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RESUMO

Em  Guadalupe,  com  a  chegada  da  Hidrelétrica  de  Boa  Esperança,  a

paisagem  do  município  passou  por  importantes  transformações.  Essas

transformações  continuam  a  se  desenvolver  hoje,  agora  juntamente  com novos

vetores de reordenamento territorial,  especialmente a agroindústria.  Diante desse

quadro de estabilidade-instabilidade dos sistemas ambientais,  fruto tanto de suas

vulnerabilidades  naturais  à  instabilidade  quanto  das  transformações  na dinâmica

territorial  de  Guadalupe,  a  presente  pesquisa  analisou  e  mapeou  esse  território

municipal quanto aos graus de vulnerabilidade dos sistemas ambientais. Portanto,

trabalhando uma metodologia apoiada numa perspectiva sistêmica da paisagem e

na  técnica  de  geoprocessamento,  a  dissertação  evidenciou  através  de

mapeamentos  temáticos,  as  partes  mais  vulneráveis  e  menos  vulneráveis  do

município de Guadalupe, buscando uma visão estratégica do problema.



ABSTRACT

In  the Guadalupe city, with the arrival of the Boa Esperança Hydroelectric,

the  landscape  of  the  municipal  district  lived  important  transformations.  Those

transformations continue growing today, now together with new vectors of territorial

ordering,  especially  the  agricultural  industry.  In  front  of  the  context  of  stability-

instability of the environmental systems, it original of its natural vulnerability to the

instability  and of  the transformations in the territorial  dynamics of Guadalupe,  the

present research it analyzed and it mapped that municipal territory with relationship

to the degrees of vulnerability of the environmental systems. Therefore, working a

leaning  methodology  in  a  systemic  perspective  of  the  landscape  and  in  the

geoprocessing technique, the dissertation showed with thematic mapping, the most

vulnerable and less vulnerable parts of the municipal district of Guadalupe, looking

for a strategic vision of the problem.
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Desde  a  antiguidade,  no  processo  de  construção  de  seus  territórios,  a

sociedade humana vem remodelando as paisagens através da técnica com o intuito

de adequá-las aos seus projetos e necessidades.

Contudo,  o processo de territorialização,  marcado segundo Milton Santos

(1999) pela crescente transformação de objetos naturais em objetos técnicos, muitas

vezes tem degradado diversas funções vitais dos sistemas ambientais, através da

poluição de mananciais, degradação de solos, poluição do ar, etc.

Mesmo que, por vezes, as repercussões da desestabilização dos sistemas

ambientais  não  sejam imediatas  –  como o  deslizamento  de  uma encosta  sobre

residências de uma cidade – os efeitos sociais da instabilidade podem ser sentidos a

médio e longo prazo, através do aumento de pragas nas lavouras, esterilização de

áreas  agro-produtivas,  aumento  de  doenças  hídrico-veiculadas,  ilhas  de  calor,

prejuízos econômicos em geral, etc.

Conseqüentemente,  com  um  uso  de  seus  territórios  sem  considerar  as

vulnerabilidades  dos  sistemas  ambientais  neles  presentes,  a  sociedade  humana

vem gerando diversos impactos ambientais e, cada vez mais, pondo em cheque a

sustentabilidade das relações entre sociedade e natureza.

É desse contexto,  portanto,  da paisagem sendo remodelada pelas ações

sociais no processo de territorialização, que emerge a necessidade de análise dos

sistemas ambientais em termos de suas vulnerabilidades.

Dessa  forma,  a  dissertação  ora  apresentada  realizou  uma  análise  e

modelagem  da  vulnerabilidade  de  sistemas  ambientais,  tomando  como  recorte

espacial o município de Guadalupe/PI (figura 1). Esse estudo buscou, com o auxílio

de ferramentas de geoprocessamento e a partir do entendimento da dinâmica sócio-

ambiental do município, evidenciar as áreas mais vulneráveis à degradação.
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Figura 1 - Localização da área de estudo – território municipal de Guadalupe/PI (Elaborado pelo
autor).

Conhecer  as  vulnerabilidades,  os  pontos  frágeis  à  degradação  ambiental

que uma determinada paisagem apresenta, é fundamental para o estabelecimento

de restrições e alternativas sustentáveis ao processo de ocupação dessa paisagem.

Em  Guadalupe,  com  a  chegada  da  Hidrelétrica  de  Boa  Esperança,  a

paisagem  do  município  passou  por  importantes  transformações  sem  que,  no

entanto, houvesse preocupações com um planejamento ou ordenamento territorial
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do município que emanasse dos interesses e necessidades dos munícipes. Esse

processo de transformação continua a se desenvolver, agora juntamente com novos

vetores de reordenamento territorial, representados pela agroindústria.

Diante desse quadro de estabilidade-instabilidade dos sistemas ambientais,

fruto  tanto  de  suas  vulnerabilidades  naturais  à  instabilidade  quanto  das

transformações na dinâmica territorial de Guadalupe, a presente pesquisa analisou e

mapeou esse território municipal quanto aos graus de vulnerabilidade dos sistemas

ambientais.

Para isso, partindo da compreensão da dinâmica dos processos erosivos, da

predisposição  do  clima  à  desertificação  e  da  dinâmica  dos  usos  do  território

enquanto  fatores  de  degradação  dos  sistemas  ambientais,  o  estudo  norteou-se

pelos seguintes questionamentos:

Como a vulnerabilidade dos sistemas ambientais está distribuída ao

longo do território municipal de Guadalupe?

E por que a distribuição se dá dessa forma?

A  escolha  da  área  de  estudo  se  deu  devido  à  inserção  da  presente

dissertação  no  contexto  mais  amplo  de  um projeto  cooperativo,  financiado  pela

Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), entre a Universidade Federal do

Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal do Piauí (UFPI), intitulado

“Concepção de um Programa de Desenvolvimento Sustentável  para a Cidade de

Guadalupe/PI  –  Área  de  Influência  da  Usina  de  Boa  Esperança”.  Esse  projeto,

coordenado  pelo  doutor  em  desenvolvimento  sustentável,  Sebastião  Luiz  de

Oliveira,  contou com a participação dos professores Drª.  Zuleide Maria Carvalho

Lima,  Dr.  Venerando  Eustáquio  Amaro,  Drª.  Helenice  Vital,  Dr.  José  Arimatéia

Dantas Lopes e Drª. Wilza Gomes Reis Lopes.

Os  produtos  cartográficos  temáticos  elaborados  na  presente  pesquisa

buscaram um nível de detalhamento suficiente para dar uma visão estratégica do

município. Portanto, inclusive devido ao tempo e os recursos disponíveis, não foi o

foco da pesquisa desenvolver uma análise de cunho mais detalhado, ou seja, com

finalidades operacionais. Mas, sim uma análise que permitisse ter uma visão do todo

do município percebendo suas principais manchas de vulnerabilidade sobre as quais

se deve dirigir uma atenção mais cuidadosa.
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Não dispensando,  contudo,  o cuidado também sobre as áreas de menor

vulnerabilidade, pois estas, dependendo do uso aos quais são destinadas podem,

assim como as áreas já vulneráveis, vir a se instabilizarem a níveis críticos.

Ainda nesse primeiro capítulo, são apresentados os objetivos da pesquisa e

a justificativa  para sua realização.  Em seguida,  já  no capítulo  2,  são tecidos  os

alicerces conceituais que nortearam o trabalho a partir de cinco tópicos.

O primeiro, faz uma discussão sobre o conceito de paisagem, enfocando

sua relação com os estudos ambientais, uma vez que a presente pesquisa encontra-

se nesse nicho de preocupações.

O segundo tópico trabalha o conceito  de sistema mostrando sua estreita

relação com a dinâmica  ambiental  e  a  paisagem.  Em seguida,  o  terceiro  tópico

discute o conceito de vulnerabilidade tendo como suporte teórico a visão de um

funcionamento  sistêmico  do  ambiente,  ou  seja,  a  vulnerabilidade  de  sistemas

ambientais.

Por  fim,  esse  capítulo  termina  apresentando  a  noção  de  modelo  e

modelagem enquanto instrumento teórico para se analisar os sistemas ambientais.

Seguido do quinto tópico que evidencia o geoprocessamento enquanto ferramenta

para modelagem de sistemas ambientais.

O  capítulo  termina  com  o  sexto  tópico  que  trata  da  modelagem  da

vulnerabilidade  de  sistemas  ambientais  que  foi  pensada  para  Guadalupe  no

presente contexto de pesquisa.

O capítulo três faz uma descrição e análise da área de estudo, enfatizando a

vulnerabilização  dos  sistemas  ambientais  pelo  predisposição  do  clima  à

desertificação,  pelos  processos  erosivos  e  pela  ação  antrópica.  Esse  capítulo

ressalta, portanto, a problemática em torno da qual se debruça a dissertação. Ele

está dividido em dois tópicos.

O primeiro discute o contexto físico-ambiental do município, descrevendo e

analisando  as  dinâmicas  climática,  geológico-geomofológica,  pedológica  e

fitogeográfica no que tange a suas influências sobre a vulnerabilidade dos sistemas

ambientais de Guadalupe.

Já o segundo trata da dinâmica socioeconômica do território enquanto fator

de  vulnerabilização  dos  sistemas  ambientais,  descrevendo  e  analisando  essa

dinâmica desde a implantação da Usina Hidrelétrica de Boa Esperança até os dias
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atuais  com  a  inserção  de  novos  vetores  de  transformação  da  paisagem

representados pela agroindústria.

O capítulo quatro apresenta a execução e os resultados dos mapeamentos

da vulnerabilidade dos sistemas ambientais de Guadalupe, evidenciando em quatro

tópicos a lógica dos procedimentos adotados na construção dessa modelagem.

Após  uma  breve  introdução,  explicando  os  procedimentos  gerais  do

mapeamento segue-se o primeiro tópico tratando especificamente do mapeamento

da  vulnerabilidade  climática  à  desertificação.  O  segundo  tópico  mostra  o

mapeamento  da  vulnerabilidade  à  erosão,  o  terceiro  o  mapeamento  da

vulnerabilidade  aos  usos  do  território  e,  por  fim,  o  quarto  tópico  apresenta  o

mapeamento síntese que expressa a vulnerabilidade dos sistemas ambientais.

O  último  capítulo,  capítulo  cinco,  apresenta  as  considerações  finais

comentando  em  breves  linhas  sobre  a  importância  do  estudo  realizado,  das

possibilidades  de  desdobramento  da  presente  pesquisa  e  do  significado  dos

resultados alcançados.

1.1. Objetivos

A pesquisa teve como objetivo analisar,  a partir de modelagem de dados

espaciais e geoprocessamento, a predisposição do clima à desertificação, os fatores

controladores da erosão dos solos e rochas e os tipos de uso do território, enquanto

processos de instabilização da paisagem no município de Guadalupe/PI e, portanto,

indicadores da vulnerabilidade dos sistemas ambientais locais.

Para isso, foram delimitados os seguintes objetivos específicos:

Caracterizar a paisagem de Guadalupe dando ênfase à predisposição

climática à desertificação, à dinâmica da erosão dos solos e rochas, e

à dinâmica dos tipos de uso do território;

Zonear  o  território  de  Guadalupe  de  acordo  com  os  graus  de

vulnerabilidade  aos  três  processos  instabilizadores  dos  sistemas

ambientais citados no objetivo anterior;

Integrar  os  mapeamentos  dos  graus  de  vulnerabilidade  de  forma

ponderada  numa  síntese  que  expresse  a  vulnerabilidade  dos

sistemas ambientais da paisagem de Guadalupe.
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1.2. Justificativa

Através  da  espacialização  dos  sistemas  ambientais  em  termos  de

vulnerabilidade,  a  pesquisa  debruça-se  sobre  uma  problemática  relevante,  em

primeiro  lugar  para  Guadalupe  (dando  subsídios  necessários  à  construção  de

instrumentos que viabilizem um ordenamento territorial  sustentável),  mas também

para  diversas  paisagens  no  Brasil  que  vêm  sendo  instabilizadas  pela  dinâmica

territorial criada pelos processos econômicos contemporâneos.

Assim,  com  a  presente  análise  de  vulnerabilidade,  a  dissertação  está

participando  do  contexto  atual  de  preocupações  com questões  de  ordenamento

territorial,  as  quais  de  forma  crescente  vêm  buscando,  nos  estudos  científico-

acadêmicos,  respostas  para  decisões  político-administrativas  sobre  o  espaço

geográfico. Nesse quadro de referência, cresce a necessidade de desenvolvimento,

aperfeiçoamento  e  difusão  de  metodologias  de  estudo  que  sejam  capazes  de

apontar  caminhos  para  uma ocupação  dos  territórios  sócio-ambientalmente  mais

sustentáveis.

Portanto,  o  trabalho  contribui  através  de  reflexões  teórico-metodológicas

sobre os limites e potencialidades da análise de vulnerabilidade de uma realidade

local, encaminhada segundo os parâmetros conceituais, teóricos, metodológicos e

técnicos que vêm sendo desenvolvidos, utilizados e aperfeiçoados nos estudos de

ordenamento  territorial  dos  dias  atuais.  São  parâmetros,  tais  como,  a  teoria

sistêmica e as geotecnologias.

Além disso,  por  estar  em contato com uma obra de significativo  impacto

ambiental,  legalmente Guadalupe já deveria possuir um plano diretor, mas não o

possui. O instrumento mais próximo para as necessidades de gestão do território é a

lei orgânica municipal e esta tem um caráter disciplinar de natureza muito genérica.

O  município  carece  de  instrumentos  mais  específicos,  como  um  zoneamento

ecológico-econômico, uma agenda 21, um plano de desenvolvimento sustentável e,

especialmente, um plano diretor.

Nesse sentido, a presente pesquisa ganha relevância por se tratar de uma

análise e espacialização das vulnerabilidades dos sistemas ambientais, a qual dá

subsídios necessários à construção de instrumentos que viabilizem um ordenamento
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territorial sustentável. Em outras palavras, conhecer os pontos frágeis dos sistemas

ambientais  dá  a  possibilidade  de  se  criar  mecanismos  de  disciplinamento  da

dinâmica territorial de modo a resguardar a estabilidade desses sistemas.

Vale  ressaltar  que Guadalupe passa por  uma fase propícia  para  se agir

sobre  a  estrutura  do  território  de  modo  a  garantir  um  futuro  ambientalmente

sustentável,  pois  a  dimensão  dos  seus  problemas,  no  caso  instabilidades  dos

sistemas ambientais, ainda permite soluções.
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A vida humana é cercada e entrecruzada pela paisagem a qual de acordo

com Santos (1996,  p.68)  pode ser  definida  como “[...]  um conjunto de formas
heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos representativos

das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço” (grifo nosso).

Esse conjunto  de formas é  apreendido  pela  sociedade  humana segundo

diversas dimensões. Nas palavras de Corrêa e Rosendahl (1998, p.8):

[...]  a  paisagem  geográfica  apresenta  simultaneamente  várias
dimensões que cada matriz epistemológica privilegia. Ela tem uma
dimensão morfológica, ou seja, é um conjunto de formas criadas pela
natureza e pela  ação humana,  e  uma dimensão funcional,  isto  é,
apresenta relações entre as suas diversas partes. Produto da ação
humana ao longo do tempo, a paisagem apresenta uma dimensão
histórica. Na medida em que uma mesma paisagem ocorre em uma
certa área da superfície terrestre, apresenta uma dimensão espacial.
Mas a paisagem é portadora de significados, expressando valores,
crenças, mitos, e utopias: tem assim uma dimensão simbólica.

Uma  maneira  de  classificar  epistemologicamente  as  várias  dimensões

semânticas desse “conjunto de formas” que cerca a humanidade, isto é, a paisagem,

pode ser vista em Gomes (1996) ao propor uma classificação geral do pensamento

moderno. Segundo ele,  o discurso dos nossos dias (como a sociedade moderna

apreende  as  coisas)  estrutura-se  a  partir  da  contradição  entre  dois  pólos

epistemológicos, denominados idiográfico e nomotético.

Em linhas gerais, a preocupação idiográfica enfatiza as singularidades da

realidade, sendo assim, ela é a principal responsável por evidenciar as dimensões

mais simbólicas e culturais da paisagem, isto é, caracterizadas pelos significados e

representações sociais e subjetivas das formas.

Já  o  pólo  nomotético,  preocupado  com  as  regularidades,  os  pontos  em

comum que fazem a realidade ser uma, evidencia especialmente as dimensões mais

funcionais e sistêmicas da paisagem.

Contudo, não significa dizer com essa classificação que há uma separação

em absoluto entre os dois pólos. Estes se entrecruzam em diferentes épocas e em
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diferentes graus, o que faz com que as dimensões da paisagem evidenciadas por

um recebam contribuições do outro e vice-versa.

Entendendo a classificação geral dos estudos da paisagem dessa maneira,

pode-se dizer que a presente pesquisa, se aproxima mais das dimensões abordadas

pelos  estudos  nomotéticos,  da  natureza  funcional  e  sistêmica  da  paisagem.

Portanto, olha-se para o conjunto de formas heterogêneas, ao qual Santos (1996) se

refere em sua definição do conceito de paisagem, como uma estrutura dinâmica e

funcional de objetos interconectados.

Assim, a paisagem passa a ser vista como um conjunto sistêmico e não

qualquer  conjunto.  Ela  é  “um conjunto  de  objetos  reais-concretos”,  “um sistema

material”  e  “formas  que  num  dado  momento,  exprimem  as  heranças  que

representam  as  sucessivas  relações  localizadas  entre  homem  e  natureza”

(SANTOS, 1999,  p.83).  Em síntese,  ela  é um sistema de objetos historicamente

contextualizado numa determinada interface sociedade/natureza.

Dizendo de outra maneira, a história humana é cercada e entrecruzada por

sistemas  de  objetos  de  origens  natural,  artificial  e/ou  híbrida,  definidos  pela

geografia como paisagem geográfica.

Para Sauer (1998, p.23), a paisagem deve ser entendida como:

[...] uma forma da Terra na qual o processo de modelagem não é de
modo  algum  imaginado  como  simplesmente  físico.  Ela  pode  ser,
portanto, definida como uma área composta por associação distinta
de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais.

Essa perspectiva híbrida da paisagem aproxima os estudos ambientais da

interface sociedade-natureza. Além disso, Tricart (1982) ressalta que a perspectiva

contemporânea de uma paisagem sócio-ambiental, sistêmica e dinâmica, também

traz  uma  renovação  aos  estudos  geográficos  da  natureza  que  eram  feitos,

predominantemente,  a  partir  de  uma visão  descritiva,  de  uma natureza  estática,

segundo a perspectiva da fisiografia.

Nessa direção, Bertrand (1972, p. 2) esclarece que a paisagem é “[...] em

uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto

instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente

uns sobre os outros,  fazem da paisagem um conjunto único e indissociável,  em

perpétua evolução”.
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Portanto,  as  paisagens,  enquanto  sistemas  dinâmicos  de  objetos  em

permanente interação, vêm se modificando ao longo do tempo, devido aos fluxos de

energia e  matéria da  natureza,  bem como,  devido  às  ações humanas sobre  os

objetos da paisagem (naturais ou artificiais).

Sobre a perspectiva da paisagem enquanto sistema, Tricart (1977) ressalta,

que atualmente tal perspectiva é o melhor instrumento lógico disponível para estudar

as questões ambientais, uma vez que a visão sistêmica

Permite adotar uma atitude dialética entre a necessidade de análise
–  que  resulta  do  próprio  progresso  da  ciência  e  das  técnicas  de
investigação – e a necessidade, contrária, de uma visão de conjunto
[...] (TRICART, 1977, p.19). 

Ou  seja,  o  esforço  sistêmico  é  o  de  entender  como  as  partes  estão

integradas  num  todo  funcional.  A  idéia  que  subjaz  o  paradigma  sistêmico  é,  a

procura  de  “[...]  compreender  o  conjunto  mais  do  que  suas  partes”

(CHRISTOFOLETTI,  1999,  p.4).  Portanto,  entender  a  paisagem a  partir  de  uma

visão  sistêmica,  antes  de  tudo,  é  entender  as  relações  funcionais  entre  seus

componentes. Relações estas, como ressaltado por Bertrand (1972), “dinâmicas” e

“instáveis”.

O trabalho de pesquisa ora realizado parte, assim, dessa idéia de paisagem

enquanto sistema dinâmico de objetos naturais, antrópicos e híbridos interagindo por

fluxos de energia, matéria e informação.

2.1. Sistema: uma forma de analisar a paisagem

Haigh (1985 apud CHRISTOFOLETTI, 1999, p.5), define sistema como

[...]  uma  totalidade  que  é  criada  pela  integração  de  um conjunto
estruturado de partes componentes, cujas inter-relações estruturais e
funcionais criam uma inteireza que não se encontra implicada por
aquelas partes componentes quando desagregadas. 

A idéia  de que “a  inteireza do todo não se encontra  implicada em suas

partes”, ou seja, de que nem todas as propriedades do todo podem ser encontradas

nas partes, é relativamente nova e ao mesmo tempo fundamental para os estudos

sistêmicos.
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Portanto, para se entender como o paradigma sistêmico chegou até essa

concepção  contemporânea  dando  a  possibilidade  de  se  analisar  uma  paisagem

integrada e dinâmica é preciso fazer um breve retrospecto histórico de como a idéia

de sistema se instalou na ciência e, mais especificamente, na disciplina geográfica e

estudos da paisagem.

No  início  da  era  moderna  a  concepção  hegemônica  sobre  totalidade  foi

formulada sobre o pressuposto de que o todo era constituído da soma das partes e,

portanto, todas as propriedades do todo tinham que estar contidas nas partes.

É nesse momento da ciência,  século XVII, que René Descartes propõe o

método científico que ficou conhecido como analítico ou cartesiano o qual marcou

não só a ciência, mas também todo o pensamento moderno.

Segundo essa abordagem o todo deveria  ser  decomposto pelo  processo

analítico em suas partes componentes até se tornar mais simples, menos complexo

e inteligível. Depois de decomposto, as partes do todo deveriam ser estudadas e

compreendidas. Para Descartes, depois de compreender isoladamente cada parte

do todo, a compreensão deste poderia ser deduzida de forma direta a partir das

propriedades  das  partes.  Diante  disso,  o  esforço  do  conhecimento  científico  foi

dirigido especialmente para a dissecação e análise dos componentes do todo.

É no final do século XVIII e início do XIX, a partir da termodinâmica, que os

físicos começam evidenciar  as  limitações  do paradigma analítico-cartesiano para

determinados  fins  científicos.  Os  estudos  termodinâmicos,  focando  os  fluxos  de

energia entre corpos começam a apontar para a perspectiva que as propriedades do

todo extrapolavam a soma de suas partes. É nesse momento que o conceito de

sistema é proposto para definir essas partes interagentes numa dinâmica para além

da noção descartiana.

Contudo, os avanços que a ciência já havia feito sob as bases analíticas

ainda davam um lugar hegemônico ao método de Descartes. A noção de sistema só

começa a dividir mais espaço com o paradigma analítico a partir de sua aplicação

aos organismos vivos e aos estudos dos naturalistas.

Um marco nesse contexto foi Alexandre von Humboldt, naturalista alemão

da passagem do século XVIII para o XIX. Ele propôs uma sistemática de estudo da

paisagem (no caso com um cunho bastante naturalista), a partir da premissa de que

os elementos da paisagem estavam interligados e era preciso desvelar as conexões

existentes entre eles a partir de um olhar integrador.
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Como desdobramento dos estudos de Humboldt, no final do século XIX e

início do XX, foi  criada na Alemanha a ciência da paisagem (Landschaftskunde),

pautada numa análise espacial integrada das estruturas da natureza.

Além  disso,  cientistas  soviéticos  também  caminharam  em  direção  a

compreensão da paisagem enquanto sistema natural, a partir da idéia de “complexo

natural territorial” (Landschaftskomplex), pensada em 1912 por Dokoutchaev.

Paralelo  a  essas  propostas  de  estudo  da  paisagem,  em  1866,  Haeckel

propõe o conceito de ecologia como estudo sistêmico das relações entre organismos

e  desses  com  o  seu  meio  e,  em  1935,  Tansley  desenvolve  o  conceito  de

ecossistema como objeto de estudo da ecologia.

Dois anos depois, em 1937, a ecologia viria a se encontrar com os estudos

que nasceram da ciência da paisagem. Isso se deu a partir da proposta do geógrafo

alemão  Carl  Troll  de  uma  ecologia  da  paisagem  (Landschaftsökologie),  a  qual,

conforme explica Christofoletti (1999), era um cruzamento da geografia (por meio da

paisagem) com a biologia (por meio da ecologia).

A despeito dos avanços em relação a uma postura meramente analítica, os

estudos de sistemas orgânicos,  paisagens e ecossistemas tinham a limitação de

serem desenvolvidos sob pressupostos naturalistas (desconexos da sociedade) e do

positivismo  clássico  que  entendia  a  realidade  a  partir  de  uma  perspectiva  de

linearidade, na qual as causas e os efeitos dos fenômenos podiam ser perfeitamente

determinados.

Paralelo a esses acontecimentos da primeira metade do século XX, no que

tange aos conceitos de paisagem, sistemas, ecossistema e ecologia da paisagem, a

ciência  positivista  clássica  começava  a  esboçar  mudanças  paradigmáticas  que

apontavam para  as  transformações  que  viriam a  partir  do  “racionalismo  crítico”,

enfatizando  os  métodos  experimentais  e  matemáticos  aplicados  à  refutação  e

afirmação do conhecimento científico e do “relativismo” propondo uma ciência mais

pragmática, antes preocupada com a solução de problemas do que com a busca de

verdades.

Nesse quadro de referência, as preocupações científicas começavam a se

deslocar  de  uma  discussão  de  objetos  de  estudo  para  uma  discussão  de

metodologias alicerçadas quantitativamente e dirigida para solução de problemas.

Em  meio  a  esse  contexto,  ao  longo  da  década  de  1950,  Ludwig  von

Bertalanffy desenvolveu, sob o título de “teoria geral dos sistemas”, uma estrutura
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conceitual  que  explicava  os  elementos  e  fenômenos  biológicos  como  sistemas

abertos, integrados por fluxos de energia e matéria. Apesar de terem sido pensadas

para  o  contexto  da  biologia,  essas  idéias  foram  especialmente  frutíferas  como

inspiração à formulação de metodologias  de estudo da paisagem, como ressalta

Monteiro (2001).

Nos meados do século XX, os avanços da ciência começam a evidenciar de

forma  mais  candente  as  limitações  da  linearidade  determinista  do  positivismo

clássico. Nesse contexto, cria-se um ambiente fértil para a expansão do pressuposto

sistêmico sob as idéias da não-linearidade e imprevisibilidade ou pelo menos com

uma  previsibilidade  limitada  pela  complexidade  do  sistema  e  pelo  tempo  da

previsão.

Um marco nesse sentido foi o experimento meteorológico de Edward Lorenz

(1963). Este cientista estadunidense, realizando um experimento de modelagem do

clima, percebeu, com bastante clareza, a imprecisão que uma perspectiva linear de

sistema pode gerar na interpretação dos fenômenos ambientais.

Partindo  de  informações  muito  similares,  Lorenz  chegou  a  resultados

extremamente  divergentes.  Dessa  forma,  ele  percebeu  que  com  o  aumento  da

complexidade  de  um  sistema,  as  relações  de  causa  e  efeito  entre  seus

componentes, iam perdendo a linearidade a ponto de se mostrarem aparentemente

“caóticas”, ou seja, impossíveis de serem controladas. Assim sendo, as predições

em escalas muito abrangentes ou em longos prazos tendem a ser muito imprecisas.

Com isso Lorenz (1963) postulou o princípio da “dependência sensível das

condições  iniciais”,  também  conhecido  como  “efeito  borboleta”.  Ou  seja,  a

complexidade do sistema climático é tão grande que não seria absurdo imaginar que

o bater de asas de uma borboleta num lado do planeta pode ser um dos fatores

integrantes do sistema gerador de um tufão no outro.

A percepção do grau de complexidade que os sistemas ambientais podem

apresentar  e  sua  conseqüente  não-linearidade,  enriqueceu  bastante  os  estudos

sistêmicos no âmbito não só da natureza,  mas também da sociedade.  Assim, a

paisagem em sua totalidade pode ser enxergada como um sistema dinâmico não-

linear.

É  nesse  contexto,  de  crítica  ao  positivismo  clássico,  de  valorização  da

quantificação  e  do  pragmatismo  e  de  um  novo  olhar  sobre  os  sistemas  que
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começam a surgir  novas perspectivas de estudo da paisagem enquanto sistema,

dessa vez, tentando considerar melhor a natureza na sua interface com a sociedade.

Assim, o biogeógrafo soviético Victor Sotchava, propôs, em 1962, o conceito

de  geossistema,  como  uma  forma  de  abordagem  no  âmbito  dos  estudos  da

paisagem.  Para  ele,  geossistemas  seriam sistemas  naturais,  mas,  seus  estudos

precisavam estar conectados aos estudos dos sistemas socioeconômicos, os quais

de forma crescente vêm agindo e retrabalhando a natureza, dando às paisagens

novas dinâmicas (SOTCHAVA, 1977). Portanto, sua idéia era de um sistema natural

(geossistema)  conectado  de  forma  dinâmica  a  um  sistema  exterior,  o

socioeconômico.

A  fim  de  estudar  os  geossistemas  Sotchava  (1978),  desenvolveu  uma

classificação destes a partir do que ele chamou de “duas fileiras de classificação”

(duas  dimensões),  a  dos  geômeros  e  a  dos  geócoros.  A  dimensão  que  ele

denominou de geômeros, classificava o geossistema verticalmente, ou seja, a partir

dos  tipos  de  interações  entre  os  componentes  do  geossistema  (relevo,  água,

vegetação, etc.).  Já os geócoros, classificavam o geossistema horizontalmente, a

partir das diferenciações zonais entre uma área e outra.

Alguns anos depois, em 1968, o geógrafo francês George Bertrand, propôs

um outro olhar sobre a noção de geossistema como forma de analisar e classificar a

paisagem. Bertrand (1972), assim como Sotchava, entendia o geossistema segundo

relações verticais e horizontais. 

No  entanto,  Bertrand  acrescenta  que  as  relações  verticais,  se  davam

segundo a teoria da bioresistasia, de Henri Erhart (1962). Ou seja, verticalmente os

geossistemas deveriam ser classificados entre estáveis (em biostasia) e instáveis

(em resistasia).

Para Bertrand, a estabilidade-instabilidade dos geossistemas era controlada

pela relação de fluxos entre o potencial ecológico (capacidade e condições física de

suporte da vida), a explotação biológica (demanda biológica por alimento, abrigo,

espaço, etc.) e ação antrópica (territorialização e uso da paisagem pela sociedade

humana).

Já  as  relações  horizontais  (corológicas)  dos  geossistemas,  deveriam ser

classificadas hierarquicamente em duas unidades (superiores  e inferiores)  e seis

classes (zona, domínio, região, geossistema, geoface e geótopo).
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As unidades superiores caracterizavam-se por uma dinâmica contada em

termos  de  anos  geológicos  e  cuja  abrangência  de  funcionamento  tinha  reflexos

diretos no sistema global da Terra. Essas unidades foram classificadas por Bertrand

segundo suas dimensões escalares em zona (escalas terrestres controladas pelo

clima e biomas), domínio (escalas continentais controladas pelas grandes estruturas

geológicas-geomorfológicas)  e  região  (escalas  contidas  nos  domínios,  também,

controladas pela geodinâmica).

As unidades inferiores, por sua vez, ocorrem em escalas temporo-espaciais

mais  equivalentes  com  a  história  humana.  Portanto,  essas  unidades  são  mais

utilizadas  nos  estudos  geossistêmicos.  Bertrand  classificou  essas  unidades  em

geossistema (escala intra-regional, fisionomia comumente heterogênea e dinâmica

controlada  por  unidades  estruturais  do  relevo  sendo  modeladas  pelo  clima  e

hidrologia),  geoface  (subdivisão  da  classe  geossistema  cuja  fisionomia  é

homogênea)  e  o  geótopo (subdivisão  ao nível  de micro-formas controladas  pela

dinâmica de biótopos e biocenoses1).

Nesse contexto, de compreensão da paisagem a partir de uma dimensão

horizontal e outra vertical, também é interessante ressaltar a discussão australiana

de Zonneveld (1989). Embora cronologicamente fora do contexto das propostas de

Sotchava e Bertrand, tal discussão evidencia a difusão global e a atualidade que

esse olhar horizontal-vertical sobre a paisagem possui.

Dissertando sobre o conceito de unidades de terra (land units) enquanto

conceito  fundamental  para a ecologia  da paisagem, Zonneveld  (1989),  ilustra de

forma interessante as duas dimensões da paisagem a partir  da figura 2.  Nela o

ecótopo, a face de terra, o sistema de terra e a paisagem principal são as diversas

escalas em que as unidades de terra são expressas e representam as classificações

da dimensão horizontal  da paisagem. Por outro lado, os elementos atmosféricos,

vegetação,  fauna,  sociedade  humana,  relevo,  solos,  rochas,  integram-se

verticalmente formando os atributos da terra que representam a dimensão vertical da

paisagem.

1 Biótopo ou ecótopo é o ambiente físico que fornece as condições vitais para que um sistema de
seres vivos (biocenose) se desenvolva.
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Figura 2 - Heterogeneidade horizontal e vertical da paisagem no contexto dos estudos da ecologia
da paisagem (extraído de ZONNEVELD,1989).

Uma outra proposta sistêmica de junção da ecologia (ênfase nas relações

verticais)  com  a  paisagem  (ênfase  nas  relações  horizontais,  corológicas)  foi

formulada por Jean Tricart (1977) sob a denominação de “ecodinâmica”.

Esse conceito traçou uma relação direta entre os estudos geográficos da

paisagem e os estudos ecológicos (ecossistêmicos), como havia sido feito por Carl

Troll,  com a  ecologia  da  paisagem.  Segundo  Tricart  (1977.),  ambos  os  estudos

(geográfico e ecológico) eram complementares e inter-relacionados, ao ponto de, em

1992,  ele  reformular  o  conceito  de  ecodinâmica  sob  o  termo  de  “ecogeografia”

(TRICART e KIEWIETDEJONGE, 1992).

De acordo com essa perspectiva, enquanto a ecologia concentrava-se mais

nas  biocenoses,  a  ecodinâmica  enfatizava  a  importância  dos  ecótopos  em  sua

relação com as biocenoses.

Assim  como  outros  autores,  Tricart  também  mostrava  que  uma  das

dimensões da relação entre os componentes de um ecótopo era essencialmente

espacial e, portanto seu estudo não podia prescindir de análise espacial através de

cartografia.
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Essa  análise,  no  entanto,  não  partia  de  taxionomias  corológicas  pré-

estabelecidas  como no caso  de  Sotchava e  Bertrand.  Para  Tricart,  os  ecótopos

(dimensão dos sistemas ambientais onde a corologia se expressa de forma mais

evidente)  deveriam  ser  classificados  horizontalmente  segundo  seus  graus  de

estabilidade para abrigar a vida.

Nesse  contexto,  a  ecodinâmica,  a  partir  da  dinâmica  pedológica-

geomorfológica,  indicaria  a  estabilidade  de um ecótopo a qual  seria  diretamente

proporcional à diversidade da biocenose.

Outro  aspecto  da  discussão  contemporânea,  acerca  dos  sistemas

ambientais  (ecossistemas  e  geossistemas)  enquanto  dimensão  funcional  da

paisagem, é a busca de uma junção mais  interpenetrada entre a sociedade e a

natureza.

É nesse contexto, por exemplo, que Monteiro (1978 e 2001) defende que os

geossistemas não devem comportar uma separação fundamental entre natureza e

sociedade, ou seja, uma sociedade externa ao geossistema. Ele considera que o

geossistema é um sistema complexo capaz de integrar os fatores de origens sociais

e naturais como componentes de um único todo.

Desse  percurso  histórico  e  teórico,  de  estudos  ambientais  pautados  na

ciência da paisagem dos naturalistas do século XIX até a busca contemporânea de

uma paisagem como expressão de sistemas complexos  e não-lineares formados

pela dinâmica social e natural, é que se estruturam as noções sistêmicas atuais de

estudo da paisagem.

É, portanto, no sentido dessas discussões sistêmicas que o presente estudo

de vulnerabilidade  busca o  conceito  de sistema ambiental,  entendido  como uma

dimensão funcional da paisagem, constituída por objetos naturais, sociais e híbridos,

bem como, pelas relações entre esses objetos, relações estas, regidas por fluxos de

energia, matéria e informação.

2.2. A dinâmica dos sistemas ambientais e a noção de vulnerabilidade

As  interações  entre  os  componentes  dos  sistemas  ambientais  estão

constantemente em busca de estabilização, ou seja, de um estado, no qual as trocas

de  energia,  matéria  e  informação  possibilitam  que  cada  elemento  do  sistema
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desenvolva suas funções sem, no entanto, degradar as funções do outro. Portanto,

quanto menos contraditórios forem os componentes de um sistema ambiental mais

próximo da estabilização ele chega.

No entanto, uma estabilidade absoluta seria pelo menos improvável já que

as  interações  sistêmicas  necessariamente  apresentam  o  mínimo  de  contradição

entre as partes envolvidas,  contradição esta,  que muitas vezes não é percebida

numa determinada escala  (nível  de  análise),  mas pode  ser  percebida  em outra.

Portanto, fazem parte da interação e da dinâmica, tanto perdas quanto ganhos, no

caso, de energia, matéria e informação.

Além disso, os sistemas ambientais são abertos e retroalimentados. Ou seja,

novas entradas no sistema e retroalimentações (saídas do próprio sistema que se

conectam com suas entradas) provocam instabilidades, já que o tipo e a quantidade

da energia,  matéria  e informação a ser  processada pelo  sistema mudam, e não

necessariamente, seguindo uma ordem determinística.

Dessa forma, o que se pode chamar de estado estável é na verdade uma

estabilidade  relativa  à  sustentabilidade,  o  maior  tempo  possível,  de  uma

determinada estrutura sistêmica. Em outras palavras, uma “estabilidade” entendida

como estado no qual  a relação entre as  perdas  e ganhos de energia,  matéria e

informação entre as partes de um sistema não levam à degradação da estrutura e

funções deste.

A  faixa  de  transformações  (nível  de  contradição  entre  os  elementos  e

variação de entradas) que um sistema ambiental pode suportar, sem perder suas

estruturas e funções básicas, é chamada de “equilíbrio dinâmico”.

Dessa forma, os sistemas com menor grau de instabilidade oscilam entre os

limiares  dessa  faixa,  permitindo  que  suas  estruturas  e  funções  básicas  se

reproduzam. Para além dessa faixa, a instabilidade passa a conduzir os elementos

para um novo equilíbrio no qual, o arranjo sistêmico (estrutura, funções, elementos)

passa a ser outro. Nesse contexto, Drew (2005, p. 27) considera que

Embora todos os sistemas sejam cadeias com elos de força variável,
também acontece de alguns sistemas naturais se desintegrarem com
maior  facilidade  do  que  outros,  com  uma  rápida  e  irreversível
modificação em seu todo.
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Num contexto geral das transformações do sistema terrestre, Erhart (1962,

1966,  1967),  considera  que as transformações da paisagem caracterizam-se por

períodos de intensa instabilidade (resistasia) e menos instáveis (biostasia). Dessa

forma, a proliferação da vida pode ser tomada como um indicador de estabilidade,

como  o  próprio  termo  já  sugere,  biostasia  –  vida  equilibrada  ou  equilíbrio  que

possibilita a vida. Por outro lado, o que caracteriza a resistasia é a intensidade dos

fenômenos geológicos.

A vida, portanto, busca justamente os ambientes menos instáveis para se

desenvolver de forma mais intensa e diversa. Isso ocorre porque a biosfera é o elo

mais frágil  dos sistemas ambientais (DREW, 2005) e,  portanto, depende de uma

maior quantidade de fatores “estáveis”2 para realizar suas funções vitais.

A  estabilidade  da  biosfera  é  de  fundamental  importância  para  a  vida

humana, uma vez, que tal vida além de ser parte do sistema socioeconômico (o que

alguns  chamariam de  antroposfera),  também é  um componente  da  biosfera  (na

medida em que, está ligada organicamente ao meio através de trocas vitais).

Assim  sendo,  as  estruturas  da  paisagem  tomadas  como  estáveis  no

contexto  da  presente  pesquisa  são  aquelas  que sustentam a  vida  e  ao  mesmo

tempo uma relação entre sociedade e natureza o menos contraditória possível, na

qual  tanto  a  sociedade  quanto  a  natureza  desenvolvem  suas  funções  e

necessidades vitais ao longo prazo. 

Nesse contexto, delimitar os limiares do equilíbrio dinâmico da biosfera é

uma importante tarefa para as atividades socioeconômicas, as quais necessitam de

um ambiente favorável à vida. Diante disso, Tricart (1977, p. 29), ressalta que 

O componente mais importante da dinâmica da superfície terrestre é
o morfogenético. Os processo morfogênicos produzem instabilidade
da  superfície,  que  é  um  fator  limitante  muito  importante  do
desenvolvimento dos seres vivos.

Portanto,

[...]Um  dos  objetivos  da  administração  e  ordenamento  do  meio
ambiente é, necessariamente diminuir a instabilidade morfodinâmica.

2 A noção de estabilidade aqui empregada refere-se a uma estabilidade relativa à escala temporo-
espacial da vida humana. É importante essa ressalva, pois, o que é considerado estável nessa escala
pode ser extremamente instável para a escala de outros seres ou praticamente estática numa escala
geológica.
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Na  escala  humana,  pelo  menos,  a  morfodinâmica  representa  um  bom

indicador  de  estabilidade  do  sistema  ambiental,  pelo  fato  dela  integrar  em  sua

análise uma série de fatores importantes da paisagem, tais como, clima, topografia,

solo, litologia, etc.

Por outro lado, as peculiaridades e diversidades de cada contexto ambiental

impõem  a  necessidade  de  outros  indicadores  complementares  na  busca  de  se

entender  os  graus  de  instabilidades  de  um  sistema  ambiental,  a  despeito  da

importância capital da morfogênese.

Dessa  forma,  Ross  (1994)  enfatiza  o  uso  do  território  como  indicador

também  fundamental,  ao  considerar  que  as  áreas  instáveis  são  aquelas

intensamente modificadas pelas atividades antrópicas. Ou seja, as paisagens mais

antropizadas  e  tecnologicamente  mais  dinâmicas,  por  exemplo,  apresentam uma

maior instabilidade socioeconômica que, por sua vez, se reflete na estabilidade dos

sistemas ambientais.

Além desses indicadores, e sempre variando em importância de acordo com

o contexto ambiental,  outros processos de instabilização dos sistemas podem ser

constatados, tais como: hidrográficos, biológicos, etc.

No contexto específico de Guadalupe, como será visto no próximo capítulo,

além da morfodinâmica e do uso do território, a dinâmica climática, avaliada pelo

índice de aridez, também pode ser ressaltada enquanto indicador de instabilização

dos  sistemas  ambientais  já  que  esse  índice  aponta  para  a  vulnerabilidade  de

formação de desertos e este é um fator importante de limitação ao desenvolvimento

da vida e, portanto, de instabilidade.

Sem fugir da proposta central de Tricart (1977), “gestão e ordenamento dos

sistemas ambientais”, a noção de instabilidade-estabilidade pode ser traduzida em

termos de vulnerabilidade que, segundo Egler  (1996, p.  34),  quando aplicada na

análise de sistemas ambientais pode ser “compreendida como o patamar entre a

estabilidade  dos  processos  biofísicos  e  situações  instáveis  onde existem perdas

substantivas de produtividade primária”.

Em outras palavras, o grau de vulnerabilidade de um sistema ambiental é a

distância  que  ele  se  encontra  da  instabilidade,  entendida  como o  caminho  para

perda de sua estrutura e funções básicas.
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Diante disso,  pode-se deduzir  que não apenas os sistemas instáveis são

vulneráveis,  mas,  também  aqueles  que  apresentam  um  maior  potencial  de  se

instabilizarem, ou seja, possuem mais pontos fracos os quais podem ser vulnerados.

Drew (2005, p.28) complementa ressaltando que “todos os sistemas naturais

possuem um elo fraco na cadeia de causa e efeito: um ponto em que o mínimo de

acréscimo de tensão (ímpeto de  mudar)  traz  consigo  alterações  no conjunto  do

sistema”.

Portanto,  os  sistemas  ambientais  apresentam  diversos  graus  de

vulnerabilidade  que  dependem  da  natureza  dos  objetos  da  paisagem,  das

características dos fluxos entre os objetos e dos tipos de ações antrópicas sobre a

paisagem.

2.3. A modelagem dos sistemas ambientais

A  principal  forma  de  se  estudar  os  sistemas  ambientais  e,  mais

especificamente,  suas vulnerabilidades é representá-las a partir  de modelos,  que

são simplificações dos sistemas para um propósito específico (CHRISTOFOLETTI,

1999). A finalidade dessa simplificação é limitar a infinitude dos sistemas ambientais

a fim de torná-los inteligíveis a um propósito específico.

Na modelagem de um sistema a classificação de sua estrutura, processos e

componentes é um pré-requisito fundamental, já que é esta classificação que irá dar

significado as interações e dinâmicas do sistema.

Nesse contexto, definir o que será considerado como o universo sistêmico a

ser estudado, o recorte de estudo, é um primeiro passo essencial, pois, um sistema

ambiental  em  sua  totalidade  apresenta  incontáveis  componentes  e  interligações

entre  estes,  ou  seja,  um  zoom out ou  in sempre  irá  mostrar  novos  elementos

participando da totalidade sistêmica, infinitamente. Dessa forma, definido o recorte

de componentes e interações que representam o sistema ambiental para o propósito

específico de um estudo, o modelo passa organizar hierarquicamente o sistema.

O universo estudado (recorte de componentes e interações) é classificado

como  sistema e as interações sistêmicas que vêm abaixo dele são consideradas

subsistemas. Seguindo essa lógica de classificação pode-se conceber, por exemplo,
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um subsistema de um subsistema. O limite dessa classificação é dado apenas pelos

objetivos e limites da modelagem que se está trabalhando.

Buscando ainda organizar o processo de modelagem e estudo de sistemas

ambientais,  pode-se  tomar  como  referência  Chorley  e  Kennedy  (1971).  Estes

geomorfólogos propõem três tipos de sistemas ou subsistemas quanto ao grau de

conhecimento dos componentes e processos destes. Assim, os sistemas podem ser

classificados em: caixa preta (não se sabe nada sobre os processos internos do

sistema, sabe-se apenas os fluxos que entram no sistema e saem dele), caixa cinza

(a estrutura interna do sistema é conhecida, mas, a estrutura dos subsistemas não)

e  caixa  branca  (são  conhecidas,  em  detalhe,  as  estruturas,  bem  como  os

componentes e fluxos do sistema).

Partindo-se de critérios funcionais Foster,  Rapoport  e Trucco, citados por

Christofoletti  (1999),  ressaltam  que  os  sistemas  podem  ser  classificados  como

isolados ou não-isolados.

Os isolados são aqueles que, após as condições iniciais de sua formação,

param de trocar qualquer tipo de energia ou matéria com o seu entorno. Ou seja,

suas trocas são apenas intra-sistema.

Já os não-isolados têm como característica a troca de energia e/ou matéria

com o seu entorno. Quando a troca é apenas energética o sistema é denominado de

não-isolado fechado. Por outro lado, se a troca é tanto de energia como de matéria,

o sistema denomina-se de não-isolado aberto.

Os  sistemas  podem ser  classificados  ainda,  a  partir  de  sua  composição

integrativa  (sua  estrutura,  dinâmica  e  complexidade).  Com  essa  finalidade,  no

contexto  de  estudos  de  sistemas  ambientais,  pode-se  destacar  cinco  tipos  de

sistemas,  propostos  por  Chorley  e  Kennedy  (1971).  Em  ordem  crescente  de

complexidade esses tipos são: qualitativo ou conceitual,  morfológico, em cascata,

processo-resposta e controlado3.

O  tipo  qualitativo (ou  conceitual)  evidencia  os  principais  componentes  e

relações de um sistema através de uma descrição baseada em dados qualitativos,

como: observações de campo, descrições verbais, imagens, mapas, etc. Portanto,

esse  tipo  representa  um  passo  fundamental  para  análises  mais  complexas,

pautadas nas classificações tipológicas restantes.

3 Dependendo dos objetivos e da complexidade da análise sistêmica, ela pode valer-se de um dos
tipos de sistemas apresentados ou até de todos.
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Enquanto o tipo conceitual  constrói  uma descrição qualitativa do sistema,

uma análise baseada numa classificação  morfológica, fundamenta-se na descrição

quantitativa  das  estruturas  formais  do  sistema,  tais  como:  coordenadas  de

localização,  distâncias,  áreas,  volumes,  número  de  componentes,  arranjo  dos

componentes, etc.

A classificação em cascata, por sua vez, centraliza-se na análise das saídas

e  entradas  de  matéria  e  energia.  Ou  seja,  busca  entender  como  as  partes  do

sistema interagem a partir dos fluxos de matéria e energia.

Já o tipo processo-resposta surge da combinação do morfológicos com o em

cascata.  Assim,  os  sistemas  em cascata  indicam o  processo (funcionamento)  e

morfológico  representa  a  resposta (estrutura,  arranjo  dos  componentes)  a  um

determinado funcionamento.

O controlado, classificação que apresenta a maior complexidade analítica, é

um  processo-resposta com o acréscimo de fatores antropogênicos,  isto é,  nessa

classificação  além  dos  processos-respostas  naturais  do  sistema  considera-se  a

interferência das atividades humanas sobre o mesmo.

Em linhas gerais, o que se percebe através dessa classificação de Chorley e

Kennedy,  é  que  a  modelagem  parte  de  concepções  mais  simples,  como  as

descrições qualitativas  da classificação “tipo conceitual”,  e vai  caminhado para o

estabelecimento de relações cada vez mais complexas entre esses componentes,

culminando na modelagem sociedade/natureza do “tipo controlado”.

Por fim, é importante reforçar, a relatividade dessas classificações (definição

de  sistemas  e  subsistemas,  classificação  quanto  ao  grau  de  conhecimento  dos

componentes, classificação funcional e quanto à composição integrativa). Isto é, tais

classes sempre são relativas, aos critérios de classificação, aos objetivos do estudo

sistêmico, a escala espacial que se está trabalhando, etc.

Portanto, o que é um sistema aberto para um estudo pode ser considerado

fechado para outro; o que é um sistema para um estudo pode ser um subsistema

para outro; o que é considerado saída (output) num contexto pode ser considerado

entrada (input) em outro; etc.

Uma  modelagem  representativa  da  realidade  de  um  sistema  precisa  ter

coerência na definição e compatibilização dos objetivos do trabalho ou pesquisa (o

que se pretende com o modelo), da  escala (nível individual, local, regional, global,
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etc.) e do grau de complexidade necessário para representar o sistema na situação

específica (número de elementos considerados e suas relações).

O  grau  de  complexidade  considerado  em  uma  análise  sistêmica  vai

depender,  basicamente, dos objetivos da abordagem técnica ou científica que se

pretende realizar. Em outras palavras, a complexidade de um modelo sistêmico deve

ser proporcional à complexidade do problema abordado, das respostas buscadas e

dos propósitos do modelo.

2.3.1. Geoprocessamento: ferramenta de modelagem de sistemas
ambientais

Nos  dias  atuais  o  geoprocessamento  aparece  cada  vez  mais  como  um

requisito  indispensável  ao  processo  de  modelagem  de  sistemas  ambientais,

oferecendo  ferramentas  que  permitem  o  cruzamento  e  integração  de  dados

espaciais  e  estabelecimento  de  relações  com  graus  de  complexidade,  antes

concebidos apenas teoricamente, devido ao fator tempo e dificuldade técnica.

Basicamente, geoprocessamento é “[...] o conjunto de conhecimentos que

utilizam técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação

geográfica” (MEDEIROS, 1999, p.38).

As  referidas  técnicas  computacionais  e  matemáticas  encontram-se  hoje

integradas em softwares que armazenam a geometria, a localização geográfica e os

atributos  de  dados espaciais,  além de apresentar  funções  de edição de mapas,

análise espacial e recuperação e consulta em dados georreferenciados. Esse grupo

de  softwares é denominado de SIG – Sistema de Informação Geográfica (SILVA,

1999). De forma esquemática o SIG pode ser representado conforme a figura 3.

Figura 3 - Representação  da  estrutura  geral  de  um  SIG
(Elaborado a partir de Neto, 2000).
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As informações geográficas  extraídas  do geoprocessamento  são aquelas

geradas a partir de dados espaciais, que são elementos que possuem localização no

espaço  (coordenadas  x,  y,  e  z),  estão  relacionados  a  um  sistema  de  projeção

cartográfica e possuem atributos geométricos.

De acordo com Silva (1999), os dados espaciais podem ser representados

por pontos,  nós,  linhas,  cadeias e polígonos (formatos vetoriais)  ou por  matrizes

(formato raster). Podem ainda, ser associados a infinitos atributos, como, litologia,

vegetação, pedologia, etc.

Nos dias atuais, a modelagem de dados espaciais é feita, essencialmente,

em ambiente SIG, sinônimo de: ambiente computacional ou ambiente digital. Dessa

forma, o primeiro passo do geoprocessamento é transformar para um determinado

formato digital todos os dados espaciais que serão modelados.

As características básicas de um SIG que o fazem uma ferramenta essencial

para o geoprocessamento foram bem apresentadas por Medeiros (1999, p.57):

A principal  diferença entre um SIG e outros tipos de sistemas de
informação  são  as  funções  que  realizam análises  espaciais.  Tais
funções utilizam os atributos espaciais e não-espaciais das entidades
gráficas armazenadas na base de dados espaciais e buscam fazer
simulações através de modelagens, sobre os fenômenos do mundo
real, seus aspectos ou parâmetros. 

Assim  sendo,  baseado  no  entendimento  sistêmico  da  dinâmica  sócio-

ambiental  de  Guadalupe,  a  presente  proposta  de  estudo  será  operacionalizada

tendo  como  suporte  as  funções  de  análise  espacial  de  um  SIG.  Ou  seja,  a

vulnerabilidade dos sistemas ambientais será analisada a partir de ponderações e

cruzamentos de dados em ambiente SIG.

Segundo Neto (2000), seguindo a classificação da composição integrativa

de Chorley e Kennedy (1971), pode-se dizer que quem possibilita a representação

das interações em cascata em uma modelagem através de SIG é o conjunto de

ferramentas  de  análise  de  dados  espaciais  e  não-espaciais.  Essas  ferramentas

simulam matematicamente as interações sistêmicas. Já os outros componentes do

SIG apresentados na figura 3 possibilitam a modelagem mofológica do sistema, a

representação das dimensões mais descritivas do sistema.
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A  figura  4  ilustra  de  forma  interessante  uma  maneira  de  conceber  a

modelagem de  um sistema no  contexto  da  análise  da  paisagem.  Os  planos  de

informação (também chamado de  layers)  representam temas como, por exemplo,

litologia, relevo, solo, vegetação, que por sua vez apresentam relações corológicas

representadas  na  figura  4  como  eventos  (planos  de  informação  sobrepostos

buscando entender essa corologia) e relações cronológicas (grupos corológicos se

sucedendo  ao  longo  do  tempo).  Assim,  a  análise  sistêmica,  dependendo  dos

objetivos da modelagem, pode seguir um caminho mais simples, como o estudo do

tema (plano de informação)  da vegetação se sucedendo no tempo,  ou um mais

complexo,  como  dois  ou  mais  temas  em  suas  inter-relações  corológicas-

cronológicas.

Figura 4 - Uma  forma  de  representar  a  paisagem  em  geoprocessamento  e  enquanto  sistema
ambiental (SILVA, 2001, adaptado por GRÍGIO 2003).

2.3.2. Modelagem da vulnerabilidade dos sistemas ambientais em
Guadalupe/PI

Alguns princípios são comuns na modelagem da vulnerabilidade de qualquer

sistema ambiental. Por exemplo, a perspectiva sistêmica de tratamento dos dados,

sempre percebendo que a vulnerabilidade se constrói  na interação entre  fatores

contraditórios.  Outro  princípio  comum é  a  necessidade  de  uma simplificação  da

realidade que envolve a vulnerabilidade, contudo, sem perder a essência desta para

os objetivos que se está modelando.
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Por  outro  lado,  a  despeito  dos  pontos  em  comum,  a  modelagem  da

vulnerabilidade freqüentemente varia de um local para outro e de uma escala para

outra, visto que os sistemas ambientais são extremamente diversos e complexos e,

portanto, os principais elementos que desestabilizam um determinado sistema em

uma determinada escala de análise, podem ser completamente diferentes daqueles

que desestabilizam outros sistemas ou o mesmo em uma escala diferente.

É preciso conhecer o funcionamento do sistema que se está modelando.

Entender  como  os  elementos  interagem  e  se  hierarquizam  na  construção  das

vulnerabilidades.  Por  exemplo,  mesmo  sendo  os  fatores  geomorfológicos-

pedológicos um indicador fundamental da vulnerabilização dos sistemas ambientais,

como  defendiam  Tricart  e  Bertrand,  outros  fatores,  dependendo  do  contexto

sistêmico,  podem ganhar  um peso relativo na vulnerabilização dos sistemas que

ultrapasse o da geomorfologia-pedologia.

São  fatores  climáticos,  biológicos  e/ou  antrópicos  que  de  acordo  com o

contexto e com o nível de análise devem ser destacados para que se compreenda

melhor a vulnerabilidade dos sistemas ambientais.

Analisando-se o contexto ambiental de Guadalupe numa escala estratégica

(que  foca  o  todo  do  município  mais  do  que  os  detalhes),  três  fatores  de

vulnerabilização dos sistemas ambientais se destacam: a morfodinâmica através de

processos  erosivos,  a  dinâmica  territorial  através  dos  tipos  de  usos  do  território

encontrados no município e o clima através de sua predisposição à desertificação.

2.3.3. A erosão enquanto indicador de vulnerabilidade
No território municipal de Guadalupe foram encontrados diversos processos

erosivos,  vários  com  dimensões  significas,  indicando  assim,  que  a  dinâmica

geomorfológica já é uma realidade de desestabilização dos sistemas ambientais em

vários pontos do município.

Diante  dessas  constatações,  um  primeiro  processo  de  instabilização

selecionado como indicador de vulnerabilidade dos sistemas foi a morfodinâmica.

Seguindo a lógica de Erhart (1962, 1966, 1967), Bertrand (1972) e Tricart (1977),

quanto  mais  intensa  a  dinâmica  geomorfológica  mais  instável  é  o  sistema  e,

portanto, mais vulnerável.

Além disso, têm-se os casos nos quais as áreas ainda não apresentam uma

grande intensidade nos processos morfodinâmicos, mas apresentam muitos fatores
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favoráveis (tipo de solo, declividade do relevo, intensidade pluviométrica, etc.) ao

desencadeamento de instabilidades geomorfológicas. Essas áreas, apesar de não

evidenciarem  grandes  processos  instabilizadores,  mostram  considerável

vulnerabilidade  pelo  fato  de  apresentarem  um  grande  potencial  de  se

desestabilizarem, levando conseqüentemente, a uma desestabilização dos sistemas

ambientais.

Classicamente  percebe-se  que  a  erosão  está  ligada  a  agentes  erosivos

como a chuva, e as características da superfície erodida, como o tipo de solo, a

declividade do relevo, a proteção que essa superfície apresenta contra os agentes

erosivos. É, portanto, a partir da identificação e análise dessas variáveis que, em

linhas  gerais,  se  baseia  o  entendimento  dos  processos  erosivos.  No  entanto,  é

importante ressaltar que isoladamente esses componentes dos processos erosivos

dizem muito pouco, pois, a erosão é fruto da combinação dinâmica entre eles. Ou

seja,  numa área com uma das características muito desfavoráveis  (por exemplo,

solos estruturalmente frágeis) pode ser compensada por outra característica muito

favorável (por exemplo, densa cobertura de vegetação).

Ross (1994) buscando a perspectiva ecodinâmica de Tricart (1977) modelou

a  vulnerabilidade  à  erosão  considerando  os  seguintes  fatores:  a  chuva,  o  solo-

litologia,  a  declividade  do relevo,  cobertura  da superfície  e a  geomorfologia.  Ele

parte  do  pressuposto  de  que  a  combinação  sistêmica  entre  esses  fatores  pode

acarretar uma maior ou menor vulnerabilidade a processos erosivos que segundo

Tricart (1977) evidenciam instabilidades.

Como pode ser percebido, desses cinco fatores as características da chuva

indicam o elemento ativo no sistema e as características solo-litologia, declividade e

cobertura indicam o elemento reativo do sistema. Já a geomorfologia, através das

formas  do  relevo  indicam  o  resultado  presente  da  interação  sistêmica  entre  o

elemento ativo e o reativo.

Seguindo essa lógica, a vulnerabilidade a processos erosivos em Guadalupe

foi analisada a partir dessas cinco variáveis.

2.3.4. O uso do território enquanto indicador de vulnerabilidade
Guadalupe encontra-se num contexto de operação de uma hidrelétrica e de

expansão das fronteiras agro-exportadoras, especialmente a de grãos e etanol. Em

seu  território  municipal,  transformações  movidas  por  esses  processos  vêm
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progressivamente  reconfigurando  a  paisagem.  Assim,  a  dinâmica  territorial,

expressa nas formas de uso do território,  se configura em Guadalupe como um

indicador com tanta importância quanto a dinâmica geomorfológica.

A dinâmica territorial  quanto mais se expande e se complexifica  passa a

estar conectada a mais pontos (balanço hídrico, qualidade das águas, qualidade do

ar,  estrutura do solo,  geomorfologia,  etc.) dos sistemas ambientais,  muitas vezes

representando  um  potencial  de  desestabilização  dos  sistemas  ambientais  que,

portanto, necessita ser gerido com cautela.

Assim, para indicar esse potencial  de ação sobre os sistemas ambientais

foram consideradas duas variáveis: o tipo de atividade (analisando-a quanto ao seu

potencial de instabilização) e se sua dinâmica aponta expansão ou retração.

2.3.5. O clima enquanto indicador de vulnerabilidade
Além dos indicadores,  acima citados,  outro  processo que se destaca no

município, na vulnerabilização de seus sistemas ambientais, é de ordem climática,

uma  vez  que  Guadalupe  está  inserido  nas  terras  secas  do  Piauí,  predispostas

climaticamente à desertificação de acordo com o estudo publicado em 2002 pela

Fundação  Centro  de  Pesquisas  Econômicas  e  Sociais  do  Piauí  (CEPRO)  da

Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí (AQUINO et. al., 2002).

Por  outro  lado,  esse  fator  de  instabilização  é  atenuado  pela  grande

disponibilidade hídrica no município. Dessa forma, o indicador de desertificação é

considerado pelo presente estudo relevante, contudo, hierarquicamente abaixo da

morfodiâmica e do uso do território.

A fim de diagnosticar e gerir o problema da desertificação o Programa de

Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) propôs em 1991 um Índice de Aridez

(IA) que classifica os climas de acordo com sua vulnerabilidade à desertificação.

De acordo com esse parâmetro os climas que apresenta IA entre 0,05 e 0,65

são considerados secos e, portanto, vulneráveis à desertificação. Entre esses climas

estão o hirperárido, árido, semi-árido e sub-úmido seco, apenas os climas sub-úmido

úmido e úmido,  que apresentam IA acima de 0,65, é que não são considerados

vulneráveis à desertificação.

Segundo a  United  Nations  Environment  Program (UNEP)  o  clima é  uma

marca central para uma área que pode vir a se tornar um deserto. Ou seja, para
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sofrer de processo de desertificação a área precisa apresentar um clima árido, semi-

árido ou subúmido seco.

Isso  pode  ser  visto  na  própria  definição  de  desertificação  adotada  pelo

Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas: “Desertificação é a degradação de

terras  em  climas  áridos, semi-áridos e  sub-úmidos  secos,  resultante

principalmente de impactos humanos adversos” (UNEP, 1991, p.14, tradução nossa,

grifo nosso).

Nesse  contexto  dois  elementos  meteorológicos  são  fundamentais  para  a

classificação da aridez de um clima, a pluviometria e a evapotranspiração potencial.

Baseado nessas duas variáveis é que a UNEP construiu o IA, como sendo a razão

entre média pluviométrica anual (P) e evapotranspiração potencial (ETP) calculada

segundo método de Thornthwaite & Mather (1957).

A pluviometria indica a disponibilidade de água para atendimento às funções

fisiológicas da vida nos ecossistemas e a evapotranspição potencial indica toda a

capacidade que um clima tem para transformar a água dos solos e da vegetação em

vapor. Ou seja, são duas forças opostas que precisam estar em equilíbrio a fim de

viabilizar um ambiente favorável à vida.

Portanto, é esse índice que norteou a análise da vulnerabilidade climática de

Guadalupe à desertificação.
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Guadalupe é um município com uma extensão territorial de 1.019,64 km2,

situado no Sudoeste Piauiense (IBGE, 2000b), no médio curso do rio Parnaíba, às

margens do lago da Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, usina esta, sediada sobre

território  Guadalupense.  Conforme  pôde  ser  visto  na  figura  1  (capítulo  1),  o

município  encontra-se na fronteira  do Piauí  com o Maranhão,  sendo limitado ao

norte pelos municípios de Nova Iorque/MA e São João dos Patos/MA, ao sul pelo

município de Marcos Parente/PI, ao leste por Jerumenha/PI e ao oeste por Porto

Alegre do Piauí/PI.

Atendendo ao objetivo de caracterizar a paisagem de Guadalupe, o presente

capítulo,  a  partir  de  estudos  bibliográficos,  de  campo  e  sensoriamento  remoto,

discorre sobre os elementos que compõem os sistemas ambientais nesse município,

enfatizando suas relações com a desertificação, a erosão e a dinâmica dos usos do

território.

Inicialmente o texto trata das características físico-ambientais do município,

contextualizando-o  assim,  quanto  a  elementos  climáticos,  litológicos,

geomorfológicos,  pedológicos  e  florísticos.  Em seguida,  a  dinâmica  territorial  do

município é apresentada, fazendo um recorte temporal desde a instalação da Usina

Hidrelétrica de Boa Esperança, fonte de importantes transformações na dinâmica da

paisagem,  até  os  dias  atuais  com  perspectivas  de  transformações  ligadas  à

agroindústria.

3.1. O contexto físico-ambiental

De acordo com os parâmetros de aridez, sintetizados no Índice de Aridez

(IA) adotado pela UNEP (1991), Guadalupe encontra-se entre as terras secas do

Piauí (Figura 5), portanto, numa área climaticamente favorável ao desencadeamento

da desertificação. O IA de 0,64, calculado por Aquino et.  al.  (2002) utilizando os

dados  da  estação  meteorológica  de  Gado  Bravo,  localizada  na  parte  sul  do

município (Figura 6),  evidencia  que Guadalupe está sob ação de um clima sub-

úmido seco.
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O mapa da variação do índice de aridez (figura 6), elaborado no âmbito da

presente dissertação, de acordo com os procedimentos utilizados por Aquino (2002)

para o mapeamento das terras secas do Piauí, mostra ainda uma variação de leste

para oeste da aridez no município. Portanto, a porção climaticamente mais seca de

Guadalupe localiza-se nas imediações da sede municipal, conforme será discutido

mais a frente.

Figura 5 - Terras  secas  do  estado  do  Piauí
(laranja)  com  destaque  em  verde  para  a
localização de Guadalupe (modificado de Aquino
et. al., 2002).

Figura 6 - Variação  do  IA  no  município  de
Guadalupe  (áreas  mais  alaranjadas  maior
aridez).  Estrelas  –  localização  das  estações
meteorológicas  do  município  (Elaborado  pelo
autor).

A temperatura não apresenta grande variação sazonal,  em torno de 3°C

entre os meses mais quentes e os mais frios, contudo, as variações diurnas são

significativas. A amplitude térmica entre as horas mais frias e as mais quentes do dia

alcança em média  12°C.  Nos meses mais  quentes e  secos,  como é o  caso de

setembro, a temperatura chega a variar, por exemplo, de 19,6°C a 39,8°C, ou seja,

aproximadamente 20°C (FADE, 2000).

Outra  característica  climática  em  Guadalupe,  além  de  temperaturas  que

chegam a alcançar a marca dos 40°C (Figura 8) e da grande amplitude térmica, são

os  altos  níveis  de  evapotranspiração.  Em  seu  estudo,  Aquino  et.  al.  (2002),

encontrou a maior média de evapotranspiração real (ETR) do estado, na estação

meteorológica  de  Gado  Bravo,  1.012  mm.  E,  considerando  a  metodologia  de

Thornthwaite (1957) para cálculo de evapotranspiração potencial (ETP), Aquino et.

al. (2002) chegou ao valor médio de um potencial da evapotranspiração de 1.590
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mm, ou seja, Guadalupe apresenta condições climáticas para evapotranspirar uma

coluna de água com altura maior que 1,5 metros, de uma superfície de 1m2, ao

longo de um ano. Esses dados evidenciam a imensa quantidade de água que está

fluindo dos ecossistemas terrestres em direção às nuvens. 

Figura 7 - Solo  dissecado  e  fisionomia  da
vegetação nas imediações da sede da Usina de
Boa  Esperança  expressando  a  aridez  da  área
(Fonte: FADURPE, 2005).

Figura 8 - Termômetro  do  carro  mostrando  a
temperatura  atmosférica  em Guadalupe às  13h
30min do dia 29/11/06 durante estudo de campo.

Considerando que a média pluviométrica anual em Guadalupe é de 1.018

mm (SUDENE, 1990 apud AQUINO, 2002), percebe-se que a quantidade de água

que se precipita ao longo do ano é praticamente a mesma que se perde para a

atmosfera, o que deixa claro as características de vulnerabilidade à desertificação

nesse município.

Vale ressaltar ainda,  que é no sul  do Piauí,  em condições de aridez (IA)

semelhantes ou melhores que a de Guadalupe, que se encontra a maior área de

desertificação  do  Brasil,  o  núcleo  de  desertificação  de  Gilbués.  Este,  além  do

município  de  Gilbués,  atinge  mais  7  municípios  (São  Gonçalo  do  Gurguéia,

Corrente,  Monte  Alegre  do  Piauí,  Barreiras  do  Piauí,  Curimatá,  Redenção  do

Gurguéia e Bom Jesus) (Figura 9). O uso da terra sem considerar as limitações dos

sistemas ambientais  desencadeou  esse processo de desertificação  que  desde  a

década de 1940 vem se consolidando nessa área do Piauí, chamando a atenção

para o risco ao qual outras áreas semelhantes estão submetidas.
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Por outro lado, a grande disponibilidade de água que o município dispõe no

lago de Boa Esperança, representa um atenuador à ação da aridez. Se esse imenso

volume de água for devidamente gerido ele tem plenas condições de drenar toda a

extensão das terras de Guadalupe.

Mas, de nada adianta terras drenadas se elas forem instabilizadas pela ação

morfodinâmica da erosão de solos e rochas (Figura 10). Nesse sentido, o clima se

mostra novamente um fator importante na instabilização dos sistemas ambientais,

dessa vez através da ação erosiva das chuvas.

Em anos  mais  chuvosos,  entre  os  meses  de  dezembro  e  abril  ocorrem

chuvas torrenciais (concentradas em períodos relativamente curtos), como em 2002

que somente no mês de janeiro  choveu 680 mm (PIAUÍ,  2006).  Essas torrentes

pluviométricas são responsáveis pelo desencadeamento de processos erosivos em

diversas áreas mais vulneráveis como pôde ser observado, durante os trabalhos de

campo, para a presente pesquisa (Figura 11 e 12).

Figura 1 - Foto e localização em vermelho do
núcleo  de  desertificação  de  Gilbués/PI
(modificado de IBGE, 2005).

Figura 2 - Áreas degradadas nas imediações da
sede da  UHE Boa Esperança expondo o solo  a
ação severa dos elementos climáticos (FADURPE,
2005).
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Figura 9 - Erosão no território de Guadalupe:
voçoroca  às  margens  da  BR-135 (Estudo de
campo, Novembro/2006).

Figura 10 - Erosão no território de Guadalupe:
voçoroca  à  jusante  de  uma  mineração  de
atapulgita (Estudo de campo, Novembro/2006).

Contudo não é apenas a chuva que se apresenta como fator decisivo para o

desencadeamento  de  processos  erosivos  em  Guadalupe.  Associado  a  esse

comportamento  pluviométrico  as  características  geológico-geomorfológicas  e

pedológicas também contribuem de forma decisiva para o quadro morfodinâmico do

município.

Guadalupe  localiza-se  na  Bacia  sedimentar  do  Piauí-Maranhão  sobre  o

Pediplano Central  do Maranhão nos limites deste com as bordas do Planalto  da

Bacia  Sedimentar  do  Piauí-Maranhão  (DNPM,  1973).  Sua  litologia,  de  idade

paleozóica (figura 13), é representada pelas formações Pedra-de-fogo (Permiano),

Piauí (Carbonífero Superior) e Poti (Carbonífero Inferior) (CPRM, 2004), conforme

mostra o mapa geológico (figura 14).

Fanerozóico

Eras Períodos/Sub-períodos Formações

Cenozóica
Quaternário

Holoceno Q2a
Pleistoceno Qfl

Nqc

Terciário Neógeno Nd
EnbPaleógeno

Mesozóica
Cretácio

K12it
K1c K1g

K1k
K1 s

Jurássico
J2c

J2pb
J1 m

Triássico T12s

Paleozóica

Permiano P3m
Formação Pedra-de-Fogo –  P12pf

Carbonífero Formação Piauí – C2pi
Formação Poti – C1po

Devoniâno
D3C1l

D2p
D2c

Figura 11 - Esboço  estratigráfico  da  Bacia  Sedimentar  do  Piauí/Maranhão  com
destaque  para  as  formações  que  ocorrem em Guadalupe  (adaptado  do  mapa
geológico, folha Teresina, SB.23, CPRM, 2004)
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Figura 12 - Mapa  geológico  simplificado  (elaborado  a  partir  do  mapa  geológico,  folha  Teresina,
SB.23, CPRM, 2004).

Devido ao relevo sedimentar formado mais pela ação esculturadora do clima

do que por dinâmicas tecntônicas (DNPM, 1973), a litologia no município apresenta-

se com feições estratigráficas bem definidas,  conforme pôde ser  constatado nos

estudos de campo (figura 15).

Figura 13 - Contato  estratigráfico  concordante
entre  as  Formações  Pedra-de-Fogo  e  Piauí
(Estudo de campo, Novembro/2006).

Figura 14 - Afloramento da Formação Pedra-de-
Fogo (Estudo de campo, Novembro/2006).
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Dessa  forma,  as  litologias  representantes  da  Formação  Pedra-de-Fogo,

(mais nova) de idade permiana, situam-se nas cotas mais elevadas do município,

descendo até em torno de 70 m de altitude. São arenitos, siltitos e folhelhos.

Apesar da Formação Pedra-de-Fogo chegar a ter mais da metade de sua

constituição representada por folhelhos e siltitos (CPRM, S/D), em Guadalupe os

afloramentos  dessa  formação  são  principalmente  arenitos  avermelhados  com

bastante presença de concreções ferruginosas. A figura 16 mostra um afloramento

areníticos  da  Formação  Pedra-de-Fogo  bastante  oxidado  e  com  presença  de

lateritas soltas depositadas em sua base. Nos sedimentos dessa formação estão os

relevos menos dissecados, devido a menor densidade de drenagem que os cortam e

às menores declividades de vertentes.

Abaixo da Formação Pedra-de-Fogo, apresentando um contato concordante,

ilustrado na figura 15,  vem a principal  formação em termos de área ocupada,  a

Piauí.  Sua  litologia  é  constituída  basicamente  por  arenitos,  siltitos,  folhelhos  e

argilitos. Destes, no entanto, os arenitos representam até mais da metade de sua

constituição  (CPRM,  S/D)  e  são  deles  os  afloramentos  mais  representativos  no

município.

Figura 15 - Mapa  geomorfológico  simplificado  (elaborado  a  partir  do  DNPM,  1973  e  Imagens
SAR/SRTM)
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No  território  de  Guadalupe  os  folhelhos  dessa  formação  podem  ser

encontrados, principalmente, nas encostas das margens do Lago de Boa Esperança,

conforme mostra a figura 18.

É importante registrar ainda, no que diz respeito à litologia dessa formação,

que nos sedimentos argilosos, também aflorantes nas encosta que dão para o lago,

encontram-se jazidas de Atapulgita, um argilomineral  que apresenta propriedades

químicas especiais,  que dentre outras utilidades,  é componente essencial  para a

fabricação de determinados fluidos de perfuração de poços de petróleo sob lâminas

de água salgada.

Algumas dessas jazidas estão sendo exploradas, ao que tudo parece, de

forma  irregular  e  sem  nenhum  cuidado  técnico.  No  estudo  de  campo  foram

encontradas duas jazidas já exploradas e abandonadas apresentando processos de

instabilização morfodinâmica (figura 19) e uma jazida sendo explorada pelo mesmo

grupo que já abandonou as outras (figura 12 e figura 20).

Figura 16 - Afloramento  Formação  Piauí:
folhelho  na  base  e  arenito  no  topo  –  encosta
próxima ao Lago de Boa Esperança (Estudo de
campo, Novembro/2006).

Figura 17 - Lavra  de  Atapulgita  abandonada
com  encostas  sendo  erodidas,  coord.
(UTM23/SAD-69)  638764E -  9254098N (Estudo
de campo, Novembro/2006).

A Formação Poti está situada geocronologicamente no carbonífero inferior

apresentando um contato estratigráfico nitidamente discordante  com a Formação

Piauí  (SANTOS,  2004)  e  as  litologias  mais  antigas  do  município.  Esse  pacote

sedimentar é composto basicamente por arenitos, siltitos e folhelhos (CPRM, S/D),

contudo,  os  afloramentos  do  município  são  especialmente  de  arenitos,  desde  o

lajedo da figura  21,  que mostra  um arenito  mais  consolidado,  até  arenitos  mais

erodíveis  como os  encontrados  na  voçoroca  da  BR-135  (figura  11).  Segundo  a



46

CPRM (CPRM, S/D), a Formação Poti pode chegar a apresentar até 90% de arenito

em algumas partes.

Figura 18 - Exploração  de  Atapulgita,  coord.
(UTM23/SAD-69)  640117E -  9253728N (Estudo
de campo, Novembro/2006). 

Figura 19 - Lajedo de arenito da Formação Poti
–  Riacho  do  Cardoso  próximo  ao  DIPLAG
(Estudo de campo, Novembro/2006).

Essa formação localiza-se na porção nordeste do município,  aflorando ao

longo do curso inferior do Riacho da Prata e ocupa a menor extensão de terras do

território de Guadalupe, conforme pode ser visto no mapa geológico (figura 14).

Como pode ser percebido a litologia do município, formada basicamente por

pacotes  sedimentares,  especialmente  arenitos  clásticos,  é  bastante  monótona.

Nessas condições, o que define as diferenças de vulnerabilidade entre uma litologia

e outra, é mais a morfologia do relevo do que o tipo de material.

Em termos geomorfológicos, são nas áreas das encostas do Lago de Boa

Esperança e ao longo das drenagens do Riacho do Cocal/Cardoso/Prata (pequeno

riacho  que  corta  o  município  ao  meio),  onde  se  encontram  os  relevos  mais

dissecados do município, conforme pode ser visto no mapa geomorfológico (figura

17).

As vertentes mais declivosas formaram as drenagens que fluem para o Lago

e para o Riacho, configurando esse quadro geomorfológico,  no qual  as litologias

mais dissecadas são, circunstancialmente, as de idade carbonífera, representadas

pelas  Formações Piauí  e  Poti,  já  que são elas que se encontram na área mais

favorável a esse tipo de ação geomorfológica.

A  cobertura  pedológica  que  se  encontra  sobre  esses  sedimentos  é

constituída  basicamente  por  solos  autóctones,  herdeiros  de  algumas  das

características da litologia. Por exemplo, a fração areia é bastante comum em suas
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texturas  (JACOMINE  et.  al.,  1986).  Mas,  diferentemente  da  homogeneidade  da

vulnerabilidade  litológica,  os  solos  que  recobrem  o  território  de  Guadalupe

apresentam importantes diferenças morfológicas que apontam para a necessidade

de distinção destas, em termos de erodibilidade.

Segundo levantamento exploratório e de reconhecimento de solos do estado

do Piauí (JACOMINE et. al., 1986), foram identificadas quatro associações de solos

no  município:  LA17,  R16,  PV2  e  PV5,  traduzidas,  no  contexto  da  presente

dissertação para a nova classificação brasileira de solos, como: LA, RL, PVA1 e

PVA2 (figura 22).

Figura 20 - Cobertura pedológica (elaborado a partir de Jacomine et. al, 1986 )

A associação LA ocupa a maior parte das terras de Guadalupe, em torno de

62% destas ou 63.446 ha. Tal associação localiza-se sobre relevos planos e suave-

ondulados,  nas  partes  de  maior  altimetria  do  município.  É  constituída,  segundo

Jacomine  (1986),  por  70%  de  Latossolos  Amarelos  (LA)  e  30%  de  Argissolos

Vermelho-Amarelo (PVA).

Segundo Guerra e Botelho (2006), os Latossolos caracterizam-se por serem,

profundos,  bem agregados e apresentarem um baixo  gradiente  textural  entre os



48

horizontes  A  e  B,  o  que  lhes  confere  uma boa  drenagem  ao  longo  do  perfil  e

diminuição  do  escoamento  superficial,  bem  como  uma  relativa  resistência  aos

processos erosivos se comparado a outras classes de solo como os Neossolos e os

Argissolos. Os Latossolos Amarelos da associação LA, ilustrados na figura 23, são

distróficos e álicos. Sua textura varia de arenosa (menos de 15% de argila) a média

(menos de 35% de argila e mais de 15% de areia) (JACOMINE et. al., 1986).

Figura 21 -  Latossolo  Amarelo  sob
efeito  de  erosão  acelerada  causada
por  mineração  de  Atapulgita  –
associação  LA  (Estudo  de  campo,
Novembro/2006)

Figura 22 - Erosão  sobre  Argissolo  Vermelho-
Amarelo  na  associação  LA  –  estrada  carroçável
(Estudo de campo, Novembro/2006).

Os Argissolos Vermelho-Amarelos apresentam uma textura que varia entre

arenosa (menos de 15% de argila) e média (menos de 35% de argila e mais de 15%

de areia) e entre argilosa  (solos com mais de 35% e menos de 60% de argila) e

média (menos de 35% de argila e mais de 15% de areia). Também são distróficos e

álicos e apresentam argila de baixa atividade (Tb) (JACOMINE et. al., 1986). Guerra

e Botelho (2006) ressaltam que a argila dos Argissolos concentra-se nos horizonte B

enquanto o horizonte A mostra-se bastante arenoso. Esse elevado gradiente textural

entre os horizontes A e B favorece o escoamento superficial  e subsuperficial  (no

contato entre A e B) o que provoca o aumento da erodibilidade dessa classe de

solos.  A  figura  24  ilustra  esse  fato,  pois,  os  perfis  superficiais  do  solo,  mais

arenosos, estão sendo carreados pela erosão laminar, enquanto o horizonte, mais
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argiloso,  logo  abaixo,  depois  de  exposto  pela  retirada  do  horizonte  arenoso,

apresenta erosão em sulcos.

Apesar dos Argissolos significarem uma fragilização à associação LA, eles

representam apenas 30% de sua composição. Dessa forma, as características de

erodibilidade de LA são predominantemente definidas pelos Latossolos Amarelos.

A segunda associação, em termos de extensão de área, a PVA1, ocupa em

torno de 16% do território municipal (16.075 ha) sobre relevos ondulados e suave-

ondulados.  Sua  constituição  é  semelhante  a  da  associação  LA,  contudo,  com

diferenças na quantidade de cada classe de solo. Os Argissolos Vermelho-Amarelos

(PVA) representam 70%, enquanto os Latossolos (LA), 30%.

Os Argissolos, nitidamente predominantes nessa associação, são álicos e

distróficos, podendo apresentar plintita em sua composição e com gradiente textural

elevado  devido  às  características  ressaltadas  por  Guerra  e  Botelho  (2006),  sua

textura é equivalente a dos Argissolos da associação LA.

Figura 23 - Argissolo  Vermelho-
Amarelo  com  concreções  –
associação PVA1 (Estudo de campo,
Novembro/2006).

Figura 24 - Ilustração  de  Neossolo
Litólico fase pedregosa – associação RL
(Estudo de campo, Novembro/2006).

Dentre  os  Argissolos  de  PVA1,  43%,  ou  seja,  quase  a  metade  possui

concreções  (JACOMINE et.  al.,  1986),  o que lhes confere a característica de ao

serem erodidos depositarem na superfície  do terreno uma camada crescente de

laterita, como pode ser visto na figura 25. Esse fato prejudica a fertilidade natural do
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solo, sendo, portanto, um fator não só de vulnerabilidade à erosão, mas, também de

favorecimento a processos de desertificação.

Os Latossolos Amarelos apresentam exatamente as mesmas características

dos Latossolos de LA, contudo, em PVA1 as características morfodinamicamente

mais instáveis dos Argissolos Vermelho-Amarelos são predominantes. O que faz de

PVA1 uma associação mais vulnerável a erosão do que LA.

A  terceira  associação,  RL,  localizada  sobre  relevo  ondulado  e  suave-

ondulado e ocupa cerca de 11% do território de Guadalupe, ou seja, 11.136 ha. Os

Neossolos  Litólicos  (RL)  representam  45%  dessa  associação,  os  Argissolos

Vermelho-Amarelos (PVA), 35% e os afloramentos rochosos, 20% (JACOMINE et.

al., 1986).

Os Neossolos Litólicos estão na transição entre o que se pode denominar de

solo  e  litologia,  ou  seja,  suas  características  pedológicas  ainda  são  pouco

desenvolvidas. Em Guadalupe eles apresentam uma fase com textura entre média e

arenosa e uma fase pedregosa e com rochas de aproximadamente 1 m de diâmetro,

na superfície ou na massa do solo (JACOMINE et. al., 1986). A fisionomia da fase

pedregosa pode ser vista na figura 26.

De  acordo  com  Guerra  e  Botelho  (2006), a  pequena  espessura  desses

solos, em média 50 cm até o substrato rochoso, favorece a sua rápida saturação

pela água,  aumentando assim o escoamento superficial  e subsuperficial  (contato

solo-rocha).  Assim sendo,  essa classe de solos  mostra-se com um considerável

potencial à erosão.

Já  os  Argissolos  dessa  associação,  além  das  características  de  alto

gradiente  textural  destacadas  por  Guerra  e  Botelho  (2006),  podem  ser  com

concreções apresentando plintita ao longo do perfil e podem chegar a apenas 50 cm

de profundidade,  segundo Jacomine (1986).  Portanto,  assim como os Neossolos

Litólicos,  eles  apresentam  alto  grau  de  erodibilidade.  A  figura  27  mostra  um

Argissolo  Vermelho-Amarelo  dessa  associação  cortado  por  uma  voçoroca  às

margens do Lago de Boa Esperança.
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Figura 25 - Voçoroca sobre Argissolo Vermelho-
Amarelo  da  associação  RL  (Estudo  de  campo,
Novembro/2006).

Figura 26 - Erosão  do  solo  e  litologia  –
Neossolos Litólicos sobre arenitos da Formação
Piauí próximo UHE Boa Esperança, associação
PVA2 (FADURPE, 2005)

Somados,  os  Neossolos  e  os  Argissolos,  eles  representam  80%  da

associação RL. Portanto, tal  associação mostra feições bastante erodíveis,  ainda

mais quando se considera que os 20% restante da associação, são representados

por afloramentos rochosos areníticos, que também se mostraram significativamente

vulneráveis  à  erosão.  Tais  afloramentos  de  acordo  com  os  estudos  de  campo

constituem  justamente  a  geomorfologia  mais  dissecada  do  município,  o  que

expressa sua vulnerabilidade à erosão. Portanto, essa associação de solos tem um

considerável potencial de erosão, são solos bastante vulneráveis sobre uma litologia

aflorante também vulnerável.

A associação de menor expressão especial no município é a PVA2. Ela é

encontrada sobre relevos planos e suave-ondulados, ocupa aproximadamente 3%

(3.191 ha) da área de Guadalupe e constitui-se em 30% por Argissolos Vermelho-

Amarelos (PVA), 30% por Neossolos Litólicos (RL), 20% por Latossolos Amarelos

(LA) e 20% por Neossolos Quartizarênicos (RQ). A diversidade de classes de solos

evidencia o caráter de transição pedológica que essa associação apresenta.

Os Argissolos e Neossolos Litólicos apresentam características equivalentes

às características da associação RL, portanto, significativa vulnerabilidade a erosão,

como ilustrado na figura 28.

Já os Latossolos Amarelos equivalem aos Latossolos das associações LA e

PVA1. Representando, assim, a parte mais estável da associação em termos de

erodibilidade.
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Os  Neossolos  Quatzarênicos,  por  sua  vez,  representam  a  parte  mais

instável de PVA2, devido a sua textura essencialmente arenosa e fraca agregação

entre as partículas que o constituem, principalmente nas áreas mais desprovidas de

matéria  orgânica  (vegetação).  Dessa  forma,  podem ser  facilmente  instabilizados

pelos agentes erosivos, como as chuvas e rios. Guerra e Botelho (2006) ressaltam

que esses solos são caracterizados pela ausência de minerais primários e por um

horizonte A sobre um horizonte C. Segundo Jacomine (1986), o horizonte A dos

Neossolos Quartizarênicos dessa associação varia de fraco a moderado.

Como pode ser visto, das quatro associações que aparecem em Guadalupe,

PVA2 é a que apresenta o maior número de classes de solo e menor predominância

de  uma  classe  sobre  as  outras,  isto  é,  a  quantidade  de  cada  solo  é

aproximadamente eqüitativa.

Vale ressaltar, no entanto que a exceção do Latossolo Amarelo, as outras

classes  de  solo  juntas,  por  representarem  80%  da  associação,  dão  a  esta  um

caráter de unidade no que diz respeito ao grau de vulnerabilidade alto à erosão.

Além  das  características  pluviométricas,  geológicas,  geomorfológicas  e

pedológicas a estabilidade dos solos na paisagem de Guadalupe está intimamente

ligada a sua cobertura vegetal, que em seu estado clímax, formando vários estratos

arbóreos, funciona como anteparo contra a ação erosiva das precipitações pluviais. 

Segundo Jacomine (1986), uma característica comum às classes de solo da

paisagem do município é a baixa fertilidade natural e a vegetação clímax encontrada

em Guadalupe está especialmente adaptada a tais condições hostis de acidez dos

solos.  São espécimes no geral  de porte médio a pequeno,  variando de estrados

arbóreos a herbáceos, com troncos retorcidos e de cascas grossas, pertencentes ao

bioma cerrado sobre o qual está localizado o município (figura 29).

Na parte noroeste do município (figura 30),  justamente onde o índice de

aridez (IA) é maior4, evidenciando a relação clima-vegetação, é possível observar o

cerrado em sua fisionomia florestal (cerradão), apresentando três estratos arbóreos.

O superior apresenta um dossel com uma média de 9 m de altura, seguido de um

estrato arbustivo variando de 1,5 m a 4 m e, por fim, um estrato herbáceo recobrindo

o solo (FADE, 2000), conforme ilustrado na figura 30.

Segundo  um  estudo  ambiental  realizado  pela  Fundação  de  Apoio  ao

Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco (FADE, 2000), em meio

4 É importante ressaltar que quanto maior o IA menos árido é o clima e vice-versa,
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ao  cerradão  é  comum  observar  espaços  onde  os  estratos  arbóreos  não  estão

presentes  (figura  29),  representando falhas  na cobertura  florestal,  representando

espaços naturalmente vulneráveis à ação erosiva das chuvas.

Figura 27 - Fisionomia  do  cerrado  sobre
Neossolo  Litólico  ácido  entre  afloramentos  de
arenitos  ferruginosos  (Estudo  de  campo,
Novembro/2006).

Figura 28 - Fisionomia  do  cerradão
apresentando  três  estratos  (Estudo  de  campo,
Novembro/2006).

Na porção leste de Guadalupe, onde ocorrem características climáticas mais

áridas, encontra-se o cerrado em sua fisionomia savanícola (cerrado strictu sensu)

(figural  32).  Tal  fisionomia  apresenta  uma  cobertura  arbórea  e  arbustiva  com

espaços abertos entre os dosséis e um estrato herbáceo sobre o solo (figura 33), o

que lhes confere um poder menor de proteção contra a erosão se comparada ao

cerradão.

Segundo o Projeto RADAM (DNPM, 1973), a presença de savanícolas na

região  de  Guadalupe  está  ligada  a  áreas  antes  recobertas  por  cerradão  que

sofreram  degradação  pela  ação  antrópica  ou  por  processos  naturais  e  hoje

representam  um  estado  intermediário  de  sucessão  ecológica  até  a  fisionomia

florestal. Essa informação coincide com o fato de que a área do entorno da sede

municipal,  na porção leste do município,  é onde se concentra a maior parte dos

projetos agrícolas de grande porte mais antigos de Guadalupe.
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Figura 29 - Mapa imagem distribuição da vegetação – em tons vermelhos vegetação mais densa
(Landsat/TM composição RGB/432 – setembro/2007, elaborado pelo autor).

Figura 30 - Dossel  aberto  seguido  de  estrato
herbáceo (Estudo de campo, Novembro/2006).

Figura 31 - Áreas abertas em meio ao cerradão
(Estudo de campo, Novembro/2006).

A  figura  34  ilustra  uma  vegetação  secundária  após  desmatamento  da

vegetação  original  dentro  da  área  do  Distrito  Irrigado  dos  Platôs  de  Guadalupe

(DIPLAG) que se aproxima da fisionomia do bioma caatinga. O município encontra-

se sobre o cerrado, contudo, está encostado na transição com a caatinga. Isso é um
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indicador de que a parte mais seca do município pode evoluir  para feições mais

semi-áridas, fato que ressalta a sua vulnerabilidade climática à desertificação.

Figura 32 - Vegetação  secundária  na  área  do
DIPLAG (Estudo de campo, Novembro/2006).

Figura 33 - Fisionomia  da  mata  ciliar  formada
pela  palmeira  Orbignya  phalerata (coco  de
babaçu)

Além do cerradão e da savanícola,  a paisagem de Guadalupe apresenta

também outra formação vegetacional.  São matas ciliares formadas por palmeiras

(figura  35).  O  coco  de  babaçu  (Orbignya  phalerata)  é  a  espécie  predominante

nessas matas, seguida da carnaúba (Copernicia prunifera) e, em menor quantidade

dos buritis (Mauritia flexuosa) (FADE, 2000).

A  estabilidade  morfodinâmica  dessas  áreas  de  drenagem  fluvial  está

estreitamente  ligada  a  essas  palmeiras.  Elas  estão  bem  adaptadas  ao  regime

climático da região e oferecem uma boa proteção contra os impactos das gotas de

chuva,  bem como,  contra  o  escoamento  superficial  que  nessas  áreas  poderiam

provocar, além de erosão, o assoreamento dos riachos que atravessam o município.

De forma geral, esse é o contexto físico-ambiental encontrado na paisagem

de Guadalupe. Sua análise evidencia importantes vulnerabilidades, pontos frágeis

por  onde  os  sistemas  ambientais  poderiam  com  maior  facilidade  serem

desestabilizados.

Essas  vulnerabilidades  como  já  foi  ressaltado,  só  são  adequadamente

entendidas  quando  analisadas  a  partir  da  interação  entre  fenômenos  e  objetos.

Portando,  as  esferas  climáticas,  geológicas,  geomorfológica,  pedológicas  e

fitogeográficas estão interligadas através de trocas de energia, matéria e informação

que dependendo de sua natureza irão provocar estabilidades ou instabilidades na

dinâmica da paisagem.
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Por exemplo, a partir do desmatamento (uso do território vulnerabilizando a

paisagem), os solos de Guadalupe, caracterizados pela sua baixa fertilidade natural

(vulnerabilidade do sistema pedológico), dificultam a recomposição espontânea da

vegetação. A superfície do terreno sem proteção da cobertura vegetal potencializa a

ação  morfodinâmica  das  chuvas  (erosão  vulnerabilizando  a  paisagem).  Esse

contexto,  associado à aridez do clima (vulnerabilidade climática à desertificação)

tende a desencadear ou acelerar processos de formação de deserto.

Como pode ser visto nas figuras 11, 19, 20 e 27, além da interação entre

fatores  físico-ambientais,  as  ações  de  ordem socioeconômica  representam outro

grupo de fatores que interagem entre si e com o contexto físico-ambiental gerando

feições de estabilidade ou instabilidades sobre os sistemas ambientais.

Dessa  forma,  o  tópico  que  se  segue  contextualiza  a  dinâmica

socioeconômica  do  território  municipal  de  Guadalupe  enquanto  fator  de

transformação da paisagem e de vulnerabilização dos sistemas ambientais.

3.2. A dinâmica socioeconômica

As  transformações  que  a  paisagem  de  Guadalupe  vem  passando  nos

últimos anos estão indissociavelmente ligadas a grandes projetos econômicos que

estão se instalando no município desde o final da década de 1960. Inicialmente com

a instalação da UHE Boa Esperança que formando um imenso reservatório permitiu

a inserção da fruticultura irrigada que vinha se expandindo nas décadas seguintes

ao  longo  do  semi-árido  nordestino.  Paralelamente,  tem-se  a  emergência  da

agroindústria  de  grãos  no  cerrado  piauiense  e,  nas  duas  últimas  décadas,  em

Guadalupe. Além disso, recentemente o município está entre as áreas planejadas

para expansão da agroindústria de etanol.

Em síntese, dois vetores econômicos, a hidrelétrica e a agroindústria, têm

dado os traços socioeconômicos mais marcantes da paisagem contemporânea de

Guadalupe.  Divididas  em  três  sub-tópicos,  as  linhas  a  seguir  apresentam  as

transformações vetorizadas por esses agentes econômicos.

3.2.1. As transformações da paisagem e a Usina Hidrelétrica de Boa
Esperança
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Com um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  (IDHM) de 0,619,

Guadalupe  é  o  terceiro  melhor  no  ranking  do  estado  do  PI.  O  destaque  de

Guadalupe  no  contexto  estadual,  mesmo  sendo  em  termos  populacionais  um

pequeno  município  do  interior,  pode  ser  explicado  em  grande  medida  pelas

transformações recentes em seu território, tendo como vetor inicial a instalação da

Usina Hidrelétrica de Boa Esperança. Esta, desde sua implantação no município de

Guadalupe  vem impondo  a  este  um novo  ritmo,  ou  seja,  o  município  vive  uma

dinâmica territorial considerável se comparada com a da maioria dos municípios a

sua volta.

Construída no Governo de Castelo Branco, inicialmente a usina pertencia à,

atualmente extinta, Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança (COHEBE) empresa

constituída  com a  finalidade  de  administrar  a  hidrelétrica.  Hoje,  Boa  Esperança

pertence à Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF).

Essa  usina  possui  uma  capacidade  geradora  de  235,3  MW  de  energia

elétrica,  o  suficiente para abastecer,  uma cidade com aproximadamente 500.000

habitantes. Sua importância estratégica é representada muito mais pelo ponto de

integração entre o sistema elétrico Norte e Nordeste, do que pela sua capacidade

geradora, modesta se comparada à das grandes usinas do país (FADE, 2000).

Se,  em  termos  econômicos,  a  construção  da  usina  representou  um

considerável  avanço,  para  o  meio  ambiente  e  para  as  comunidades  locais,

significou,  além  de  avanço,  uma  transformação  sócio-ambiental  de  porte,  cujas

marcas podem ser vistas até hoje nas dinâmicas territorial e ecológica.

Na época da construção de Boa Esperança, entre 1965 e 1968, Guadalupe

se tornou um importante pólo de atração populacional. Pessoas, com a esperança

de melhorar de vida trabalhando na construção da usina, afluíam de várias partes

dos estados do Piauí e Maranhão superlotando as pequenas localidades em torno

da  obra,  principalmente  distritos  do  município  de  Guadalupe.  A  falta  de  infra-

estrutura  dessas  localidades  somada  ao  alto  contingente  populacional,  criaram

ambientes insalubres (COHEBE, 1969).

Segundo dados da COHEBE (1969), ao final da obra, Guadalupe passou de

915 habitantes (mais da metade rural, 56%) para 5.265, portanto, um aumento de

575%  em  3  anos,  predominantemente  urbano  (a  sede  municipal  passou  a

concentrar 92,4% da população).
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Em 1968, o reservatório de Boa Esperança já havia se expandido até o seu

limite atual de 362 km2 de espelho d’água, largura média de 2 km, extensão 155 km

(da barragem à foz do rio das Balsas) e volume de 5.059 km3 (FADE, 2000).

Sete municípios dos estados do Piauí e Maranhão foram atingidos por esse

lago e duas cidades foram completamente inundadas pela represa. Uma delas foi a

antiga sede municipal de Guadalupe.

No  programa  de  reassentamento  das  populações  desapropriadas  foi

construída  uma  nova  sede  municipal  para  Guadalupe  dotada  de  infra-estrutura

básica de saneamento e urbanização. A localização dessa nova cidade foi escolhida

para dar apoio à sede da Usina de Boa Esperança e para manter a proximidade com

o rio, como era na velha Guadalupe.

Além  de  cidades  inundadas,  diversas  lavouras  situadas  às  margens  do

Parnaíba, tradicionalmente cultivadas por pequenos agricultores, foram perdidas. Os

agricultores  desapropriados  tiveram  que  buscar  novas  terras  em  áreas  menos

produtivas,  já  que  as  áreas  mais  próximas  ao  lago  se  tornaram  muito  caras,

inacessíveis,  portanto,  aos  pequenos  agricultores  que  de  capital  só  tinham  a

indenização desapropriatória paga pela COHEBE.

Com  a  inundação  de  milhares  de  hectares  de  vegetação  o  contingente

faunístico  que não morreu teve que migrar  para  os  habitats não inundados.  De

acordo com estudos recentes, essa migração gerou impactos sentidos até hoje. Em

longo prazo, a aglomeração da fauna em áreas mais restritas gera um saturamento

dos habitats, antes responsáveis pelo sustento de um número menor de espécies, o

que por sua vez provoca a significativa diminuição ou até a extinção de espécies

(MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, 2006).

O  reservatório  da  usina  também  trouxe  mudanças  à  dinâmica

geomorfológica  da  região  e,  mais  especificamente,  do  município  em  tela.  Hoje,

diversas áreas, antes secas, estão às margens do lago. Dessa forma, processos

erosivos já estabilizados, ao curso dos anos geológicos, foram reativados, tanto em

áreas diretamente às margens do reservatório, quanto em vertentes que escoam

para ele (MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, 2005).

Um estudo encomendado pela Chesf, monitorou os processos erosivos das

áreas que se encontram às margens do lago de Boa Esperança durante o período

de 16 meses, entre fevereiro de 2005 e junho de 2006. Como resultado esse estudo



59

apontou Guadalupe como a área que apresenta mais pontos de vulnerabilidade à

erosão das margens do reservatório (MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, 2005).

A  imensa  lâmina  d’água  criada  pelo  lago  da  usina  deu  aos  ventos  a

capacidade de impelir essa superfície hídrica formando ondas. Como os ventos da

região, durante a maior parte do ano, sopram de NE, as ondas são empurradas para

a margem direita (sul) do lago, principalmente na região mais à jusante deste (área

de maior superfície de água) que é onde se encontra o município de Guadalupe. Ao

serem golpeadas pelas ondas (figura 36), especialmente nos meses de cheia, as

encostas  situadas às margens  do lago vêm sendo erodidas,  conforme mostra a

figura 37.

Figura 34 - Margens  sendo  golpeadas  pelas
ondas do lago de Boa Esperança em Guadalupe
(PETCON, 2006).

Figura 35 - Processo  erosivo  por  ravinamento
ativado  pela  dinâmica  do  reservatório  no
município  de  Guadalupe  (MRS  ESTUDOS
AMBIENTAIS LTDA, 2005).

Tal fato, além de degradar as margens, tem reflexo na erosão de áreas que

vertem para o reservatório, mesmo as que não fazem contato direto com ele. Assim,

subindo-se as  vertentes das margens do lago no território  de Guadalupe,  várias

ravinas  e  voçorocas  podem  ser  encontradas,  indicando  um  processo  de

instabilização morfodinâmica (figuras 38 e 39).
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Figura 36 - Erosão  em  Guadalupe  ligada  à
dinâmica  do  reservatório  de  Boa  Esperança:
processo erosivo em vertente que escoa para o
lago de Boa Esperança – aproximadamente 2 km
da  margem  do  lago  (Estudo  de  campo,
Novembro/2006).

Figura 37 - Erosão  em  Guadalupe  ligada  à
dinâmica  do  reservatório  de  Boa  Esperança:
deposição recente de sedimentos erodidos – leito
maior do lago de Boa Esperança a aprox. 300m
da água (Estudo de campo, Novembro/2006).

3.2.2. A agroindústria de grãos: um novo vetor na dinâmica territorial de
Guadalupe

A  pequena  população  de  Guadalupe,  em  torno  de  9.587  habitantes  de

acordo  com  a  contagem  da  população  de  2007  (IBGE,  2008),  está

predominantemente concentrada na sede municipal (em torno 94%) fato explicado

pela inundação de grande parte das áreas agricultáveis depois de Boa Esperança o

que  gerou  considerável  migração  campo-cidade,  bem  como,  pela  atração

demográfica  da  cidade  provocada  pela  presença  da  usina.  Essa  concentração

populacional na sede tem reflexos diretos na densidade demográfica da área rural,

aproximadamente 0,6 hab/km2.

A  densidade  demográfica  do  município  inteiro,  também  é  baixa  se

comparada com outras regiões do país, em torno de 10 hab/km2. Essa realidade em

grande medida pode ser explicada pelo processo histórico de formação da região.

Guadalupe  foi  territorializada  a  partir  dos  “caminhos  do  gado”,  numa  região  de

passagem da  pecuária  rumo ao  interior  do  país.  Nas  últimas  décadas,  ela  vem

sofrendo  mudanças  com  a  inserção  da  lavoura  agro-exportadora  de  grãos,

notadamente da soja (IBGE, 2005). Pode-se dizer que esta vem fazendo o caminho

inverso ao do gado, ou seja,  do interior  (Centro-Oeste) em direção a Guadalupe

(menos interior que o Centro-Oeste), em busca de terras planas, solos profundos e

logística de escoamento para exportação.
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Segundo um diagnóstico do IBGE (2005), realizado dentro do contexto do

Zoneamento Ecológico-Econômico da Bacia do Parnaíba, a região onde Guadalupe

está localizada pode ser dividida em dois tipos principais de paisagens:  os vales

drenados, conhecidos como “baixões” (figura 40) ou “vazantes”, e os topos de serras

conhecidos regionalmente como “chapadões” (figura 41).

Figura 38 - Pequena  área  de  vazante  em
Guadalupe: carnaubal na Lagoa Inhuma, planície
de inundação do Riacho do Cardoso (Estudo de
campo, Novembro/2006). 

Figura 39 - Área  de  Guadalupe  próxima  ao
limite municipal com Porto Alegre do Piauí sendo
desmatada para  expansão da  cultura  de  grãos
em  paisagem  com  fisionomia  dos  “chapadões”
(Estudo de campo, Novembro/2006).

Os baixões são várzeas de diversas dimensões ocupadas por matas ciliares

de  palmeiras  e  caracterizadas  por  uma  maior  disponibilidade  de  água,  se

comparadas  aos  chapadões.  Portanto,  são  nessas  planícies  fluviais  onde  se

encontram as maiores concentrações demográficas da região, bem como a maioria

das sedes municipais,  esse era  o caso da antiga  sede municipal  de Guadalupe

inundada  pelo  reservatório  de  Boa  Esperança.  A  tradição  rural  das  vazantes,

bastante presente ainda hoje, é policultora e de agropecuária de subsistência.

Os chapadões, caracterizados pela baixa disponibilidade hídrica e pela sua

cobertura  vegetal  de  cerrado,  historicamente  estiveram ligados  às  atividades  de

pecuária extensiva e às menores densidades demográficas. 

Hoje,  são  sobre  esses  chapadões  que a  agroindústria  de  grãos  vem se

expandindo. As lavouras de soja da região estão, predominantemente, nas mãos de

migrantes de origem sulista, quase sempre vindos do Centro-Oeste do país, região

para onde inicialmente migraram levando a soja.
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Segundo  diagnóstico  do  IBGE  (2005),  a  cultura  intensiva  de  grãos

(mecanizada  e  para  exportação)  tem  duas  faces  bem  distintas  com  relação  à

dinâmica socioeconômica da região. A primeira é o fato dessa cultura não contribuir

para  o  aumento  da  densidade  demográfica  nos  chapadões  onde  está  mais

diretamente instalada. Por exemplo, em Guadalupe a população domiciliada na área

rural (predominantemente terras com característica agrícolas dos chapadões) vem

declinando  ano  a  ano.  Em  1991  eram  922  habitantes  (9,6%  da  população

guadalupense),  em 2000 eram 712 (6,9%) e em 2007,  557 (5,9%) (IBGE, 1991,

2000a, 2008).

A  segunda  é  a  dinamização  da  economia  da  região  sul  do  Piauí,  onde

Guadalupe  se  encontra.  O  consumo  das  famílias  mais  diretamente  ligadas  à

agroindústria de grãos significa um incremento para as economias locais. Por outro

lado, esse fato tem trazido uma outra dinâmica, a da segregação entre esses grupos

e seus espaços e os grupos não ligados aos grãos.

Essa  tendência  de  segregação  tem  apresentado  reflexos,  inclusive,  em

escala regional. Existem projetos tramitando no Congresso Nacional que propõem a

criação, na região do Médio Parnaíba, de um novo estado, independente do Piauí e

Maranhão.

Em 2005, a área ocupada pela cultura de soja (carro chefe da agroindústria

de grãos) no sul do Piauí já alcançava 198.547 ha, o que equivale, por exemplo, a

praticamente duas vezes a dimensão do território de Guadalupe, 101.964 ha (IBGE,

2006). São áreas gigantescas do cerrado piauense que ano a ano vêm cedendo

lugar  a  essa  monocultura  agro-expotadora,  caracterizada  por  uso  intensivo  de

máquinas agrícolas, agrotóxicos e fertilizantes e baixa utilização de mão-de-obra.

O croqui a seguir, construído a partir de imagens CBERS CCD do ano de

2006 (figura 42), dá uma visão geral das dimensões e distribuição dessa lavoura.

Nele  pode-se  ter  uma  idéia  das  transformações  da  paisagem  que  a  soja,  e  a

agroindústria de grãos no geral, vêm impondo ao sul do Piauí.
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Figura 40 - Glebas de Grãos na Região Sul do Piauí.

Em  alguns  municípios  vizinhos  a  Guadalupe,  notadamente  Uruçuí/PI,  a

produção  de  soja  cresceu  imensamente,  passando  de  7.988  t,  em  1995,  para

168.528 t, em 2005, o que representa um crescimento de 2.110%, cobrindo uma

área plantada de 61.868 ha.

A produção de Guadalupe também vem crescendo, em 1995 eram 10 ha

plantados,  com uma produção  de  15  t,  em 2005 já  haviam 75  hectares  e  uma

produção de 116 t.  Esses números representam crescimentos de 750% da área

plantada e 773% da produção (IBGE, 2006).

Além dessa alta taxa de crescimento vale ressaltar que Guadalupe também

viveu picos produtivos em dois anos (1997 e 2002) que superaram, e muito, essas

taxas. Especialmente em 1997, a produção chegou a 764 t em 390 ha.

No ano anterior, 1996, a produção de lenha e carvão, bem fora da média

(figuras 43 e 44), 603% e 1.450%, respectivamente, a mais que em 1995, indicam

um considerável processo de desmatamento, ao que tudo indica, ligado ao pico de

produção  de  soja  que  viria  a  ocorrer  em 97,  já  que  essa  foi  a  única  atividade

agropecuária ocorrida na época que justificaria esse desmatamento.
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Figura 41 - Evolução da produção de lenha entre 1990 e 2005
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Figura 42 - Evolução da produção de carvão vegetal entre 1990 e 2005

Mais recentemente ocorreu o desmatamento, ilustrado na figura 45, entre os

meses de junho e setembro do ano de 2006, como pode ser visto na referida figura.

Foram em torno de 838 hectares desmatados em três meses para dar lugar ao novo

projeto agrícola que tem chegado ao município.

Figura 43 - Desmatamento no território municipal de Guadalupe, limite com o município de Porto
Alegre do Piauí (Imagens Cbers/CCD composição RGB 432).
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Dessa forma, a lavoura agro-exportadora de grãos vem progressivamente se

mostrando  um  vetor  importante  a  ser  considerado  na  dinâmica  territorial  de

Guadalupe  e,  conseqüentemente,  nas  transformações  de  sua  paisagem.

Transformações estas que podem ocorrer em curtos intervalos de tempo como visto

nos  dados  anteriores  e  se  não  forem  bem  geridas,  trazem  consigo  relevantes

instabilidades  para  os  sistemas  ambientais,  por  exemplo,  com  a  rarefação  da

cobertura florística e maior exposição da paisagem aos agentes morfodinâmicos e à

desertificação.

3.2.3. O Distrito Irrigado Platôs de Guadalupe, as perspectivas recentes
da dinâmica territorial de Guadalupe e as vulnerabilidades dos
sistemas ambientais

Na  paisagem  contemporânea  de  Guadalupe  estão  presentes  diversos

objetos  técnicos  (funcionalmente  construídos  para  as  atividades  antrópicas)  que

expressam  a  dinâmica  territorial  do  município  desde  a  instalação  da  Usina

Hidrelétrica  de  Boa  Esperança.  São  acessos  rodoviários,  linhas  de  transmissão,

subestações  de  energia,  agricultura  irrigada,  sede  municipal  com  infra-estrutura

urbana diferenciada da dos outros municípios da região, dentre outros, modelados

pela dinâmica territorial e ao mesmo tempo condição para que esta se desenvolva.

Dentre os objetos técnicos, pelo interesse que o capital vem demonstrando,

pode-se destacar o Distrito Irrigado Platôs de Guadalupe (DIPLAG), o qual só veio a

ser  instalado  no  município,  na  segunda  metade  da  década  de  1980,  devido  à

presença do reservatório de Boa Esperança responsável pelo abastecimento hídrico

dessa área irrigada.

Funcionando  sob  a  gestão  estatal  do  Departamento  Nacional  de  Obras

Contra a Seca (DNOCS), com 1.529 ha distribuídos entre 14 empresas e 480 ha

distribuídos  entre  68  pequenos  proprietários,  o  DIPLAG  tem  hoje  uma  área

implantada de 2.009 ha, ocupados principalmente com fruticultura irrigada (banana,

maracujá,  melancia,  côco-da-baía,  etc.).  Essa  área  implantada,  por  outro  lado,

representa  apenas  13,4% do  total  de  terras  do  distrito,  portanto,  ainda  existem

12.948 ha com potencial produtivo ocioso.

Diante  desse  potencial,  aproveitando  a  infra-estrutura  instalada  e  a

valorização do etanol no contexto econômico atual, o planejamento estatal (PPAs

nacional e estadual, Plano de Aceleração do Crescimento e outros planos estaduais

e federais como o PLANAP – Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da
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Bacia do Parnaíba), Parcerias Público Privadas (PPP’s) e iniciativa privada, vêm se

interessando  em plantar  cana-de-açúcar  no  distrito  e  seu  entorno  para  produzir

álcool.

Um  estudo  de  viabilidade  técnica  e  econômica  encomendado  pela

Companhia  de  Desenvolvimento  do  Vale  do  São  Francisco  (CODEVASF)  e

realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no final de 2006 e início de 2007,

apontou o grande potencial que tanto o DIPLAG quanto o seu entorno apresentam

para produção de etanol (CODEVASF, 2007).

São cerca de 100 mil hectares de terras favoráveis ao plantio de cana-de-

açúcar em Guadalupe, ou seja, praticamente todo o território municipal (101.964 ha).

Ao longo dos próximos 10 anos estão sendo planejados investimentos na ordem de

1,6 bilhões de reais para essas áreas apontadas como propícias ao cultivo de cana-

de-açúcar  e  produção  de  etanol.  Esses  investimentos  atingirão  tanto  os  12  mil

hectares do distrito irrigado quanto 30 mil hectares ao longo do município como um

todo. A perspectiva é de uma produção de 8 milhões de toneladas de cana e 720

milhões de litros de álcool por safra além da construção de quatro usinas de etanol.

Os investimentos e as perspectivas apontam para uma importante expansão

do  DIPLAG  nos  próximos  anos.  Entre  2005  e  2006  houve  um  incremento  de

aproximadamente 355 ha de novas áreas plantadas (figura 46) e observando-se a

figura 47 percebe-se entre os anos de 2007 e 2008 a construção de um novo canal

adutor no sentido sudoeste, se estendendo 7,7 km para o interior de Guadalupe.

Figura 44 - Expansão do DIPLAG nos últimos anos (Imagens Landsat/TM – set/2004 e Cbers/CCD
– set/2006, composição RGB 432)
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Figura 45 - Ampliação do canal  do DIPLAG entre  2007 e 2008 evidenciando a expansão desse
projeto agrícola (Imagens Landsat5/TM composição RGB 432).

Desde a década de 1960, com a instalação da Usina de Boa Esperança, a

dinâmica territorial de Guadalupe vem impondo significativas transformações à sua

paisagem. As expressões dessas transformações podem ser vistas, por exemplo, na

nova morfodinâmica marcada por grandes voçorocas às margens do reservatório, na

baixa população rural e concentração demográfica na sede do município, etc.

A  chegada  da  agroindústria  de  grãos,  o  DIPLAG  e  as  perspectivas  da

agroindústria de etanol apontam para novas e significativas mudanças na dinâmica

territorial  do  município,  especialmente  na  área  rural  ainda  pouco  utilizada  se

comparada ao potencial que possui.

As  transformações  na  dinâmica  territorial  de  Guadalupe,  agindo  sobre

pontos vulneráveis dos sistemas ambientais, trouxeram importantes instabilizações

sobre  os  mesmos  e  ainda  apresentam  um  grande  potencial  para  desestabilizar

novas áreas.

Em síntese, como foi mostrado ao longo do capítulo, um clima vulnerável à

desertificação,  solos  e  rochas  com  significativo  grau  de  erodibilidade,  uma

vegetação de cerrado sofrendo rarefação devido à ação antrópica, uma dinâmica

territorial impondo novos funcionamentos aos sistemas ambientais, esse é o quadro

físico-ambiental  e  socioeconômico  que  caracteriza  a  dinâmica  da  paisagem  no

município de Guadalupe.

Pautado,  fundamentalmente,  no  entendimento  dessa  paisagem,  expresso

nos  parágrafos  anteriores,  o  capítulo  que  se  segue  detalha  o  processo  de

modelagem de vulnerabilidade considerado no presente trabalho dissertativo.
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O presente capítulo apresenta os mapeamentos temáticos e modelagem dos

dados espaciais por eles gerados, objetivando delimitar as zonas mais vulneráveis,

menos vulneráveis  e mediamente vulneráveis  quanto à predisposição climática à

desertificação, quanto a processos erosivos e quanto ao uso do território para em

seguida  integrar  esses  três  mapeamentos  numa  síntese  que  expresse  a

vulnerabilidade dos sistemas ambientais da paisagem de Guadalupe.

Antes  de  entrar  no  assunto  do  capítulo,  propriamente  dito,  é  importante

ressaltar  ainda  que  a  despeito  do  capítulo  anterior  conter  grande  parte  dos

fundamentos analíticos para a concepção e execução da modelagem exposta nas

linhas que se seguem, a forma como o capítulo 3 foi pensado e organizado, também

é fruto,  em certa medida,  dos mapeamentos temáticos e modelagens que serão

apresentados no atual capítulo. Portanto, ambos são mutuamente complementares,

ou seja, seus conteúdos nasceram de um contínuo diálogo, no qual, horas a análise

da paisagem (Capítulo 3) dava subsídios para o mapeamento/modelagem (capítulo

4)  e  horas  o  mapeamento/modelagem  dava  subsídios  para  se  conhecer  mais

detalhadamente as estruturas da paisagem de Guadalupe.

Além de pautarem-se na compreensão dessas estruturas e dinâmicas da

paisagem, as construções expostas no presente capítulo também se fundamentam

nas compreensões teóricas tecidas no capítulo 2.

Foi  nesse  contexto,  que  se  definiu  as  três  principais  dinâmicas  de

desestabilização dos sistemas ambientais encontradas na paisagem de Guadalupe:

uma climática, uma geomorfológica e outra antropogênica. A estrutura apresentada

na figura 48 mostra o modelo geral concebido para integrar essas três dinâmicas a

fim  de  representar  a  vulnerabilidade  dos  sistemas  ambientais  de  Guadalupe.

Portanto,  é  a  partir  desse  arranjo  integrativo  que  as  vulnerabilidades  foram

mapeadas.



69

Figura 46 - Esquema  de  integração  das  variáveis  indicadoras  da  vulnerabilidade  dos  sistemas
ambientais em Guadalupe.

O  retângulo  “Vulnerabilidade  dos  sistemas  ambientais”  representa  um

mapeamento  síntese  dos  retângulos  “Vulnerabilidade  climática  à  desertificação”,

“Vulnerabilidade  a  processos  erosivos”  e  “Vulnerabilidade  ao  uso  do  território”.

Esses três, por sua vez, representam as sínteses dos mapeamentos dos temas a

eles conectados.

Cada tema, como Índice de Aridez (IA), erosividade da chuva, erodibilidade

dos  solos,  etc.,  representa  um  mapa  temático  que  foi  traduzido  para  graus  de

vulnerabilidade. Ou seja, no mapa de potencial de degradação do uso do território,

por exemplo, cada uso delimitado dentro do município de Guadalupe recebeu uma

classificação, entre alta, média ou baixa, segundo sua vulnerabilidade5.

Considerando que as feições da paisagem de Guadalupe não apresentam

grandes variações (fato que demandaria uma estratificação maior das classes de

vulnerabilidade) e seguindo a lógica discutida na Ecodinâmica de Tricart (1977) de

meios estáveis e instáveis separados por situações mesológicas intermediárias, as

vulnerabilidades encontradas em Guadalupe foram classificadas em alta (3), média

5 Apenas relembrando que a vulnerabilidade que está sendo considerada é a capacidade que um
elemento possui de gerar instabilidades para a vida (na escala temporal e espacial do ser humano)
ao integrar os sistemas ambientais ou um elemento que indica instabilidades já existentes.
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(2) e baixa (1). Os diversos critérios de classificação (cada tema foi classificado de

acordo com sua natureza) estão detalhados ao longo do presente capítulo.

Seguindo o conteúdo da estrutura de integração exposto na figura 48, os

quatro tópicos seguintes e seus respectivos sub-tópicos, explicam como se chegou a

cada  um  dos  mapeamentos:  vulnerabilidade  climática  à  desertificação,

vulnerabilidade a processos erosivos e vulnerabilidade ao uso do território.

O  material  cartográfico  elaborado  na  presente  pesquisa  buscou  um

detalhamento que apresentasse uma visão estratégica do município com detalhes

aproximadamente  compatíveis  com  uma  escala  de  1:100.000.  Por  questões  de

custo e praticidade,  suas cartas temáticas foram impressas em folhas A3,  numa

escala de 1:150.000. O datum horizontal utilizado foi o South Americam Datum 1969

(SAD-69) e o sistema de coordenadas o  Universal Transverse Mercator (UTM) na

zona  23,  latitude  M.  O  georreferenciamento  desses  produtos  está  baseado  em

pontos de GPS (navegação) coletados em campo.

4.1. Mapeamento da vulnerabilidade climática à desertificação

Seguindo  a classificação  adotada pela  UNEP (1991),  todo o território  de

Guadalupe encontra-se dentro de um clima sub-úmido seco, portanto, dentro do que

o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas define como “terras secas”.

No entanto, a despeito de encontrar-se sobre uma mesma classe de clima,

observando o comportamento da vegetação no território de Guadalupe ao longo do

ano é possível observar uma porção do território mais seca do que a outra. A partir

da interpretação de imagens multiespectrais percebe-se que a resposta espectral da

vegetação  ao  longo  do  ano  numa  porção  do  município  (mais  seca)  indica  um

estresse hídrico maior do que na outra. Diante disso, buscou-se através do índice de

aridez delimitar essas duas áreas.

Como Guadalupe está na classe climática (sub-úmido seco) limítrofe com os

climas que não são mais considerados terras secas, definiu-se a vulnerabilidade da

área mais seca (IA’s de 0,57 a 0,63) e menos seca (IA’s maiores que 0,63 até ~0,67)

desse  município  como,  respectivamente,  vulnerabilidade  média  (Vd2)  e
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vulnerabilidade baixa (Vd1)6, conforme pode ser visto no mapa de vulnerabilidade

climática a desertificação (Figura 49).

Figura 47 - Mapa de vulnerabilidade climática à desertificação (Vd).

4.1.1. Elaboração da carta de Índices de Aridez (IA)
Para  se  chegar  ao  mapeamento  das  duas  áreas  de  acordo  com  os

parâmetros acima descritos, foram utilizados os índices de aridez de 10 estações

meteorológicas localizadas no município de Guadalupe e no seu entorno (Tabela 1),

calculados por Aquino et. al. (2002).

6 Nos feridos códigos Vd1 e Vd2, o “V” significa vulnerabilidade, o “d” desertificação e o “1 e 2” os
graus.
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ESTAÇÃO MUNICÍPIO ALTITUDE 
(m)

LAT (S) LONG (W) PERÍODO PRECIPITAÇÃO 
(mm)

ETP 
(mm)

IA

Floriano Floriano 85 -6,7667 -43,0167 1962-1985 1010 1650 0,61
Gado Bravo Guadalupe 180 -6,9333 -43,8333 1962-1985 1018 1590 0,64
Veados Guadalupe 85 -6,8167 -43,5000 1962-1985 924 1621 0,57
Barra do Gurguéia Jerumenha 210 -6,9167 -43,3667 1962-1985 1235 1589 0,78
Jerumenha Jerumenha 120 -7,0833 -43,5167 1962-1985 1077 1620 0,66
Ladri Sales Ladri Sales 240 -7,2667 -43,9333 1962-1985 1161 1558 0,75
Palmeirais Palmeirais 85 -5,9667 -43,0667 1962-1985 1153 1632 0,71
São Pedro do Piauí São Pedro do Piauí 190 -5,9333 -42,7333 1962-1985 1271 1616 0,79
Tucuns Urucuí 130 -7,1167 -44,3333 1962-1985 987 1585 0,62

Tabela 1 - Dados pluviométricos para mapeamento da vulnerabilidade climática à desertificação
(adaptado de Aquino et. al., 2002).

Esses  autores  calcularam  IA  para  estações  da  Superintendência  de

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE, 1990), espalhadas por todo o estado do

Piauí,  utilizando as orientações metodológicas da UNEP (1991).  Para tanto,  eles

dividiram a média pluviométrica (P) dos anos 1962 a 1985 pela Evapotranspiração

Potencial  (ETP).  Esta  calculada  segundo  metodologia  de  Thornthwaite  e  Mather

(1957).

Portanto, a presente dissertação mapeou a variação do índice de aridez ao

longo do território de Guadalupe interpolando, através da ferramenta 3D Analyst do

software Arcgis 9.1 (ESRI, 2005), dez desses dados pontuais de aridez calculados

por Aquino et. al. (2002) (os referentes a Guadalupe e seu entorno).

A interpolação é uma técnica de inferência estatística que cria um conjunto

de valores aproximados dos da realidade a partir de pontos discretos cujos valores

são conhecidos.

No caso dos  índices  de  aridez,  eles  são dados que  seguem o princípio

geoestatístico  da  correlação  entre  os  valores  de  dados  e  distância  espacial

(CAMARGO  e  FUCK,  1998).  Ou  seja,  os  valores  dos  pontos  interpolados  são

diretamente  proporcionais  à  distância  destes  aos  pontos  cujos  valores  são

conhecidos (estações meteorológicas).

A técnica de interpolação selecionada, pela sua adequação e larga utilização

em dados meteorológicos, foi a do “vizinho natural”, a qual segue a mesma lógica da

interpolação realizada por Aquino et. al. (2002), isto é a triangulação.

Em  síntese,  a  interpolação  do  vizinho  natural  é  uma  técnica  de  média

ponderada móvel que usa relacionamentos de polígonos de Thiessen (diagrama de

Voronoi) a fim de ponderar a proximidade dos pontos em termos de seus valores.
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Os polígonos de Thiessen, construídos a partir da triangulação de Delauney,

demarcam em torno de cada ponto conhecido sua área de maior influência espacial.

Esta é utilizada para ponderar os valores dos pontos interpolados. A lógica geral

dessa interpolação é que os pontos interpolados recebem valores proporcionais à

distância para cada um de seus vizinhos diretos de valores conhecidos, no caso as

estações meteorológicas.

Como resultado obteve-se o Modelo Digital do Terreno (MDT) representando

a variação contínua do índice de aridez ao longo do território de Guadalupe. Esse

modelo Digital pode ser observado com mais detalhes no mapa 1: carta de índice de

aridez.

Analisando o mapa 1 é interessante notar a semelhança entre o padrão de

variação do MDT e o de variação da fisionomia da vegetação (a vegetação mais

seca  concentra-se  principalmente  no  quadrante  nordeste  do  município),

evidenciando a correlação entre a técnica de interpolação utilizada e a realidade da

paisagem.

A partir desse MDT foram geradas isolinhas de índices de aridez a fim de se

delimitar no município as duas áreas de vulnerabilidades distinguidas com a ajuda

do comportamento da cobertura natural.

Para isso, novamente a ferramenta 3D Analyst do software Arcgis 9.1 (ESRI,

2005)  foi  utilizada.  Selecionou-se  a  isolinha  0,63  como  a  que  melhor  delimita,

pautado  no  IA,  as  duas  áreas  climáticas  de  Guadalupe.  Essa  isolinha  separa

também, a parte do município cujas variações de IA ocorrem a curtos intervalos

(quadrante  nordeste)  e  onde  elas  ocorrem  mais  espaçadamente  (restante  do

município)7.

7 Na ponta noroeste do município os estreitos intervalos de variação de IA devem-se à deficiência de
dados meteorológicos ao norte de Guadalupe onde fica o estado do Maranhão do qual não se
dispunha de dados.
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MAPA 1
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4.2. Mapeamento da vulnerabilidade a processos erosivos (Ve)

Seguindo as considerações teóricas apresentadas no final do capítulo 2, o

mapeamento da vulnerabilidade a processos erosivos baseou-se em cinco variáveis:

I. a erosividade da chuva (R); II. a erodibilidade dos solos (K); III. a declividade das

vertentes (S); IV. a cobertura atual da superfície (C); e V. as feições geomorfológicas

(G). Dessas as quatro primeiras representando indicadores do potencial de erosão e

a quinta um indicador de processos erosivos atuantes.

A lógica de integração das cinco variáveis mapeadas para elaboração da

carta  de  vulnerabilidade  a  processos  erosivos  baseou-se  na  intersecção  desses

indicadores a partir da seguinte estrutura algébrica:
Ve = [R + K + S + C + G] / 5, em que

Ve = Carta de vulnerabilidade a processos erosivos com graus variando de 1 a 3;

R = Carta de erosividade da chuva com graus variando de 1 a 3;

K = Carta de erodibilidade do solo com graus variando de 1 a 3;

S = Carta de declividade das vertentes com graus variando de 1 a 3;

C = Carta de cobertura atual da superfície do município com graus variando de 1 a 3; e

G = Carta de feições geomorfológicas com graus variando de 1 a 3.

Portanto, a integração das variáveis consideradas foi feita por meio de uma

média  aritmética.  Nessa  média,  quando  necessário  (em caso  de  números  não-

inteiros) os valores de “Ve” foram arredondados para valores inteiros de acordo com

a seguinte lógica: resultados >1 e <1,7 foram arredondados para vulnerabilidade “1”;

resultados de 1,7 a <2,4 para vulnerabilidade “2”; e resultados de 2,4 a 3 para “3”.

Ou seja, o intervalo de 1 a 3 foi dividido em três partes iguais: 1 a <1,7; 1,7 a < 2,4; e

2,4 a 3.

A  partir  desses  procedimentos  chegou-se  à  carta  de  vulnerabilidade  a

processos erosivos apresentada na figural 50. Os sub-tópicos a seguir detalham os

procedimentos adotados para o mapeamento de cada uma das cinco variáveis.
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Figura 48 - Carta de vulnerabilidade a processos erosivos (Ve).

4.2.1. Elaboração da carta de erosividade da chuva
Como  já  foi  ressaltado  no  capítulo  2,  a  erosividade  das  chuvas  (R)  é

diretamente proporcional a intensidade pluviométrica. Contudo, no Brasil a escassez

e  dificuldade  de  acesso  a  dados  meteorológicos  necessários  a  esse  cálculo

(intensidade), levaram Bertoni & Lombardi Neto (1999) a propor um procedimento

que simplificasse a avaliação de “R”. Dessa forma, eles chegaram à estimativa da

erosividade de um local para cada mês em MJ.mm/ha.h, sem a utilização dos dados

sobre intensidade pluviométricas, a partir da seguinte equação:

EI = 67,355 (r2/P)0,85, na qual

EI é o índice de erosividade;

r é a precipitação média de determinado mês (mm); e

P é a precipitação média anual (mm).

Após  o  cálculo  do  índice  de  erosão  para  os  doze  meses  do  ano  a

erosividade média daquele ano é dada pelo somatório dos valores mensais e é essa
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erosividade média anual que foi tomada como valor de referência para diferenciar os

graus de vulnerabilidade representados pela variável “R”.

Para a presente dissertação os dados necessários ao cálculo da erosividade

foram  extraídos  do  estudo  ambiental  da  Usina  Hidrelétrica  de  Boa  Esperança

realizado pela FADE (2000). Nesse estudo foram conseguidos dados pluviométricos

mensais e anuais de 9 estações pluviométricas da SUDENE.

A tabela 2, apresenta a localização dessas estações e seus respectivos “EI”

calculados de acordo com a proposta de Bertoni & Lombardi Neto (1999).

Estação Município
Índice de Erosividade (EI) - MJ.mm/ha.h

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
anual

Gado
Bravo Guadalupe

11
01

,3
4

10
16

,6
7

10
72

,4
4

69
4,

42

10
7,

42

8,
23

1,
76

3,
21

10
,4

2

18
4,

19

82
4,

78

68
0,

61

5705,50

Tucuns Uruçui

10
96

,8
1

98
4,

28

99
1,

99

76
2,

60

71
,4

0

5,
00

0,
97

0,
38

23
,4

9

22
6,

55

81
0,

75

73
3,

13

5707,35

UHE Guadalupe

16
77

,7
1

69
6,

78

11
05

,0
9

44
3,

32

47
1,

99

4,
67

2,
66

0,
01

0,
00

33
9,

77

64
1,

23

64
0,

28

6023,51

Floriano Floriano

10
35

,8
0

13
30

,8
5

15
20

,1
6

58
5,

86

65
,3

5

7,
20

1,
52

0,
90

12
,9

5

23
1,

83

56
3,

13

70
2,

15
6057,69

Uruçui Uruçui

13
83

,8
8

90
8,

05

11
10

,5
8

82
9,

48

37
,5

8

5,
93

0,
51

0,
51

30
,1

0

32
8,

22

69
5,

51

96
2,

73

6293,09

Nova
Iorque

Nova
Iorque

10
76

,1
0

12
76

,6
3

10
91

,7
5

84
3,

29

62
,2

5

14
,3

9

3,
55

2,
20

69
,8

3

22
2,

50

52
1,

73

11
39

,2
4

6323,44

Pastos
Bons

Pastos
Bons

11
91

,3
3

11
52

,8
4

22
46

,8
6

11
63

,7
9

17
0,

71

17
,1

3

4,
09

2,
05

44
,1

6

43
6,

50

45
2,

48

11
51

,9
3

8033,89

Barra do
Gurguéia Jerumenha

15
15

,4
5

11
96

,0
6

14
69

,8
9

68
1,

62

22
5,

70

7,
91

2,
36

1,
17

6,
86

29
9,

63

80
5,

07

80
7,

87

7019,57

Jerumenha Jerumenha

13
48

,9
8

10
64

,6
8

13
08

,4
3

60
6,

75

20
0,

91

7,
04

2,
10

1,
04

6,
11

26
6,

72

71
6,

63

71
9,

13

6248,51

Tabela 2 - Índices de erosividade calculados para as estações meteorológicas em Guadalupe
e seu entorno.

A  partir  da  média  anual  de  “EI”,  portanto,  foi  feito  o  mapeamento  da

erosividade  das  chuvas  para  o  município  de  Guadalupe.  Para  isso,  seguiu-se  o

mesmo procedimento de interpolação utilizado para o mapeamento dos Índices de
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Aridez. Assim, foi gerado um modelo digital do terreno representando a variação de

“EI”  ao  longo  do  território  de  Guadalupe  que  possibilitou  a  espacialização  da

erosividade da chuva conforme pode ser visto no mapa 2.

O processo de julgamento e estratificação das erosividades em classes de

vulnerabilidade  (alta,  média  e  baixa),  se  deparou  com  algumas  limitações.  No

município de Guadalupe e na região onde ele se encontra há uma escassez de

pesquisas  ambientais.  Devido  a  isso  o  conhecimento  do  funcionamento  dos

sistemas ambientais é muito limitado e são raros os dados empíricos que possam

servir como referência para uma melhor compreensão do meio ambiente. Esse é o

caso de dados empíricos referentes a estudos da erosividade da chuva. Inexistem

informações que apontem, por exemplo, qual a energia das chuvas necessária para

torná-las criticamente erosivas.

Diante disso, para atender a necessidades de classificação da erosividade

da chuva em três graus de vulnerabilidade, optou-se por delimitar como limite entre

as vulnerabilidades média e alta a curva isoerodente 6400, conforme mostra o mapa

2. Essa curva margeia o lago de Boa Esperança que é a parte do município que

apresenta mais processos erosivos, como pôde ser constatado em campo.

Partindo  da  premissa  que  as  características  de  variação  brusca  entre

isoerodentes ou variação suave indicam dois padrões distintos de comportamento

da erosividade, a outra curva tomada como referência na avaliação da vulnerabiliade

foi a 6100. Esta, como pode ser visto no mapa 2, demarca o limite entre as áreas

onde as curvas estão mais concentradas (próximas uma das outras) e seus valores

estão  entre  os  maiores  do  município,  ou  seja,  porções  norte  e  nordeste  de

Guadalupe  e  as  áreas  mais  ao  sudoeste  do  município  onde  se  encontram  os

menores  valores  e  onde  as  isoerodentes  têm  um  padrão  de  distribuição  mais

disperso.

Portanto,  essa curva  demarca o  limite  entre  as  áreas de  vulnerabilidade

média e baixa. Assim a classificação dos dados de “EI” para Guadalupe em três

graus de vulnerabilidade ficou da seguinte forma: alta (3) > 6.400; média (2) > 6.100

a 6.400 e baixa (1)  6.100.

Por  fim,  vale  ressaltar  que  a  observação  geral  do  comportamento

pluviométrico de Guadalupe aponta para uma considerável natureza erosiva de suas

chuvas. Estas ocorrem com um volume significativo, como foi mostrado no capítulo

3, e concentradas em curtos períodos. Portanto, Guadalupe encontra-se numa área
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cuja erosividade representa um importante fator de vulnerabilização dos sistemas

ambientais o qual não pode ser desconsiderado.
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MAPA 2
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4.2.2. Elaboração da carta de erodibilidade dos solos
A  erodibilidade  dos  solos  (K)  refere-se  à  capacidade  da  cobertura

pedológica em resistir mais ou menos a ação erosiva das chuvas. Em Guadalupe,

como já foi chamado a atenção antes, além do solo mostrar características bastante

erodíveis  o  substrato  rochoso sobre o  qual  este  se encontra  também apresenta

feições vulnerávies à ação modeladora das águas pluviais. Portanto, os processos

erosivos apesar de acontecerem preferencialmente sobre os solos (pois encontram-

se mais expostos) também são encontrados sobre o substrato litológico.

Por outro lado, devido à relativa homogeneidade no que se refere à litologia

de Guadalupe, predominantemente arenitos, a erodibilidade que irá fazer uma área

mais vulnerável  que outra é a do solo. A geologia,  por sua vez, que geralmente

aparece  como  horizonte  R  dos  solos,  foi  inserida  ao  processo  de  avaliação  da

vulnerabilidade como um agravante presente em todas as associações de solos,

portanto, uma vulnerabilidade que amplia a erodibilidade dos solos.

A composição litológica dos solos e seu contexto geológico representam o

“elo” mais vulnerável dos sistemas ambientais em Guadalupe, conforme pôde ser

observado nos estudos de campo. Diante dessa realidade lito-pedológica, nenhuma

das associações de solos do município foi avaliada como de vulnerabilidade baixa.

A vulnerabilidade alta (3) foi atribuída às associações:

PVA1 - Argissolos Vermelho-Amarelos (70%), Latossolos Amarelos (30%);

PVA2  -  Argissolos  Vermelho-Amarelos  (30%),  Neossolos  Litólicos  (30%),

Latossolos Amarelos (20%), Neossolos Quartzarênicos (20%); e

RL  -  Neossolos  Litólicos  (45%),  Argissolos  Vermelho-Amarelos  (35%),

afloramentos de rocha (20%). 

Em  tais  associações  predominam  classes  de  solo  cujas  características,

descritas  nos  capítulo  3,  mostram-se  bastante  erodíveis.  Já  na  associação  LA

predominam os latossolos que apresentam uma boa estabilidade natural em termos

de erodibilidade.  Contudo,  como já foi  ressaltado,  a vulnerabilidade desses solos

sofre um incremento devido ao contexto geológico em que se formaram e se situam.

Sobre todas as classes de solos encontradas no território de Guadalupe é possível

observar processos erosivos, inclusive sobre os latossolos. 

Assim a essa associação foi atribuída vulnerabilidade média (2):

LA - Latossolos Amarelos (70%), Argissolos Vermelho-Amarelos (30%);
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O  mapeamento  da  cobertura  pedológica  foi  elaborado  a  partir  do

“Levantamento exploratório-reconhecimento de solos do Estado do Piauí” realizado

pelo  Serviço  Nacional  de  Levantamento  e  Conservação  do  Solo da  Empresa

Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  (EMBRAPA/SNLCS)  e  pela  Diretoria  de

Recursos  Naturais  da  Superintendência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste

(SUDENE/DRN) (JACOMINE et. al., 1986).

Utilizando uma metodologia desenvolvida por HERMUCHE et. al.  (2002 e

2003) no âmbito da EMBRAPA, para individualização de classes de solo a partir de

dados morfométricos, foi possível redesenhar com mais detalhes os limites traçados

pelo levantamento de solos do Piauí de 1986.

Essa  metodologia  baseia-se  em informações  morfométricas  extraídas  de

imagens de radar,  SAR (Synthetic-aperture  radar), da  Shuttle  Radar  Topography

Mission (SRTM).  Essas  imagens  apresentam  pixels  de  3  arcos  de  segundo

(0,000833°),  ou  seja,  aproximadamente  90m.  Em  termos  de  informações

altimétricas,  Valeriano  (2004,  2005  e  2008)  ressalta  que  esses  dados  de

sensoriamento remoto apresentam uma precisão de 1m.

Tais  imagens  podem  ser  adquiridas  gratuitamente  no  site:

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ no  diretório  ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov.  Nesse

site  encontram-se  dados  SRTM  versão  1  e  versão  2.  A  imagem  baixada  para

Guadalupe foi da versão 2 que representa a versão finalizada do projeto SRTM, ou

seja, são dados no formato “HGT” (formato original dessas imagens) corrigidos para

eliminar  os  valores  ruidosos  de  determinados  pixels  notadamente  sobre  corpos

d’água  onde  os  valores  de  tais  pixels  chegavam,  por  exemplo,  a  marcar  cotas

altimétricas de -8388607m, conforme ressalta Valeriano (2004, 2005 e 2008).

Depois de baixada a imagem foi cortada para selecionar a área de interesse,

transformada para o formato “TIFF” e para o sistema de coordenadas UTM e datum

SAD-69 no software ENVI 4.2 (IDL, 2005).

Seguindo a metodologia HERMUCHE et. al. (2002 e 2003), foram utilizadas

as informações de altimetria, declividade e aspecto (mostra a direção azimutal das

vertentes).  Para  cada  uma  dessas  informações  extraídas  da  imagem  SRTM  foi

gerado um  layer  no formato raster. Esses três  layers  foram integrados a partir de

uma  composição  RGB,  na  qual  o  canal  do  vermelho  (R)  recebeu  o  layer  de

altimetria, o canal verde (G) o layer de declividade e o azul (B) o layer de aspecto. 
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Com esse procedimento as partes mais altiplanas foram realçadas em tons

vermelhos, as mais declivosas em tons verdes e as altimetricamente mais baixas em

tons  azuis.  Isso  permitiu  perceber  a  correlação  entre  os  limites  traçado  pelo

levantamento de 1986 e as feições realçadas pelo processamento da imagem SRTM

(Figuras 51 e 52).

Figura 49 - Mapa  de  solo  da
EMBRAPA/SUDENE  (1986)  (layout original  da
EMBRAPA modificado pela presente pesquisa).

Figura 50 - Composição  colorida  com  dados
SRTM: R(altimetria) G(declividade) B(aspecto).

A coerência entre os resultados alcançados e a realidade foi avaliada com

os registros  de campo.  Em seguida  a  imagem RGB composta foi  vetorizada no

software ArcGis 9.1 (ESRI, 2005) gerando os limites pedológicos presente na carta

de erodibilidade dos solos (mapa 3).

O mapeamento litológico, fundamental para entender a lógica da geologia

em Guadalupe, estreitamente ligada à dinâmica pedológica, foi feito a partir da Carta

Geológica  do  Brasil  ao  Milionésimo,  Folha  SB-23  (Teresina)  da  Companhia  de

Recursos Minerais (CPRM, 2004), das informações geológicas do Geobank (CPRM,

S/D), dos relatórios do Projeto Radam (DNPM, 1973), dos estudos de Santos et. al.

(2004) e trabalhos de campo. A partir dessas fontes de informação pode-se entender

a formação e a estrutura litológica atual do município, marcada por uma estratigrafia

horizontalmente bem definida e organizada, devido à praticamente inexistência de

perturbações tectônicas ao longo de sua formação. Assim, com o auxílio dos dados

altimétricos  da  imagem SRTM foi  possível  refinar  os  limites  do  mapeamento  ao

milionésimo da CPRM utilizando o  software  ArcGis 9.1 (ESRI, 2005). O resultado

pode ser visto nas figuras 53 e 54.
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Figura 51 - Limites  litológicos  originais  do
mapeamento  ao  milionésimo,  folha  SB-23,  da
CPRM  (2004)  (layout original  da  CPRM
modificado pela presente pesquisa).

Figura 52 - Mapa  com  limites  detalhados,  a
partir  de  estudos  bibliográficos,  campo  e
informações morfométricas da imagem SRTM.

Foi  após  o  mapeamento  litológico  (e  seus  estudos  correlatos)  que  se

percebeu que a litologia, devido a sua homogeneidade, seria melhor contextualizada

no trabalho como um complemento para a avaliação da erodibiliade dos solos.

A carta de erodibilidade do solo (mapa 3) sintetiza as análises tecidas ao

longo do mapeamento lito-pedológico relatado no presente sub-tópico.
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MAPA 3
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4.2.3. Elaboração da carta de declividade de vertentes
A declividade das vertentes (S) indica o potencial da gravidade em fornecer

ao escoamento superficial das águas pluviais energia cinética (velocidade), que está

diretamente ligada ao poder erosivo desse escoamento. Quanto maior a declividade

maior a energia e o poder erosivo.

Para  mapear  as  declividades  encontradas  no  território  de  Guadalupe  foi

utilizada a imagem SRTM, cortada e transformada para o formato “TIFF”,  datum

SAD-69 e sistema de coordenada UTM com o software ENVI 4.2 (IDL, 2005), e com

a  ferramenta  3D  Analyst  do  software Arcgis  9.1  (ESRI,  2005)  tais  declividades

puderam ser calculadas e espacializadas a partir dos dados SRTM.

Os intervalos de declividade considerados de vulnerabilidade alta (3), média

(2) e baixa (1) foram extraídos de um estudo sobre a capacidade de uso da terra

realizado por Ramos & Sales (2001) nas imediações do reservatório de Bocaina/PI,

área com características  morfométricas  e pedológicas  relativamente  semelhantes

àquelas encontradas em Guadalupe.

Dessa forma, as vulnerabilidades das declividades foram avaliadas a partir

das seguintes classes:

>15% - vulnerabilidade alta (3);

>3% a 15% - vulnerabilidade média (2); e

0 a 3% - vulnerabilidade baixa (1).

Definidas essas classes, os dados de declividade gerados pela ferramenta

3D Analyst foram vetorizadados segundo suas vulnerabilidades. Devido ao nível de

detalhe  da  carta  de  declividade  de  vertentes  (mapa  4),  diretamente  ligado  à

resolução espacial  dos dados SRTM, apenas as declividades  predominantes (de

média e baixa vulnerabilidade) aparecem.

Para mapear os declives mais íngremes seria necessário um mapeamento

de maior detalhe (operacional),  o que não foi o propósito do presente trabalho, o

qual devido às condições de tempo e infra-estrutura de que dispunha optou por um

mapeamento estratégico do município.
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MAPA 4
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4.2.4. Elaboração da carta de cobertura atual da superfície
A cobertura atual  da superfície (C) diz respeito a como a superfície está

protegida ou exposta à ação erosiva das chuvas. Dessa forma, a primeira tarefa

nesse mapeamento foi a identificação dos diversos elementos, naturais e antrópicos,

encontrados sobre a superfície do território de Guadalupe. O sensoriamento remoto

de  imagens  multiespectrais  constituiu-se  o  procedimento  básico  para  essa

identificação seguido de verificação de seus resultados com os registros de campo.

As  imagens  utilizadas  foram adquiridas  gratuitamente  no  banco  de  imagens  do

Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  (INPE),  acessível  pelo  site

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/.
Foram  utilizadas  imagem  TM  do  satélite  Landsat  5.  Como  Guadalupe

encontra-se entre duas faixas de imageamento desse satélite foi preciso trabalhar

com um mosaico formado pelas cenas 219/065 (01.09.2007) e 220/065 (08.09.2007)

(figura 55).

Figura 53 - Landsat5/TM  -  mosaico  das  cenas  219/065  (01.09.2007)  e  220/065  (08.09.2007)
utilizado para mapear a cobertura atual da superfície. Composição R3 G4 B2.
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O mês de setembro foi selecionado, pois representa o período mais seco do

município no qual a superfície mostra-se mais exposta. E é justamente sobre essa

situação de exposição que as primeiras chuvas torrenciais  ocorrem, logo após o

período de estiagem. Ou seja, é esse contexto que melhor representa o “elo” de

vulnerabilidade  do  qual  faz  parte  a  cobertura  da  superfície.  Portanto,  tal

mapeamento foi feito tendo por base, especialmente esse momento de exposição.

Contudo,  imagens  do  período  chuvoso,  mosaico  das  cenas  219/065

(15.06.2008) e 220/065 (22.06.2008) (figura 56), foram utilizadas para complementar

o  mapeamento.  A  comparação período chuvoso-seco permitiu  diferenciar  melhor

vegetação  rala  (caducifólia)  e  corpos  d’água  temporários  de  solo  exposto.  As

respostas espectrais  desses três alvos no período seco são semelhantes,  o que

dificulta o processo de distinção. A utilização dessa comparação também permitiu

perceber as culturas temporárias, pois evidenciou safras e entressafras.

Figura 54 - Landsat5/TM  –  mosaico  das  cenas  219/065  (15.06.2008)  e  220/065  (22.06.2008)
utilizado para mapear a cobertura atual da superfície. Composição R3 G4 B2.



90

A discriminação  dos  alvos  das imagens  foi  feita  através  de classificação

automática não-supervisionada no Envi 4.2 (IDL, 2005) e através de classificação

manual (visual) no ArcGis 9.1 (ESRI, 2005).

A classificação automática não-supervisionada foi utilizada para delimitação

de alvos como o Lago da UHE, solo exposto, vegetação rala, densa e mata ciliar. No

caso do Lago foi utilizada a classificação não-supervisionada da banda 3 do sensor

TM (período seco) que permitiu uma boa discriminação entre ele e o restante dos

alvos. Depois de feita, essa classificação foi  transformada para o arquivo vetorial

“shapefile” pelo Envi 4.2 (IDL, 2005) de modo a poder ser trabalhada no ArcGis9.1

(ESRI, 2005) e integrada ao outros dados gerados pela pesquisa.

Já nos casos do solo exposto, vegetação densa, rala e mata ciliar, além da

classificação automática não-supervisionada da banda 3, foram utilizados o índice

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index),  muito bom para a separação de

vegetação densa, rala,  mata de galeria e solo exposto, e composições RGB dos

períodos secos e chuvosos. Esses três tipos de produtos raster, a classificação da

banda  3,  o  NDVI  e  as  composições  RGB,  foram  vetorizados  manualmente  no

ArcGis9.1 (ESRI, 2005).

A  classificação  manual  das  composições  RGB  e  do  NDVI  também  foi

utilizada para a delimitação dos alvos antrópicos, como a sede municipal e as áreas

agropecuárias.

Foram  delimitadas  com  esses  processos  7  classes  de  cobertura  da

superfície:  sede  municipal,  cultura  temporária,  pastagem,  mata  ciliar,  vegetação

densa, vegetação rala e solo exposto, como pode ser visto na carta de cobertura

atual da superfície (mapa 5).

A classe sede municipal representa uma cobertura de natureza urbana, ou

seja, concentração populacional e de objetos técnicos como ruas, casas, comércios,

praças,  etc.  Esse  aglomerado  de  um  dinamismo  fortemente  antrópico

(socioeconômico),  representa  uma  cobertura  de  proteção  da  superfície  muito

instável,  com vias  pavimentadas  e  não-pavimentadas  desviando  e  concentrando

fluxos  superficiais  de  água,  terrenos  desocupados  expostos  à  ação  da  chuva,

cobertura  vegetal  rarefeita,  etc.  Portanto,  essas  características  de  exposição  da

superfície à instabilização dos sistemas ambientais pela erosão, fazem da sede uma

cobertura de vulnerabilidade alta (3).



91

A classe cultura temporária representa áreas predominantemente formadas

por atividades agrícolas baseadas em culturas temporárias que por seu caráter de

sazonalidade expõem o solo nu a ação erosiva das chuvas pelo menos uma vez ao

ano. E dependendo do ciclo da cultura que o agricultor decidir plantar o solo pode

ser  exposto  anualmente  mais  de  uma  vez.  Além  disso,  no  caso  de  solos  mais

fragilizados pelo uso intensivo, o período de repouso das terras agrícolas, também

representa exposição  vulnerável  aos agentes  erosivos.  Dessa foram,  as  culturas

temporárias foram avaliadas como de vulnerabilidade alta (3).

Já  a  classe  pastagem  é  representada  principalmente  pela  atividade

agropecuária  de  baixa  intensidade  em  áreas  de  pastagem  natural,  fruto  de

desmatamentos  pretéritos.  Devido  ao  número  reduzido  de  cabeças  de  gado

(bovino), em torno de 1,9 por hectare (IBGE, 2006), essa pastagem representa uma

boa proteção contra o impacto das chuvas sobre os solos. No entanto, nos períodos

secos essa pastagem seca e logo quando começam as chuvas os solos sobre ela

ficam desprotegidos. Assim, essa classe apresenta uma vulnerabilidade média (2).

A  classe  mata  ciliar  é  formada  essencialmente  por  palmeiras  como  o

babaçu,  a  carnaúba  e,  em  menor  quantidade,  o  buriti.  A  densidade  dessas

coberturas garante uma ótima proteção contra a erosão pluvial o que lhes confere

uma vulnerabilidade baixa (1).

A  semelhança  das  matas  ciliares  a  classe  vegetação  densa  também

representa uma ótima proteção contra a erosividade da chuva. Apesar de apresentar

algumas manchas arbustivas em seu meio, essa classe é formada principalmente

por cerradão o qual apresenta três estratos florísticos. Sendo o mais alto constituído

por  árvores  com dosséis  contínuos  ou  quase  contínuos,  seguido  de  um estrato

arbustivo  e  um mais  baixo  formado por  capim e gramíneas.  Tais  características

conferem uma vulnerabilidade baixa (1) a essa classe em termos de exposição da

superfície a processos erosivos.

A  classe  vegetação  rala  constitui-se  em  sua  maior  parte  por  campos

cerrados  e  vegetações  secundárias.  Os  solos  recobertos  por  gramíneas,  com

espécies  arbustivas  e  árvores  esparsas,  proporcionam uma relativa  proteção  da

superfície. Com isso, essa classe foi avaliada como de vulnerabilidade média (2).

Por fim, a classe solo exposto é representada principalmente por áreas sem

cobertura vegetal  ou com vegetação degradada que não apresenta praticamente



92

nenhuma  proteção  contra  os  impactos  das  gotas  de  chuva.  Estando  assim

classificadas como de vulnerabilidade alta (3).
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MAPA 5
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4.2.5. Elaboração da carta de feições geomorfológicas
As feições geomorfológicas (modelados do relevo)  são um indicador  das

áreas  onde  os  processos  erosivos  se  apresentam  com  maior  ou  com  menor

intensidade  de  atuação.  Devido  ao  objetivo  específico  a  que  se  propõe  o

mapeamento  de  tais  feições  no  âmbito  da  presente  dissertação  a  carta  que  foi

elaborada nesse contexto não segue os padrões de detalhamento de uma carta

geomorfológica propriamente dita. Ela apenas evidencia as partes mais dissecadas

e menos dissecadas do município a fim de avaliá-las a partir  dos três graus de

vulnerabilidades aqui considerados.

O mapeamento das feições geomorfológicas pautou-se essencialmente na

delimitação de padrões de modelados a partir de interpretação de dados SAR/SRTM

e apoio de registros de campo e relatórios técnicos sobre a área elaborados por

instituições como a CHESF, a CPRM, o DNPM, etc.

A imagem SRTM utilizada foi a mesma já processada para elaboração das

informações de solo,  geologia  e declividade.  Para a delimitação dos padrões de

forma foram utilizados especialmente três produtos dessa imagem, elaborados na

ferramenta  3D Analyst  do  software Arcgis 9.1 (ESRI,  2005):  o relevo sombreado

(Figura, 57), a altimetria (Figura, 58) e a declividade (Figura, 59).

A partir da interpretação desses produtos foram delimitados quatro padrões

de  formas  de  relevos  denominados  de:  superfícies  de  topos  tabulares  (St),

Superfície  de  topos  convexos  (Sc),  superfícies  dissecadas  (Sd)  e  Superfícies

aplainadas (Sa). A espacialização dessas classes pode ser vista na carta de feições

geomorfológicas (mapa 6).

As formas “St” constituem-se as partes mais altiplanas de Guadalupe e com

menores declividades, localizadas na porção oeste/sudoeste desse município. Dos

relevos  encontrados  em  Guadalupe  são  os  que  indicam  o  menor  processo  de

dissecação. É justamente nessa porção onde os registros de campo mostram uma

menor  incidência  de  processos  erosivos.  Dessa  forma,  as  superfícies  de  topos

tabulares foram classificadas como de vulnerabilidade baixa (1).

As feições “Sc”, localizadas na porção sudeste do município, encontram-se

num patamar altimétrico intermediário se comparadas às outras feições, seu relevo

suave ondulado de formas convexas apresenta declividades mais acentuadas que

as de “St”. As formas de relevo e os registros de campo indicam um processo mais
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dinâmico de dissecação do que aquele encontrado nas partes mais altiplanas do

município. Portanto, “Sc” foi avaliada como de vulnerabilidade média (2).

Figura 55 - Relevo sombreado – Produto de imagem SRTM.

As superfícies dissecadas (Sd)  localizam-se às margens do lago de Boa

Esperança e ao longo das drenagens ligadas ao riacho do Cardoso que cortam o

município ao meio. Nessas feições os relevos são mais declivosos, suas encostas

chegam a atingir as partes mais altas e mais baixas de Guadalupe. Sua dissecação

mais intensa, ligada à dinâmica das principais drenagens municipais e marcada pela

presença  de  processos  erosivos  lineares  de  diversas  dimensões  evidencia  uma

considerável instabilidade morfodinâmica. Assim essa classe de feições apresenta

uma vulnerabilidade alta (3).

Por  fim,  as  formas  “Sa”  localizam-se em meio  à  porção  mais  deprimida

altimetricamente do município. É formada pelas superfícies com menos marcas de

dissecação pelos canais de drenagem, apresentando relevos planos desgastados

por processo de aplainamento.  Diante dessas características,  as feições de “Sa”

foram classificadas como de vulnerabilidade baixa (1).
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Figura 56 - Altimetria do relevo – Produto de imagem SRTM.

Figura 57 - Declividade do relevo – Produto de imagem SRTM.
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MAPA 6
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4.3. Mapeamento da vulnerabilidade ao uso do território (Vt)

O  mapeamento  da  vulnerabilidade  ao  uso  do  território  não  deve  ser

confundido  com  a  carta  de  cobertura  atual  elaborada  para  o  mapeamento  da

vulnerabilidade a processos erosivos.

A  vulnerabilidade  ao  uso  do  território  representa  mais  do  que  a

vulnerabilização da paisagem por processos erosivos, relaciona-se também com a

desertificação, à poluição de mananciais e à extinção de ecossistemas. Enfim, o uso

do território mesmo que não esteja ligado à erosão continua a ser uma dinâmica de

desestabilização  dos  sistemas  ambientais.  Já  a  cobertura  atual  (natural  ou

antrópica) está representando especificamente uma variável da desestabilização dos

sistemas por processos erosivos.

Assim sendo, o mapeamento do uso do território representa uma análise

espaço-temporal com a finalidade de mostrar as dinâmicas do território enquanto

indicadoras do potencial de instabilidade que o uso do território possui.

Para tanto, as dinâmicas territoriais foram analisadas a partir  de duas de

suas características básicas: natureza dos usos antrópicos e evolução desses usos.

Em  outras  palavras,  cada  uso  identificado  em  Guadalupe  foi  analisado

qualitativamente quanto ao potencial de desestabilização dos sistemas ambientais e

classificados segundo os três níveis de vulnerabilidade: alta (3), média (2) e baixa

(1).

Quanto à evolução, os usos foram analisados multitemporalmente a fim de

serem avaliados  em termos de vulnerabilidade  de acordo com sua dinâmica de

crescimento. Em síntese, os usos que estão crescendo foram classificados como de

vulnerabilidade  alta  (3),  pois  apresentam  o  potencial  de  ocupar  novas  áreas  e

ampliar seu poder de influência sobre os sistemas ambientais. Já os usos que se

encontram num processo de estagnação apresentam uma vulnerabilidade média (2),

uma vez que mostram uma ação cujos limites já podem ser bem definidos e melhor

controlados sobre uma determinada área. E a vulnerabilidade baixa (1) foi atribuída

aos usos que apresentam uma tendência de declínio, diminuindo cada vez mais sua

influência sobre os sistemas ambientais.

Por fim, a vulnerabilidade geral  de cada uso foi  calculada como sendo a

média aritmética entre natureza do uso e evolução. Ou seja, a vulnerabilidade ao
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uso  do  território  (Vt)  é  igual  à  vulnerabilidade  da  natureza  do  uso,  mais  a

vulnerabilidade da dinâmica desse uso, dividido por dois.

Assim  como  no  caso  da  média  utilizada  para  o  mapeamento  de  “Ve”,

quando necessário  (em caso de números não-inteiros),  os valores de “Vt”  foram

arredondados para valores inteiros de acordo com a seguinte lógica: resultados >1 e

<1,7 foram arredondados para vulnerabilidade “1”;  resultados  de 1,7 a <2,4  para

vulnerabilidade “2”; e resultados de 2,4 a 3 para “3”. Ou seja, o intervalo de 1 a 3 foi

dividido em três partes iguais: 1 a <1,7; 1,7 a < 2,4; e 2,4 a 3.

O resultado desses procedimentos é a carta de vulnerabilidade ao uso do

território (Vt) mostrada na figura 60.

Figura 58 - Carta de vulnerabilidade ao uso do território (Vt).

A seguir são apresentados mais detalhadamente os procedimentos para o

mapeamento dos usos e avaliação da vulnerabilidade que cada um representa.

4.3.1. Mapeamento dos principais usos do território
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O primeiro passo desse mapeamento foi a identificação e delimitação dos

principais usos do território presente atualmente em Guadalupe. Isso foi feito a partir

dos registros de campo, da análise de informações do IBGE (censo agropecuário,

censo demográfico e pesquisas municipais) e de sensoriamento remoto.

As imagens utilizadas nesse primeiro passo foram as mesmas utilizadas no

mapeamento da cobertura atual da superfície. Ou seja, um mosaico formado pelas

cenas 219/065 (01.09.2007) e 220/065 (08.09.2007) da imagem TM – Landsat 5

(Figura 55).

A partir de uma classificação visual ao longo de um processo de vetorização

com o software ArcGis 9.1 (ESRI, 2005) pôde-se identificar e delimitar três tipos de

uso do território compatíveis com o detalhamento da escala trabalhada na presente

dissertação, são eles: a hidrelétrica, a área urbana e as atividades agropecuárias,

conforme pode ser visto na carta de vulnerabilidade ao uso do território (mapa 7).

Após essa parte de identificação e delimitação foram selecionadas imagens

das últimas quatro décadas que continham dados que evidenciavam a evolução de

cada uso delimitado. As datas das imagens selecionadas foram:

09.1973

08.1988

06.1995

09.2004

06.2006

09/2006

09/2007

09/2008

4.3.2. Análise do potencial de cada uso do território para
desestabilização dos sistemas ambientais

O primeiro uso analisado foi a hidrelétrica. De acordo com as necessidades

dos objetivos da pesquisa em foco, toda a área que sofre um controle mais direto da

Usina de Boa Esperança foi considerada hidrelétrica. Ou seja, a sede de operação

da  usina,  a  área  a  jusante  do  enrocamento  da  barragem  mais  vulnerável  à

inundações devido à acidentes provenientes das operações da barragem e a área

de inundação sazonal do lago de Boa Esperança.
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Contudo,  a  falta  de  um  estudo  geomorfológico  mais  aprofundado  e  de

informações  detalhadas  sobre  a  variação  da  cota  do  lago,  tornou  inviável  a

delimitação  da  área  de  inundação  sazonal  deste.  Assim,  optou-se  por  delimitar

apenas a sede de operação e a jusante do enrocamento, enquanto área de ação da

hidrelétrica.

A hidrelétrica, desconsiderando as áreas de inundação sazonal, apresenta

basicamente  o  potencial  de  desestabilização  dos sistemas ambientais  devido  ao

risco de acidentes ou outras contingências na operação do lago. Para o município de

Guadalupe  esses  riscos  podem  traduzir-se  em  inundações  à  jusante  do

enrocamento da barragem. Inundações estas que dependendo do acidente podem

ser de grandes proporções. O que mantém essa área da hidrelétrica estabilizada é

uma gestão contínua dos riscos. Dessa forma, a usina apresenta um significativo

potencial  de instabilização dos sistemas sob sua influência,  o que dá a ela uma

vulnerabilidade alta (3).

Quanto à sua evolução, a usina encontra-se hoje no seu limite de geração

de energia,  o que evidencia um processo de estagnação. Seu último gerador foi

instalado em 1990 e desde lá ela mantém sua capacidade geradora em 235,30 MW.

Para aumentar a produção de energia elétrica no Parnaíba o planejamento da Chesf

volta suas atenções para a construção de novas usinas, em outras partes do rio.

Portanto, no seu limite de operação e desempenhando plenamente o papel para o

qual  foi  destinada originalmente a Hidrelétrica de Boa Esperança,  em termos de

evolução, apresenta uma vulnerabilidade média (2) devida a sua estagnação.

Com isso, a avaliação geral para a vulnerabilidade desse uso é dada pela

média: (3+2)/2, ou seja, 2,5. Portanto, arredondando esse valor segundo a lógica

descrita no início desse capítulo chega-se a uma vulnerabilidade alta (3) para a área

da hidrelétrica.

A  área  urbana  representada  pela  sede  municipal  caracteriza-se  por  seu

aspecto de adensamento de pessoas se comparado à área rural,  representando

com isso concentração na produção de lixo, esgoto, demanda de água e de outros

recursos naturais. Por essas características desse uso do território ele foi avaliado

com vulnerabilidade alta (3).

No entanto, como foi mostrado no capítulo 3, a sede de Guadalupe teve sua

construção e crescimento estreitamente ligados à instalação da Hidrelétrica de Boa

Esperança. Como essa já se estabilizou em termos de crescimento e não há no
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município nenhuma outra atividade que fomente o crescimento populacional e mais

especificamente da população da sede, esta encontra-se hoje em um estágio de

declínio  populacional,  a  despeito  do  crescimento  de  atividades  econômicas  no

município.  Desde  1991,  o  número  de  domiciliados  na  sede  de  Guadalupe  vêm

diminuindo.  Dessa  forma,  em  termos  de  expansão  essa  área  apresenta  uma

vulnerabilidade baixa (1)

Portanto a área urbana de Guadalupe foi avaliada com uma vulnerabilidade

média (2), seguindo a lógica integrativa entre tipo de uso e dinâmica de crescimento,

ou seja, (3+1)/2.

Em termos agropecuários foram identificadas e delimitadas cinco áreas: a

Fazenda  Gado  Branco,  a  Fazenda  Gado  Bravo,  uma  propriedade  sem  nome

identificado, a Fazenda Aprazível e o Distrito Irrigado Platôs de Guadalupe.

A  Fazenda  Gado  Branco  apresenta  atualmente,  atividade  de  pecuária

extensiva e dois pivôs centrais com produção temporária muito variada entre uma

safra e outra e um registro, nas imagens da década de 1990 e início de 2000, de

produção de grãos, marcada por significativo desmatamento. Assim, em se tratando

de tipo de uso, seu grau de vulnerabilidade é alto (3).

O fato de estar estagnada ao longo dos últimos anos, o que lhe dá uma

vulnerabilidade  média  (2),  não  é  suficiente  para  fazer  sua  vulnerabilidade  ficar

abaixo de 3, pois, (3+2)/3, após o arredondamento vai para vulnerabilidade alta.

A  fazenda  Gado  Bravo  e  a  propriedade  cujo  nome  não  foi  identificado

encontram-se em situação semelhante à Gado Branco, com a diferença que elas

têm seu foco apenas na produção de culturas temporárias, especialmente grãos.

Portanto,  elas  têm um tipo  de  uso  de  vulnerabilidade  alta  com um crescimento

estagnado (vulnerabilidade média) o que lhes confere uma vulnerabilidade alta (3),

uma vez, que, de acordo com a lógica adotada, o arredondamento de (3+2)/2 é 3.

A Fazenda Aprazível, por outro lado, dedicada a uma produção de culturas

temporárias,  especialmente  grãos  (vulnerabilidade  alta),  apresenta  um  vívido

crescimento evidenciando sua alta vulnerabilidade, tanto no que se refere ao tipo de

uso como à dinâmica de crescimento.  Portanto a área dessa fazenda apresenta

vulnerabilidade 3.

Por fim, o DIPLAG, com uma cultura mais diversificada, mas em sua maioria

temporária e com perspectivas concretas de começar um vigoroso plantio de cana-

de-açúcar evidencia um tipo de uso com vulnerabilidade alta (3).
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Os  dados  de  sensoriamento  remoto  também  mostram  que  essa  área

agrícola está em plena expansão, portanto, denotando uma vulnerabilidade de nível

3. Assim, o DIPLAG mostra-se nas duas variáveis consideradas um uso do território

de vulnerabilidade alta.

O mapa 7 sintetiza o resultado dessas análises e ponderações.
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MAPA 7
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4.4. Mapeamento da vulnerabilidade dos sistemas ambientais (Vs)

Como pode ser visto na figura 48, o mapeamento da vulnerabilidade dos

sistemas ambientais  representa o topo do fluxograma que mostra a estrutura da

modelagem  que  está  sendo  proposta  pela  dissertação.  Portanto,  “Vs”  é  uma

integração das vulnerabilidades “Vd”, “Ve” e “Vt”. Com a integração dessa tríade de

fatores a modelagem buscou uma composição que indicasse a vulnerabilidade dos

sistemas ambientais de Guadalupe através de uma média ponderada expressa pela

seguinte expressão algébrica:

Vs = [Vd(2)+Ve(4) + Vt(4)] / 10, onde
Vs = Mapa de vulnerabilidade síntese dos sistemas ambientais com graus variando de 1 a

3;

Ve = Mapa de vulnerabilidade à erosão com graus variando de 1 a 3;

Vd = Mapa de vulnerabilidade à desertificação com graus variando de 1 a 3;

Vt = Mapa de vulnerabilidade à dinâmica territorial com graus variando de 1 a 3.

Como pode ser visto, os valores de Vd foram ponderados para baixo em

relação à Ve e Vt. Isso se deve ao fato já ressaltado ao longo do trabalho de que a

sequidão do clima, identificada por uma relação deficitária entre chuva e ETP, ser

compensada pela  grande disponibilidade  hídrica representada pelo  Lago de Boa

Esperança.  Além  disso,  as  diferenças  altimétricas  modestas  entre  as  partes  do

município facilitam o transporte antrópico dessa água, inclusive para drenar as áreas

mais  altas  de  Guadalupe.  Portanto,  a  escassez  de  água  constatada  na  relação

chuva/ETP é compensada em parte pelo reservatório da hidrelétrica.

Enfim,  como  resultado  do  geoprocessamento  mostrado  na  expressão

algébrica acima, obteve-se o mapa 8 que evidencia as manchas de vulnerabilidade

dos sistemas ambientais do município de Guadalupe tendo por base três de suas

principais vulnerabilidades diagnosticadas ao longo da presente pesquisa.
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MAPA 8
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Ao longo  do trabalho foi  possível  perceber  a  escassez e  deficiências  de

dados básicos para a gestão do território, como mapeamentos e monitoramentos

sistemáticos. Os mapas disponíveis para a região de estudo são antigos e/ou em

escalas  bastante  gerais.  As  redes  de  coletas  de  informações  sistemáticas,

especialmente as meteorológicas não apresentam dados detalhados e o acesso a

suas  séries  históricas  é  dificultado  pelo  valor  cobrado  e  pela  burocracia  para

liberação  dos  dados  para  fins  científicos,  por  exemplo.  Assim,  um  trabalho  de

mapeamento que necessite desses dados cartográficos e sistemáticos, como foi o

caso da presente dissertação, vêem-se prejudicados pela falta ou indisponibilidade

de dados.

Contudo,  mesmo  sem  os  dados  ideais,  é  necessário  refletir  sobre  a

confecção  desses  produtos  e  sobre  alternativas  metodológicas  de  mitigar  tais

limitações, já que tais produtos guardam informações fundamentais para uma gestão

territorial integrada e eficiente.

No presente caso, por exemplo, essas informações de apoio à gestão do

território são representadas pelo conhecimento das vulnerabilidades dos sistemas

ambientais.  Um  conhecimento  e  monitoramento  do  que  se  passa  no  território

viabiliza a mitigação de processos descontrolados, como o caso da mineração de

atapulgita  encontrada  em  Guadalupe,  que  geram  a  degradação  dos  sistemas

ambientais e consequentemente da qualidade de vida da população local, que vive

nesse território.

Diante disso, os resultados buscados pela presente dissertação contribuem

com aqueles que se interessam e se empenham por uma gestão territorial sócio-

ambientalmente mais sustentável. Foi com esse espírito que a presente dissertação

esteve  dedicada  à  reflexão  sobre  a  temática  de  vulnerabilidade  dos  sistemas

ambientais.

Observando o  resultado  final  do  trabalho  pôde-se  perceber  que há  uma

coerência  entre  o  que  foi  pensado  teoricamente  enquanto  vulnerável  e  sua

expressão no mapa final. Ou seja, os mapas finais delimitam enquanto áreas mais

vulneráveis  justamente aquelas  que colecionam um maior  número  de elementos
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instáveis  ou  com  potencial  de  instabilização.  São  áreas  como  as  encostas

dissecadas das margens do Lago de Boa Esperança ou como as áreas de produção

agrícola em franca expansão.

Com isso, o objetivo de analisar os principais elementos de instabilização

dos sistemas ambientais  locais,  enquanto indicadores de sua vulnerabilidade,  foi

alcançado. E os produtos gerados ao longo da dissertação servem como referência

para se compreender melhor a dinâmica ambiental no município de Guadalupe.

Em  síntese,  o  capítulo  três  apresentou  os  resultados  da  pesquisa  que

apontam para  o  objetivo  específico  de  caracterizar  a  paisagem dando ênfase  à

predisposição climática à desertificação, à dinâmica da erosão dos solos e rochas, e

à  dinâmica  dos  tipos  de  uso  do  território;  e  o  capítulo  quatro  apresentou  os

resultados  que  atenderam  aos  objetivos  específicos  de:  zonear  o  território  de

Guadalupe  de  acordo  com  os  graus  de  vulnerabilidade  aos  três  processos

instabilizadores dos sistemas ambientais e integrar os mapeamentos dos graus de

vulnerabilidade de forma ponderada numa síntese que expressa a vulnerabilidade

dos sistemas ambientais da paisagem de Guadalupe.

No entanto, a despeito da coerência lógica apresentada, a presente análise

e  modelagem  de  vulnerabilidade  ainda  não  está  plenamente  concluída.  Ela

necessita de testes empíricos mais aprofundados. Isto é, necessita ser testada em

diversas situações concretas do município a fim de que seja possível um melhor

conhecimento de suas potencialidades e deficiências na prática. Podendo,  dessa

forma,  ser  ajustada, se necessário,  e plenamente validada enquanto instrumento

para a gestão territorial de Guadalupe.

Mas, como pode ser percebido, todo esse processo não é viável no decurso

de  uma  pesquisa  de  mestrado.  E  no  caso  da  presente  pesquisa,  tanto  pela

insuficiência  do  tempo  disponível  quanto  pelas  limitações  de  recursos  e,

principalmente,  de  logística  de  campo,  devido  à  distância  entre  o  local  onde  a

dissertação foi  realizada e sua área de estudo.  Portanto,  a presente dissertação

deixa como contribuição teórica e prática todo o material produzido até aqui e aponta

para possíveis desdobramentos no sentido de análises mais empíricas da questão

ambiental de Guadalupe que possam estar se somando aos presentes resultados.

Por  fim,  é  importante  ressaltar  ainda  que as áreas  delimitadas  como de

vulnerabilidade alta não significam que têm o seu uso necessariamente vetado, mas

que os usos sobre elas devem ser revestidos de cuidados maiores, como a busca de
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um  controle  sobre  suas  densificações.  Mas,  caso  isso  não  seja

socioeconomicamente  viável  para  o  município,  a  intensificação  deve  ser

acompanhada por um cuidadoso processo de gestão de riscos.

Por  outro  lado,  uma  área  de  vulnerabilidade  baixa  não  significa  área

invulnerável, mas, apenas que os usos podem ser mais intensificados do que nas

áreas de vulnerabilidade alta com menor risco.
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