1 – Áreas (em hectare) levantados a partir do mapeamento das atividades produtivas 

em Brejo Grande e Piaçabuçu, nos anos de 2009, 2014 e 2019. 

 

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 

2019 92,41  

Piaçabuçu 

2009      3.533,65  

2014  2.769,95 - 77,09 

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 1.889,15 

2019     47,18  

Fonte: Autores, 2020. 

 

Considerando que a atividade da carcinicultura se apresenta como uma 

das atividades produtivas da aquicultura que mais causam impactos ambientais 

no ecossistema marinho, tornou-se urgente, durante o desenvolvimento desse 

trabalho, compreender como essa atividade se apresentava nas paisagens e nos 

processos de usos dos solos nos municípios estudados. 

Nessa perspectiva, atentamos para o fato de que no recorte espacial 

compreendido pela pesquisa, foi verificada a existência de unidades de 
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conservação que, por sua vez, estavam sucetíveis ao avanço das atividades da 

carcinicultura, demandado a observação das normas ambientais e do seu 

cumprimento. O município de Piaçabuçu abriga duas Unidades de Conservação, 

tais sejam: a Área de Proteção Ambiental 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 Piaçabuçu, fundada por meio do Decreto Federal nº 88.421 

de 21 de junho de 1983. Ambas são afetadas pelas atividades da carcinicultura. 

Através de imagens orbitais do ano de 2019, verificou-se a existência de 

viveiros de camarão que não estão dentro da conformidade de licenciamento, 

estando situadas dentro da APA de Piaçabuçu. Classificada como de uso 

sustentável, a referida APA abriga uma área de 91,06 km e tem como seu 

principal objetivo assegurar a proteção de quelônios marinhos, de aves praieiras e 

de fixação de dunas. Nos limites da APA de Piaçabuçu é proibida a implantação 

de qualquer atividade industrial, à exemplo das atividades relacionadas como o 

agronegócio da carcinicultura (Mapa 8). 
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Mapa 8 - Localização das Unidades de Conservação do município de Piaçabuçu-AL, 

evidenciando a instalação de viveiros de carcinicultura ilegais 

 

 

Fonte: Autores, 2020 

 

Brejo Grande também abriga em parte do seu território uma área 

protegida por lei. Trata-se da Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte, 

criada através do Decreto Estadual nº 22.995 de 09 de novembro de 2004, que 

tem como principal objetivo a “promoção do desenvolvimento econômico-social da 

área, voltado às atividades que protejam e conservem os ecossistemas ou 

processos essenciais à biodiversidade, à manutenção de atributos ecológicos, e à 

melhoria da qualidade de vida da população”. O decreto não é específico acerca 

dos usos e restrições dos ambientes abrigados pelos seus limites, dificultando a 

aplicabilidade punitiva às atividades capazes de comprometer o equilíbrio 

ambiental (Mapa 9). 
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Mapa 9- Localização da APA Litoral Norte do município de Brejo Grande/SE 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

Através da pesquisa documental em Estudos de Impactos Ambientais 

(EIA), elaborados com a finalidade de licenciamento da carcinicultura em 

Piaçabuçu, pôde-se mapear e quantificar o número de propriedades licenciadas ou 

em processo de licenciamento junto ao IMA, assim como as respectivas  

quantidades de viveiros, validando esses dados  obtidos através do mapeamento 

que resultaram na ocupação de 47,05 hectares de lâmina d’água destinadas à 

carniciultura. 

Em 2009, no município de Brejo Grande, os quase 80ha de viveiros 

mapeados estavam localizados totalmente em áreas de manguezais (Figura 3 e 

4). 
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Figura 3 - Viveiros mapeados em Brejo Grande. 

 

 
Fonte: Google Earth (2020). 

 

 

Figura 4 - As imagens correspondem aos períodos de 2009 (esq.) e 2019 (dir.), que evidenciam a 

ocupação do manguezal com a instalação de viveiros de camarão no município de Brejo Grande/SE 

 

 
Fonte: Google Earth (2020). 

 

A partir do desenvolvimento de ações de fiscalização praticadas pelo poder 

público estadual, a ocupação pela carcinicultura nas áreas de mangue foi 

diminuindo no período de 2009 a 2019, sendo observado no ano de 2014 um 

decréscimo de 59,04% em relação ao ano de 2009. Conforme dados apresentados 
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pela Secretaria de Meio Ambiente, no ano de 2019, a ocupação de viveiros em 

áreas de mangue continuava estável, representando 17,8% de ocupação em 

relação ao total (Tabela 2). 

É importante destacar que a prática da carcinicultura na área de mangue 

representa um grande risco para degradação das condições ambientais nesse tipo 

de ecossistema. No que condiz com o município de Piaçabuçu, o ecossistema 

manguezal é encontrado nas bordas das dunas situadas na APA de Piaçabuçu, 

assim como também nas ilhas flúvio-lagunares. Em 2009, a área total de 

manguezais mapeada foi de 38,75 ha, aumentando para 85,60 ha em 2014 e 

passando para quase 150,063ha cinco anos depois. 

Este aumento gradativo da área de manguezais pode ser explicado devido 

ao fato do município ter grande parte do seu território protegido por Unidades de 

Conservação, favorecendo a gestão ambiental através de políticas públicas de 

educação ambiental e rigor na implantação de atividades potencialmente 

poluidoras nos ambientes naturais (Tabela 4). 

 

Tabela 2 - Área de ocupação de viveiros de carcinicultura nos mangues de Brejo Grande, por 

período 

 

Classe Município Período Ocupação Área (ha) 

Carcinicultura 

Brejo Grande 

2009 
Total 79,75 

Em Mangue 79,75 

2014 
Total 87,79 

Em Mangue 35,96 

2019 
Total 1003,82 

Em Mangue 178,68 

Piaçabuçu 

2009 
Total 2,36 

Em Mangue 0,00 

2014 
Total 4,50 

Em Mangue 0,00 

2019 
Total 47,18 

Em Mangue 0,00 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Os dois municípios contam com leis e resoluções específicas para o 

licenciamento da atividade em seus respectivos estados. Em Sergipe, a lei nº 

8.327 de 04 de dezembro de 2017 dispõe sobre “a política estadual da 

carcinicultura e sobre o fomento, a proteção e a regulamentação, reconhecendo-a 
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como atividade agrossilvipastorial de relevante interesse social e econômico”. Já 

em Alagoas, a lei nº 8.167 de 27 de setembro de 2019 ordena a “disciplina a 

instalação de empreendimentos de carcinicultura de forma sustentável no estado 

e dá outras providências”. 

A área ocupada pela carciniculuta praticada do lado sergipano é 

significativamente maior do que a área ocupada do lado alagoano. Uma das 

hipóteses lavantadas e analisadas para compreender essa diferença reside na 

complexidade da legislação ambiental, principalmente no que corresponde às 

dinâmicas do processo de licenciamento ambiental (Tabela 3). Sergipe apresenta 

diferenças tão significativas quando comparado com o que se em Alagoas, ao 

ponto de promover estas disparidades nos quantitativos das áreas destinadas à 

atividade. O quantitativo em hectares de áreas ocupadas pela carcinicultura em 

Brejo Grande apresenta-se também como obstáculo para a efetiva fiscalização, 

considerando as dificuldades técnicas, logística e operacionais encontradas nos 

órgãos públicos gestores. 

 

Tabela 3 – A tabela abaixo identifica alguns artigos, parágrafos e incisos encontrados nas leis que 

regulamentam a carcinicultura nos estados de Alagoas e Sergipe. 

 

LEIS ESTADUAIS QUE REGULAMENTAM A CARCINICULTURA 

 

 

Lei nº 8.327 de 04 de dezembro de 2017 –  

Estado de Sergipe 

 

 

Lei nº 8.167 de 27 de setembro de 2019 – 

Estado de Alagoas 

Art. 12, parágrafo 2º: Para efeito de ouotrga a 

cobranças, a utilização de águas salobras, 

salinas ou que não se prestem ao consumo 

humano, animal e agrícola, deve ser 

considerada de uso insignificante, isentas de 

cobranças; 

 

Art 14. O licenciamento deve identificar as 

áreas de produção consolidadas em Áreas de 

Preservação Permanente, para utilização 

preferencial; 

 

Art 16, parágrafo 1º: É vedada a aplicação de 

penalidade administrativa por ausência de 

licença, enquanto o órgão ambiental 

competente não concluir os pedidos 

mencionados. 

Art 9: É obrigatória a implantação de bacia de 

sedimentação para todos os empreendimentos, 

independentemente do tamanho e da 

densidade de povoamento adotada pelo 

empreendimento; 

 

Parágrafo único: É vedada a instalação de 

sistemas de bombeamento (captação) 

construídos em alvenaria em áreas de mangue; 

 

Art 12, inciso V: Os empreendimentos situados 

em zonas de influência flúvio-marinha, onde 

ocorra a presença de formação vegetal de 

mangue, manterão um afastamento de, no 

mínimo, 10 (dez) metros entre a parte posterior 

da vegetação e o empreendimento, permitindo 

a formação de corredor de livre acesso. 

 

Art 15: É obrigatória a outorga dos direiros de 

uso dos recursos hídricos; 
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No que tange à legislação que permite o licenciamento ambiental da 

carcinicultura no âmbito Federal, a mesma está amparada nas resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas leis que, apesar de não 

serem específicas para a carcinicultura, tratam da proteção, utilização e 

restrições dos ecossistemas em que a atividade se desenvolve.  

O rigor mais acentuado na legislação alagoana pode contribuir com as 

restriões de implantação da carcinicultura de forma inadequada em Piaçabuçu; 

onde a atividade ainda se apresenta em estágio inicial. Ali, as primeiras 

propriedades licenciadas se instalaram a partir de 2017, ocupando as Ilhas 

Fluviolagunares. o que pode explicar uma menor área ocupada. 

Em Brejo Grande, as alterações ambientais são mais expressivas e 

preocupantes, do ponto de vista ecológico e social, uma vez que a atividade, 

devido a legislação mais branda, é notadamente desenvolvida no entorno de 

manguezais (Mapa 10). 

De acordo com os dados pesquisados e com a literatura disponível sobre o 

tema, pode-se destacar duas hipóteses que contribuíram para a transição no uso e 

ocupação do solo por atividades produtivas na região. Ressaltando-se que esta 

transição foi responsável pelas alterações nas paisagens da região. A primeira 

hipótese é que a construção de barragens aumentaram a intrusão salina no Rio 

São Francisco; e a segunda diz respetio à necessidade de a população se adaptar à 

nova realidade e mudar de ramo em suas atividades produtivas, culminando nas 

invasões às áreas protegidas. 
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Mapa 10 - Localização das Unidades de Conservação que compreendem o município de Piaçabuçu-

AL, onde evidenciam a instalação de viveiros de carcinicultura de forma ilegal 

 

 
Fonte: Autores, 2021. 

 

 

 A Carcinicultura ao longo do tempo foi alvo de várias discussões acerca da 

sua viabilidade ambiental, dividindo espaço entre seus executores e a 

comunidade técnico-científica que discutiam o alto potencial degradador dos 

recursos da natureza. 

 Os impactos ambientais do cultivo de camarões perpassam por todas as 

etapas de desenvolvimento da atividade, o quese faz necessária uma análise 

prévia da área que se pretende implantar a atividade, considerando os elementos 

físicos, bióticos e socioeconômicos. Essa afirmação é elucidada nos estudos de 

Dias, Soares e Neffa (2012), onde os autores apresentam as causas e efeitos da 

implantação da estrutura necessária para o cultivo e na operação da atividade 

(Tabela 4), compreendendo as esferas socioambientais atingidas pela 

carcinicultura. 
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Tabela 4 – A tabela abaixo identifica os principais impactos ambientais da carcinicultura nos 

processo de implantação e operação da atividade. 

 

Fase de 

desenvolvimento 

 

Causas 

 

 

Efeito 

 

 

 

 

Implantação/Instalação 

 

Utilização de áreas costeiras 

(manguezais, ilhas 

fluviolagunares, planícies e 

restingas); 

Corte e aterro do terreno para a 

implantação dos viveiros. 

 

Perda do habitat natural de 

espécies pertencentes à região; 

Comprometimento no extrativismo 

tradicional de comunidades locais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operação 

  

Captação dos recursos hídricos 

 

 

Lançamento de efluentes  

 

 

 

Escapes de indivíduos dos 

viveiros 

 

 

Lançamento inadequado de 

resíduos sólidos 

 

 

 

. 

 

 

Comprometimento dos corpos 

d’água para empreendimentos que 

não possuem outorga de captação; 

 

 

 

Contaminação das águas dos 

corpos dágua 

 

 

 

Competição de espécies exóticas 

com as espécies nativas da região 

 

 

Contaminação do solo e da água 

por organismos mortos, como os 

demais resíduos gerado com as 

embalagens dos insumos inerentes 

a atividade. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Souza, et. al.; 2012. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados apontam para a constatação de um processo de 

transformação das paisagens nos municípios que se localizam na região 

da foz do Rio São Francismo. Esse processo se caracterizou, 

essencialmente, em virtude de mudanças verificadas nas dinamicas de 
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ocupação e de uso do solo nos municípios, derivadas das transições nas 

atividades produtivas predominantes nos municípios de Brejo Grande-SE 

e Piaçabuçú-AL, que se deu pela progressiva substituição, em ritmos e 

intesidades distintos, das culturas do coco e do arroz pela a de 

carcinicultura. 

Após o mapeamento das classes definidas para a pesquisa, foi 

possível constatar o grande aumento de áreas ocupadas pela atividade de 

carcinicultura desde o ano de 2009 até 2019, especialmente em Brejo 

Grande. Em Piaçabuçu, a grande alteração foi a perda da produção de 

coco que, ao longo dos períodos analisados, foi diminuindo sem que 

houvesse a substituição por outra cultura, fato que alterou o 

desenvolvimento socioeconômico do município. 

Constatou-se que as lagoas de arroz, que historicamente estiveram 

evidenciadas enquanto referências para a organização socioespacal da região, 

sofreram um processo de declínio. Isso em consequência da impossibilidade de 

cultivo em virtude da salinização da água do rio. As lagoas tiveram a sua 

estrutura reaproveitada para a instalação dos viveiros de criação de camarão. 

Por sua vez, a criação de camarão na região imprimiu novas 

dinâmicas nos territórios locais e atualmente está inserida em áreas 

como ilhas fluviais, manguezais e seus ecossistemas associados. A região 

em estudo, por apresentar grande relevância ecológica e social, carece do 

devido ordenamento para seu desenvolvimento, que envolvam 

conjuntamente o poder público, os criadores e as comunidades em seu 

entorno. 

No que diz respeito a comparação dos níveis das atividades da 

carniciultura desenvolvidas nos municípios analisados, percebemos, a 

partir dos mapeamentos realizados, que no munícipio de Brejo Grande a 

atividade cresceu consideravelmente; enquanto que em Piaçabuçu o patamar 

da atividade se encontra em um estágio menor de área e de cultivo. Neste 

contexto, sugerimos que o avanço da atividade no lado sergipano é 

decorrente de alguns de fatores, sendo neste trabalho elencado três pontos 

principais: i) a existência de uma legislação ambiental menos complexa para o 
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desenvolvimento da carnicultura; ii) a facilidade de acesso às zonas rurais 

propícias ao cultivo de camarão considerando que em Piaçabuçu a atividade é 

desenvolvida em ilhas fluviais; e iii) o processo de salinizaçao do solo, que 

comprometeu o cultivo do arroz na região e favoreceu a reorganização dos 

arranjos produtivos locais em busca de novas matrizes para economia 

agrária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados quantitativos levantados nesta pesquisa acerca da mudança espaço-temporal 

na região da Foz do Rio São Francisco aponta para uma decadência da produção de arroz e 

coco nos municipios da região. Contudo, é evidente que a carcinicultura vem ganhando força 

como a cultura que mais cresce com relativa rapidez em proporção à diminuição das outras 

culturas. 

Esses apontamentos são evidenciados nas imagens de satélites analisadas no intervalo 

de dez anos (2009 a 2019) investigados, mostrando a importância do uso das 

geotecnologias no monitoramento ambiental. As metodologias de avaliação espacial reduzem 

custos e tem logística menos onerosa, apresentando resultados satisfatórios para 

caracterização de áreas alvos de estudos. 

Os dados obtidos com o mapeamento nos dois municípios elucidam a ocupação da 

carcinicultura em ambientes protegidos por lei. Em Piaçabuçu foram constatados viveiros na 

em Área de Proteção Federal que segundo o decreto de criação, tal atividade é proibida na 

região. Em Brejo Grande-SE a problemática se dá pela ocupação em áreas de APP. A invasão 

em áreas de manguezais e seus ecossistemas associados pela atividade é presente nos três 

anos mapeados. 

Entende-se a necessidade de implementação de ações de políticas públicas pelos 

diversos órgãos gestores das áreas, em suas respectivas esferas, com vista à proteção dos 

ambientes invadidos de maneira inconforme com o que preconiza a legislação ambiental. 

Os resultados contribuem para o diagnóstico socioeconômico e ambiental da região, 

contudo apontamos para a necessidade de avaliar em estudos próximos como essa mudança 

de atividade econômica predominante afeta as comunidades locais, que tradicionalmente se 

desenvolveram em torno da cultura do arroz e do coco.  
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