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Resumo 

 

Este estudo apresenta as transformações e a atual dinâmica da paisagem do município de Pedro 
do Rosário, no estado do Maranhão entre os anos de 1984 a 2016, utilizando como abordagem 
teórico-metodológica, o modelo GTP (Geossistema - Território-Paisagem) proposto por 
Bertrand e Bertrand (2009). Para tanto foi utilizado um conjunto de procedimentos, a saber: 
processamentos digitais de imagens, levantamentos fitossociológicos, aplicação de 
questionários, voltados para avaliação das potencialidades e fragilidades dos geossistemas, e 
identificação dos principais fatores que atuam nas mudanças ocorridas no local. O referido 
município está inserido na Baixada Maranhense, uma região natural integrada por um sistema 
hidrográfico lacustre, constituído por rios, lagos e planícies fluviais inundáveis e contém em 
seus limites territoriais alguns dos principais divisores de águas que formam os rios e lagos da 
Baixada Maranhense. Todavia é interessante notar, que o mesmo não se encontra assistido pela 
política estadual de proteção ambiental, situação problemática, na medida em que se torna 
possível, perceber ao longo do tempo, transformações significativas associadas às 
características socioeconômicas locais. Como resultado foi possível diagnosticar as 
transformações paisagísticas ocorridas nas últimas 4 décadas. Pedro do Rosário passou por 
mudanças significativas, associadas às formas de uso ocorridas historicamente no local, com 
destaque para a pecuária, que ocasionou o aumento de áreas de pastagens em mais 44% e 
redução significativa da cobertura vegetal para 29% do território no ano de 2016, sendo 
encontradas fragmentadas em pequenas manchas, se apresentando sob forte atividade antrópica. 
O estudo atual fornece subsídios para novas pesquisas científicas e acadêmicas além de fornecer 
dados que podem auxiliar na elaboração e implementação de políticas públicas, objetivando o 
ordenamento do território que concorra para a melhoria da qualidade de vida da população 
local. 
 

Palavras-chave: Paisagem; GTP; cobertura da terra; Baixada Maranhense; Pedro do Rosário; 

Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This etude shows as purpose to identify the historic transformations and of the current landscape 
dynamic of the Pedro do Rosário city – Maranhão between the years of 1984 to 2016, using as 
theorical-methodological model, the GTL model (Geosystem, Territory, Landscape) purposed 
by Bertrand and Bertrand (2009).For such, were used a methodological procedures ensemble, 
to be know: digital image processing, phytosociological surveys, questionnaires application, 
aimed to evaluate the potentialities and fragilities of the geosystems, identify the main factors 
that perform on the occurred changes on the local. The referred municipality is inserted on the 
Baixada Maranhense, a natural region integrated by a hydrographic lacustrine system, 
constituted by rivers, lakes and floodable fluvial plains. Some of the main waters splitters that 
composes the channels that forms the rivers and lakes of the Baixada Maranhense, are situated 
inside of the territorial limits of this city. However, is interest to point, than the same does not 
found aided by the statal policy of environmental protection, problematic situation, as long as 
that becomes possible, to realize along the time significant transformations associated to the 
environmental characteristics and local social economics. As result, was possible to identify 
than along grade of modifications on the last 4 decades. Pedro do Rosário passed for significant 
changes, associated to the use forms and occupation occurred historically on the local, with 
highlight to the cattle raising, that caused the increase of grassland areas in over 44% and 
significant reduction of the vegetal covering to 29% of the territory on 2016 year, being have 
founds in spaced ways in small stains and fragments, presenting under strong anthropic activity. 
The present study supplies subsidies for new scientific researches and academic besides to 
supply data for purposes of public policies elaboration, with looks to enhancement of the life 
quality of the local society. 
  
Key words: GTP, vegetal covering; Baixada Maranhense; Pedro do Rosário. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação apresenta um estudo diagnóstico das transformações históricas da 

paisagem e sua dinâmica atual no município de Pedro do Rosário no Estado do Maranhão. O 

referido município está situado na Mesorregião Norte Maranhense e compõe com outros 20 

municípios, a microrregião da Baixada Maranhense, área situada na porção centro-norte do 

estado do Maranhão que se caracteriza como um ambiente de formação sedimentar recente, 

formado por extensas áreas rebaixadas de topografia plana intercaladas por superfícies 

tabulares, pequenas superfícies colinosas suavemente onduladas, morros residuais (FARIAS 

FILHO, 2013; CONCEIÇÃO ET AL, 2013) 

As características geomorfológicos em combinação com as condições de sazonalidade 

climática (chuvas entres os meses de dezembro a junho), proporcionam a formação de um 

sistema hidrográfico integrado por um conjunto de rios, lagos e planícies fluviais inundáveis, 

formando extensos campos inundáveis cobertos por gramíneas e outras espécies aquáticas. 

Além de campos não inundáveis (tesos), floresta secundária mista com babaçu, matas ciliares 

e floresta ombrófila com palmáceas nas áreas permanentemente úmidas (PEREIRA, 2013). 

Em função das suas características ambientais, o Estado do Maranhão criou, através do 

Decreto de n°. 11.900 de junho de 1991, a Área de Proteção Ambiental - APA da Baixada 

Maranhense, sendo delimitada a partir da integração de três sub-bacias hidrográficas da região: 

Baixo Pindaré, Baixo Mearim-Grajaú e Estuário do Mearim-Pindaré, além de setores da Baía 

de São Marcos incluindo a Ilha dos Caranguejos (MARANHÃO, 2012). A APA da Baixada 

Maranhense, abrange 35municípios situados nas mesorregiões norte, oeste e centro 

maranhense, porém, a Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense não abrangeu toda 

extensão da microrregião da Baixada Maranhense, deixando à sua margem, extensões 

territoriais que são fundamentais para manutenção dos mananciais que integram a área, a saber, 

os municípios emancipados em 1994, desmembrados de outros que já faziam parte da APA, e 

que não foram inseridos nessa unidade de conservação.  

A margem desta delimitação de áreas de proteção ambiental encontra-se o município de 

Pedro do Rosário que apesar de fazer parte da microrregião da Baixada Maranhense e 

apresentar em seus limites territoriais alguns dos principais divisores de águas que mantém os 

a dinâmica do ambiente local, com destaque para o rio Pericumã e Lago Formoso, não foi 

incluído em sua totalidade na APA da Baixada Maranhense, sendo considerado apenas 0,3% 

de sua área territorial total. 

A escolha do município deu-se por um conjunto de características associadas ao seu 
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processo histórico de crescimento econômico e social e condições naturais, as quais, agindo 

como um sistema integrado que atuaram e atuam nas transformações da paisagem local de 

forma diferente, em comparação a outros municípios que compõem a Baixada Maranhense. Os 

processos históricos já mencionados fazem referência ao processo de ocupação do município, 

associado ao deslocamento de migrantes oriundos do nordeste brasileiro, para o local durante a 

década de 1950, voltado à ocupação do setor oeste do estado. 

Esse deslocamento mais intenso encontra-se relacionado a políticas de colonização da 

Amazônia Maranhense, realizadas com o apoio de instituições governamentais como a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, a INCRA, que implicaram 

modificações não apenas sociais, mas também demandaram transformações na organização do 

território amazônico maranhense, sobretudo com relação à promoção de alterações nas formas 

de uso e cobertura da superfície e na interação da sociedade local com o ambiente, que 

desencadearam problemas socioambientais que se intensificaram devido à ocupação predatória 

e especulativa da área, principalmente associadas às atividades econômicas realizadas pelas 

comunidades locais. 

Desse modo, os agentes e processos responsáveis pelas transformações do espaço 

geográfico da área de estudo foram diagnosticados a partir da análise das características 

fisionômicas e socioespaciais, pela ausência de estudos acerca do tem abordado, na tentativa de 

contribuir com o desenvolvimento científico. Assim, a partir desse diagnóstico, podem ser 

realizados novos estudos em benefício do adequado planejamento de gestão e uso dos recursos 

do ambiente, intervenção e/ou uma previsão da evolução (prognósticos) do ambiente. Desse 

modo, a dissertação encontra-se organizada da seguinte maneira: 

O capítulo 1 apresenta um arcabouço teórico, tendo como base a paisagem descrevendo 

seus conceitos e sua evolução perante escolas que influenciaram seus usos; A tríade 

Geossistema - Território e Paisagem – GTP e suas utilizações nos estudos propostos pela 

Geografia em estudos socioambientais; as ferramentas de análise da paisagem.  

No capítulo 2 serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados nas etapas, 

materiais e técnicas para o alcance do “(in)visível” nas transformações da paisagem do 

município estudado, que compreendem os trabalhos de gabinete como leituras bibliográficas; 

interpretação cartográfica; processamento de imagens de satélite e confecção de mapas; não 

menos importante, os trabalhos de campo, fornecendo subsídios para a caracterização e 

validação fiel do espaço geográfico da área pesquisada.  

O capítulo 3 apresenta as o processo de formação territorial de Pedro do Rosário no 

contexto da Amazônia Maranhense e da Baixada Maranhense. Onde se destaca o processo de 
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ocupação e sua influência sob as transformações socioespaciais locais, se indicando os 

programas Estatais para o desenvolvimento e ocupação do Local, e os aspectos humanos que o 

município de Pedro do Rosário apresenta.  

O capitulo 4 se apresenta as características geoambientais do território de Pedro do 

Rosário, destacando os fatores geológicos, geomorfológicos e climáticos como fatores que 

influenciam na vegetação, solos e hidrografia e na distribuição de unidades de paisagem 

presentes na área, destacando suas potencialidades e fragilidades. Sendo indicados as 

características de fragmentos de vegetação a partir, se utilizando levantamentos 

fitossociológicos e a pirâmide de vegetação. 

O capitulo 5 avalia as transformações do território a partir da avaliação das mudanças 

de cobertura da terra num espaço temporal de 40 anos tendo como base imagem, destacando as  

O capítulo 6 apresenta as considerações finais, onde se avalia o uso do GTP como 

ferramenta metodológica e apresenta pontos relacionados aos resultados alcançados. 

 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo geral 

• Analisar as transformações históricas e a dinâmica atual da paisagem no 

município de Pedro do Rosário, ambiente de Amazônia Legal, tendo como fundamento teórico 

- epistemológico o sistema o GTP, proposto por G. Bertrand.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

•••• Identificar as transformações de cobertura da terra no recorte geográfico do 

município de Pedro do Rosário, a partir das imagens LANDSAT TM de1984 1991, 1996, 2000 

(2006), 2009 e OLI/TIRS 2013/2014 e representar os resultados cartograficamente; 

•••• Caracterizar as principais unidades de paisagem do município indicando o 

potencial ecológico e as fragilidades do ambiente físico de Pedro do Rosário – MA; 

•••• Realizar o levantamento fitossociológico (e representar a estrutura vertical e 

fitossociológica) da vegetação local por meio de pirâmides de vegetação; 

•••• Analisar a dinâmica da paisagem do município a partir da percepção dos sujeitos 

locais, tendo como referência entrevistas semi-dirigidas a moradores com residência 

maior/igual há 40 anos na área. 

 

 



 
 

17 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A paisagem como categoria de análise na Geografia 

Este capítulo aborda a etimologia e a trajetória da palavra paisagem dentro da Geografia, 

a partir da análise de alguns autores que discorrem sobre o tema. Para tanto se faz uma 

abordagem d e sua evolução enquanto objeto de análise dos estudos geográficos a partir de sua 

idealização em diferentes escolas (alemã, russa e francesa), na qual foram responsáveis pela sua 

efetivação paisagem enquanto categoria de análise da Geografia. Em um segundo momento se 

aborda o Geossistema e sua evolução até o modelo teórico Geossistema-Território-Paisagem-

GTP. Por fim se abordará de forma breve a utilização das geotecnologias como instrumentos 

de análise do estudo da paisagem. 

 

2.1.1 A concepção da paisagem 

“O lugar ocupado pela paisagem nos estudos geográficos sempre foi considerável” 

(CLAVAL, 2014, p. 235), e seu conceito e metodologias foram moldados cada qual em um 

determinado contexto histórico e cultural, associadas às várias correntes de pensamento do 

geográfico, desde antes de sua sistematização enquanto ciência (VITTE, 2007). 

A palavra paisagem tem sua origem do Latim “pagus”, e significa país, sentido de Lugar, 

Região, Território, Nação, e dela derivam formas a exemplo: paisaje (espanhol), paisage 

(francês), paesaggio (italiano), e germânicas de “land” landschaft (alemão), landscape (inglês), 

landschap (holandês) sempre refutando ao recorte do espaço territorial mais ou menos definido 

(PASSOS 2003). 

As designações acima demonstram que a paisagem possui conotação espacial, podendo 

ser caracterizada historicamente sob duas perspectivas: a primeira associada a estética-

fenomenológica sendo a paisagem caracterizada por apresentar aparência, representação; 

associada a arranjo dos objetos visíveis pelo sujeito por meio de seus próprios filtros. A segunda 

pode ser caracterizada como geopolítica, designando uma unidade territorial onde se 

desenvolve a vida de pequenas comunidades humanas (VITTE, 2007 p.11). 

A paisagem apresenta seus primórdios na pintura, literatura e nas artes, na qual se 

baseava na representação de um recorte espacial quase sempre natural da realidade, que pudesse 

ser “enquadrado” delimitando, sendo possível a sua materialização, o contemplar a natureza 

pela percepção. Ao longo da sua evolução assumiu várias interpretações, associadas à 

combinações de formas, heranças, culturas, sendo, ao mesmo tempo, formada por arranjos e 

estruturas que permitem sua mensuração de forma objetiva, e/ou diretamente ligada à 
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identidade e aos aspectos afetivos dos sujeitos, constituída como um produto das ações de certa 

sociedade sobre uma natureza, que dinamicamente a modificam e a reconstroem de forma 

contínua (LUZ, 2014). 

Brito e Ferreira (2011 p. 13) destacam que a evolução das diferentes abordagens 

filosóficas que moldaram o conceito de paisagem, sendo apresentado ora de forma estática, ora 

dinâmica, ora destacando seu caráter abstrato, ora como produto territorial das ações entre o 

capital e o trabalho, ora de caráter mais holístico. Na geografia, o termo foi introduzido pela 

escola alemã, por A. HOMMEYEREM como Landschaft, “conjunto de "formas" que 

caracterizam um setor determinado da superfície terrestre, sendo a “forma” elemento 

materializado, e diferenças associadas às heterogeneidades e homogeneidades na qual se analise 

os elementos a partir de suas formas e magnitudes pode diferenciar em tipologias de paisagens. 

(PASSOS, 2003). 

De acordo com Passos (2003) com a ampliação da concepção de paisagem e seu campo 

de análise, se destaca a necessidade de discussão de novos conceitos como de homogeneidade 

e heterogeneidade, a relação de escala, complexidade e homogeneidade, e com a globalidade 

das formas da superfície terrestres. Na geografia, a paisagem ganhou status de ciência, porém 

apresentando em sua concepção multiplicidades de sentidos, sendo apreendida enquanto 

expressão fisionômica, sempre interpretada a partir de seu caráter estético, ilustrada a partir de 

simbologias e significados, associados principalmente às escolas da qual foi trabalhada ao longo 

do seu desenvolvimento. Com base nas orientações teórico-metodológicas na qual a geografia 

se fundamentou com destaque para as escolas, alemã, russa e francesa, o conceito e a aplicação 

da paisagem foi estruturado de maneira diversa, associada a suas referências epistemológicas 

como será abordado a seguir. 

 

2.1.2 A escola alemã 

Os primeiros levantamentos de cunho geográfico referente à paisagem são atribuídos ao 

botânico e naturalista alemão Alexandre Von Humboldt (1769 - 1859), cujos estudos eram 

elaborados a partir de levantamentos referentes às características do ambiente, usando a 

descrição e comparação como aspectos metodológicos, tendo na distribuição da vegetação, 

elemento integrador entre todas as variáveis climáticas e morfológicas, fonte de toda 

interpretação e entendimento da realidade presente na paisagem (PASSOS, 2003). 

Em “Quadros da Natureza” e “Cosmos”, Humboldt, tentou mostrar a associação dos 

diversos elementos pelo globo, associado à composição dos diferentes lugares. Devido a sua 

visão abrangente/totalizante de paisagem, ele procurava, em suas análises, associar elementos 
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diversos da natureza e da ação humana, sistematizando, assim, a ciência geográfica (SCHIER, 

2003, p. 82). 

Outro pesquisador alemão que se destaca no estudo das paisagens é Karl Ritter (1779 - 

1859), filósofo e historiador, este autor apresenta em suas pesquisas discussões acerca da 

ciência geográfica de maneira explicitamente metodológica, na qual propõe a comparação e 

descrição para entender as especificidades de cada lugar associando-as também as 

configurações históricas. Ritter procurou-se entender as relações dos fenômenos da natureza 

com o homem, se destacando o caráter “físico-natural” e o “humano”, situando a paisagem na 

fronteira das ciências naturais e sociais (BRITO; FERREIRA, 2011). 

A paisagem também foi trabalhada por Friedrich Ratzel (1844-1904), que desenvolveu 

seus trabalhos, no final do século XIX, na linha do racionalismo e do positivismo ambiental, 

considerando as relações de causa que interagem na natureza e formulou a Antropogeografia e 

darwinismo social, bases para a formulação do Determinismo Geográfico. As ideias de Ratzel, 

acerca de paisagem resultaram na Landshaftskunde, uma Ciência da Paisagem, sob perspectiva 

territorial, que fundamentou a corrente do determinismo geográfico, imprescindível para 

justificar o processo de expansão territorial da Alemanha (PASSOS,2003; SHIER, 2003; 

BRITO E FERREIRA,2011) 

Ferdinand Von Richtofen (1833 - 1905) insere uma visão da superfície terrestre como 

intersecção de diferentes esferas: litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera, "Erdoberflasche", 

como forma de compreender as interconexões em qualquer setor do espaço (PASSOS, 2003) 

Sigrifid Passarge (1856 - 1958) foi o primeiro autor a dedicar um livro à paisagem, 

Grundlagen der Landshaftskunde (1919-1920), baseado em seus estudos realizados acerca do 

continente africano, resultando em um ramo da Geografia denominado de Geografia da 

Paisagem. Passarge se devem apontamentos básicos, tais como os formulados em seu livro 

Geomorfologia, onde expressa a ideia de globalidade da paisagem, associando a relação do 

relevo com os elementos do clima e com a vegetação (PASSOS, 2003; BRITO E FERREIRA).  

 

Os elementos climáticos tendem à destruição das formas, enquanto a vegetação 
contribui para a sua conservação. As interações entre um conjunto de forças 
semelhantes conduzem às formas integradas, que lhes conferem uma série de 
características próprias e compõem as diferentes unidades de paisagem, que não são 
nunca a simples soma de seus componentes, mais interação entre os mesmos se origina 
uma estrutura que os convertem em algo basicamente diferente (PASSOS 2003 p.31). 
 

Alfred Hettner teve como objeto de análise a paisagem. Em seus estudos ele se 

preocupava com uma metodologia que incluísse o homem nas análises, buscando uma 
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globalidade da paisagem (FLOROVA, 2001). 

Com a inserção do conceito de ecossistema1 por Tansley em 1937, Carl Troll (1899 – 

1975) incorporou aos estudos geográficos, termos contemporâneos da ecologia, chamada de 

"Geografia da Paisagem", formando a Ecologia da Paisagem, que posteriormente se 

denominou “Geoecologia”, não se restringindo apenas aos aspectos naturais, mas também 

englobou paisagens derivadas da ação humana, bases para a formulação do conceito de 

“geossistema” (PASSOS, 2003). 

A partir das abordagens da Ciência Ecológica, a ideia de sistema foi plenamente 

incorporada aos estudos da paisagem, onde se destaca E. Neef e G. Haase. Para esses autores, 

o homem tem (também) uma atividade que deve ser interpretada como parte do sistema da 

paisagem: “o homem se encontra vinculado ao seu meio e aos demais homens, não somente 

através do intercâmbio de matéria e de energia, mas também, através do intercâmbio de 

informação” (BARROS; PÁDUA, 2014). 

Barbosa (2015) destaca que a abordagem da Ciência da Paisagem na Escola Alemã, 

seguiu-se orientada concomitantemente em duas linhas: uma com abordagem naturalista 

denominada paisagem natural (Naturlandschaft), e a outra com uma abordagem de paisagem 

cultural (Kulturlandschaft), que serviram de base para o desenvolvimento das demais escolas 

geográficas de paisagem principalmente no âmbito das escolas russa e francesa que serão 

destacadas a seguir. 

 

2.1.3 A escola russa 

Outra importante escola a desenvolver pesquisas acerca da paisagem é a russa que 

apresenta em sua perspectiva, evolução lógica e progressiva referente ao tema paisagem (Land 

schaftovedenie) (PASSOS, 2003). Frolova (2007) destaca a ciência da paisagem na Rússia é 

data do fim do século XIX. Onde se tem as primeiras reflexões sobre a paisagem como método 

verdadeiramente geográfico do estudo do meio. Influenciada pela escola germânica, em 

concomitância com a edafologia, a escola russa apresentou como concepção a associação da 

paisagem com a definição de espaço natural, denominada de Geografia Física Complexa, como 

idealizador edafólogo russo V.V. Dokoutchaev (1848-1903) (PASSOS, 2003).  

Ao elaborar os fundamentos da pedologia científica, apoiado sobre a noção de complexo 

 
1Ecossistema é definido por Odum (1981) como sendo área relativamente homogênea de organismos interagindo 
com seu ambiente. A comunidade de seres vivos constitui o componente principal, que se interliga com os 
elementos abióticos do habitat. Constituído por qualquer unidade que inclui a totalidade dos organismos em uma 
determinada área interagindo com o ambiente físico, de modo que um fluxo de energia promove a permuta de 
materiais entre os componentes vivos e abióticos. 
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territorial natural2 , foi possível assimilar diretamente a Teoria Geral dos Sistemas, de Ludwig 

Von Bertalanffy, tornando possível a criação de bases para o futuro conceito de Geossistema, 

voltando para manutenção do Estado Soviético (PASSOS, 2003; FLOROVA, 2007). 

A escola russa teve uma participação muito relevante para o progresso do estudo da 

paisagem, associado principalmente, com a introdução da abordagem sistêmica na Geografia, 

ao analisar as relações entre os solos, geomorfologia, vegetação e clima em escala local que 

contribuiu para a elaboração e desenvolvimento das propostas teórico-metodológicas de 

maneira significativa nos estudos integrados do ambiente (MACIEL; LIMA, 2011). 

Segundo Maciel e Lima (2011, p.164), se observou uma nova tendência sobre o conceito 

de paisagem, se aproximando do conceito de sistemas, onde todos os elementos faziam parte 

da natureza, deixando de lado o aspecto fisionômico e contrapondo-se a abordagem estético-

descritiva, levando à compreensão dos sistemas naturais a partir da sua estrutura e 

funcionamento a partir das trocas de matérias e energia dentro do sistema (complexo físico-

químico e biótico). 

Entre de 1960 e 1970, se destacam os trabalhos Entre 1960 e 1970 estudiosos russos 

definem o complexo físico ou complexo natural, que tinham o objetivo de classificar a 

paisagem, e aperfeiçoar a produção agroindustrial da URS a partir desses estudos, foi possível 

destacar duas características da paisagem russa: os elementos naturais que se encontram 

irregularmente distribuídos na superfície, e os que se encontram relacionados entre si (PASSOS, 

2003; MACIEL E LIMA, 2011) 

Desse modo se identifica três linhas na qual foi fundamentada a paisagem na escola 

russa: os regionalistas, em torno de SOLNCEV e de ISACHENKO, para quem uma 

Landschafté uma unidade morfológica sempre localizada; de outro lado, os pesquisadores que, 

com D. L. ARMAND, consideram a Landschaftcomo uma entidade sistêmica totalmente 

dissociada das noções corológicas; entre os dois, os tipologistas como GVODZIETSKI ou 

SANEBLIDZE, interessados mais pela classificação do que pela corologia. 

Uma importante contribuição da escola russa está associada ao desenvolvimento da 

cartografia de paisagens a partir da utilização de modelos quantitativos, estações experimentais 

que subsidiaram fortemente para o desenvolvimento da ciência da Paisagem, aproximando-a da 

matemática e física (GUERRA E MARCA, 2006). 

Em 1977 V. B SCHAVA apresenta a concepção de Geossitema, como uma nova forma 

de se tentar resolver os problemas metodológicos acerca dos estudos da paisagem na Rússia, 

 
2O Complexo Natural Territorial segundo Amorim (2012), é representado como recorte do ambiente na qual ocorre 
a interação de componentes bióticos e abióticos que se desenvolvem no interior de um complexo sistêmico. 
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tendo como base os estudos iniciados por Troll (1950) na Escola Alemã, formulou uma nova 

perspectiva da análise da paisagem (GONCALVES, 2016), sendo utilizado posteriormente em 

inglês, em 1967, pelo geógrafo Stoddart e em alemão, em 1969, por Neef. A partir dessas datas 

trata-se já de um termo científico utilizado por todos os especialistas da Ciência da Paisagem 

(PASSOS, 2003). 

Para Sochava (1977) a paisagem/geossistema é vista como um sistema ou conjunto 

dinâmico de elementos inter-relacionados, fator este que implantou as bases da renovação dos 

estudos físico-geográficos-ambientais e deu os subsídios para a análise holística 

multidisciplinar do meio ambiente, formadas por fenômenos naturais, embora todas as ações 

econômicas e sociais afetem as suas peculiaridades espaciais.  

Nesse modo, se destaca o conceito de Geossistema exposto por Sotchava (1977): 

 

“É uma classe particular de sistemas dirigidos, sendo o espaço terrestre de todas as 
dimensões, onde os componentes individuais da natureza se encontram numa relação 
sistêmica uns com os outros e, com uma determinada integridade, interatuam com a 
esfera cósmica e com a sociedade humana” (MACILE ; LIMA, 2011 p. 23). 

 

A concepção do Geossistema foi orientada a partir da abordagem sistêmica, tendo a 

Teoria Geral dos Sistemas, como fundamento para a teorização do meio natural, o mais simples 

e global, com suas estruturas e seus mecanismos, mais ou menos modificados pelas ações do 

homem (SOCHAVA, 1977). A análise geossistêmica está associada aos sistemas territoriais 

naturais que se distinguem no contexto geográfico, por componentes naturais 

intercondicionados e interrelacionados no tempo e no espaço, como partes de um todo, 

possuindo estrutura, influenciada por fatores socioeconômicos (AMORIM, 2012) (figura 1). 

 
Figura 1 - Geossitema na concepção de Sochava 

 
Fonte: Passos (2003) 
 

De acordo com Neves (2015) Shochava visou lançar uma proposta metodológica que 
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substituísse os estudos baseados exclusivamente na dinâmica biológica do ecossistema, pelos 

estudos integrados dos sistemas naturais e humanos em um determinado recorte espacial e 

temporal, bem como a criação de um conceito que subsidiasse os dados surgidos com a criação 

de estações experimentais e enquanto solução aos problemas metodológicos vivenciados pela 

conceituação de paisagem natural. 

Desse modo, os geossistemas são sistemas naturais em nível local, regional ou global, 

nos quais o substrato mineral, o solo, as comunidades de seres vivos, a água e as massas de ar, 

particulares às diversas subdivisões da superfície terrestre, são interconectados por fluxos de 

matéria e de energia, em um só conjunto, representando um conceito territorial com delimitação 

e escala.  

É importante destacar que Sochava foi o primeiro geógrafo a definir de maneira precisa 

o geossistema, que inclui todos os elementos da paisagem como um modelo global, territorial 

e dinâmico, aplicável a qualquer paisagem concreta, sendo formado por cinco atributos 

sistêmicos fundamentais: estrutura, funcionamento, dinâmica, evolução e informação, sendo 

organizado em condições homogêneas (PASSOS 2003). 

Sochava (1978) se preocupou com a classificação dos geossistemas, em geômero 

(estrutura homogênea) e geócoro (estrutura diferenciada). Tal classificação divide os 

geossistemas em sub-sistemas segundo suas ordens dimensionais (planetária, regional e 

topológica). Nas áreas homogêneas ocorrem as biogeocenoses (geômeros elementares), sendo 

estas os pontos de partida para classificação dos geossistemas, bem como áreas diferenciadas 

(geócoros elementares) que asseguram um mínimo de ligações para a existência dos mesmos 

(AMORIM, 2012; NEVES, 2015). 

A partir do conceito de geossistema russo, o geógrafo francês Georges Bertrand (1972) 

apresenta uma nova proposta para o estudo do geossistema, onde busca a introdução do 

condicionante antrópico com maior relevância na transformação dos sistemas naturais, dando 

aos geossistemas um caráter mais epistemológico. Desse modo a escola russa apresentou novas 

diretrizes para o estudo da paisagem, formulando a partir do conceito de geossistema as bases 

teóricas epistemologias que influenciariam outras escolas como a francesa. 

 

2.1.4 A escola francesa e o desenvolvimento do Geossistema 

Baseados na escola alemã, com destaque para as ideias de Ratzel, na escola francesa, 

são iniciados os estudos da paisagem, com análises centradas na relação entre o homem e o 

meio, a partir da visão de Paul Vidal de La Blache, formalizando assim as tendências 

possibilistas da Geografia (PASSOS, 2003; BARBOSA, 2015). 
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Apresentando também um caráter naturalista da geografia tradicional, pautada no 

positivismo geográfico, a escola francesa se diferencia da alemã, ao tornar o homem um ser 

ativo dentro do processo de formação da paisagem, moldando e transformando-a de acordo com 

suas necessidades e incorporando a cultura como ferramenta modeladora da paisagem, sendo 

assim contrário as ideias deterministas oriundas da escola alemã. 

Barros e Pádua (2012 p 8) destacam que a paysage formulada a partir da noção de pay, 

é a área de ação de um grupo humano específico. Sua noção é intrínseca à definição de região, 

base da geografia Vidaliana. Luz (2014) afirma que a geografia francesa buscou incorporar em 

seus estudos a evolução específica de objetos geográficos, como formas de paisagem, sistemas 

agrários, planos de cidades e nesse sentido, essa concepção dotada de pluralismo foi o pilar para 

constituição das regiões geográficas. 

Ao dar continuidade aos estudos de La Blache, Monbeig, buscou-se entender a paisagem 

a partir dos reflexos naturais e culturais das civilizações. Sua análise de paisagem pode ser 

comparada a um quebra-cabeça, onde é possível entender toda a interação entre o homem, o 

meio e suas formas de apropriar-se dos recursos (FERNANDES, 2013). 

Guerra e Marcal (2006) destacam também os estudos de dos franceses Georges Bertrand 

(1972) e Jean Tricart (1976 – 1977) que desenvolveram suas pesquisas associadas ao estudo do 

sistema ambiental de maneira integrada entre os elementos. Os estudos de Tricart (1920 – 2003) 

foram voltados principalmente para a geomorfologia e a ordenação da paisagem, sua obra 

principal Ecodinâmica3,apresenta uma concepção próxima ao de ecossistema, e estabelece a 

ótica dinâmica como ponto de partida para se entender organização do espaço, na qual destaca 

três grupos taxonômicos para a análise da dinâmica da paisagem: os meios estáveis; meios 

intermediários; meios instáveis4 (GUERRA E MARCAL, 2006). 

Ainda segundo Guerra e Marçal (2006), Tricart destaca que a evolução geomorfológica 

forma as diferenciações das unidades de relevo, que em associação com as intervenções 

humanas formam as unidades de paisagem territorialmente delimitadas. Outro autor que tem 

papel importante no estudo da paisagem é francês Georges Bertrand, que inicialmente segue 

 
3Tricart assinala quea análise morfodinâmica se baseia no estudo morfogenético, no estudo dos processos atuais, 
nas influências antrópicas e nos graus de degradação decorrente. 
4Os meios estáveis correspondem a um meio com lenta evolução, onde há pujança da vegetação, solos maduros, 
espessos e equilibrados com os outros componentes do ecossistema; favorecem a contenção dos processos erosivos 
e permitem a predominância da pedogênese; região de calma tectônica e de cobertura vegetal pouco alterada ou 
em recuperação evidente no sentido da evolução em direção às condições próximas às originais. meios 
‘intergrades’ ou de transição – meio de transição entre os meios estáveis e os fortemente instáveis em dependência 
do predomínio temporal, onde a morfogênese interfere gradativamente na pedogênese exercendo-se de maneira 
concorrente no mesmo espaço. Os meios fortemente instáveis corresponde aos setores onde a morfogênese é 
totalmente atuante, da dinâmica natural, a cobertura vegetal é pouco densa ou ausente, e os solos rasos e 
pedregosos, não impedem o predomínio dos processos erosivos. (TRICART, 1977 p. 35 – 49) 
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linha de raciocínio de Troll apoiando-se em uma concepção topológica e estrutural, 

caracterizando assim as paisagens como um conjunto de unidades articuladas e constituídas por 

elementos que se interagem formando uma dinâmica comum. (GUERRA; MARCAL, 2006) 

Uma das grandes contribuições da escola francesa se encontra no desenvolvimento do 

geossistema, por Georges Bertrand (AMORIM, 2012), que busca entender a dinâmica da 

paisagem sob a concepção metodológica, não apenas com enfoque na paisagem natural, mas 

também os sistemas antrópicos. Bertrand (1968) conceitua assim a paisagem como combinação 

dinâmica e instável dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, conjunto único e 

indissociável em perpétua evolução O autor destaca também que não se trata somente das 

paisagens naturais, mas da paisagem total e integrando todas as atividades antrópicas. 

De acordo com (Barbosa e Goncalves, 2015) o geossistema bertraniano surgiu, como 

um modelo teórico metodológico de estudo da paisagem, e também por uma necessidade de 

superação do estudo fragmentado praticado pela geografia até então, primordialmente como 

uma tentativa de superar os problemas de ordem epistemológicos em relação ao conceito de 

paisagem.  

Para Bertrand (1972) o geossistema é a combinação entre o Potencial Ecológico (clima, 

hidrologia, geomorfologia) com a Exploração Biológica (vegetação, solo, fauna) e a Ação 

Antrópica (fatores sociais e econômicos na estrutura e expressão espacial), formando um 

complexo dinâmico que se inter-relaciona, dando, assim, importância à dinâmica social junto 

aos processos naturais do geossistema (Figura 2). 

 
Figura 2 - Esquema prático do geossistema de Bertrand 

 
Fonte: Adaptado de Bertrand (2007 p.18) 
 

Bertrand (1972) inclui diretamente as atividades humanas, não apenas como fator de 
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exploração, mas como parte do sistema, o colocando na mesma hierarquia que os demais 

componentes, indicando que todo Geossistema também possui três atributos fundamentais: 

morfologia, dinâmica e exploração biológica, sendo, portanto, uma unidade complexa, 

desenvolvida em um espaço amplo que se caracteriza por certa homogeneidade de seus 

componentes, estruturas, fluxos e relações que, integrados, formam o ambiente físico onde há 

exploração biológica. 

Bertrand (2009) apresenta um modelo de classificação taxonômica das paisagens a partir 

da escala. Os elementos climáticos e estruturais se enquadrariam nas unidades superiores (zona, 

domínio, região natural), enquanto os elementos biogeográficos e antrópicos nas inferiores 

(geossistema, geofácies, geótipos), (PASSOS, 2003 p. 34). 

É importante destacar que o geossistema se encontra nas ordens inferiores, estando 

estabelecido entre a 4ª e 5ª ordem de grandeza, compreendida entre alguns quilômetros a 

centenas de quilômetros quadrados, possibilitando assim a análise integrada da paisagem, 

segundo características distintas (relevo, clima, botânica, biogeografia e unidades valoradas 

pelo homem), com isso, a análise e entendimento dos processos e dinâmicas socioambientais 

na formação dos complexos paisagísticos (quadro 1). 

 

Quadro 1 - Escalas de análise de Bertrand 
Unidade de 
Paisagem 

Espaço 
têmporo 
espacial 

Unidades elementares  
Relevo 

(1) 
Clima (2) Botânica Biogeografia Unidade 

trabalhada 
pelo 

homem 
Zona I  Zona  Bioma  

Domínio II 
Dinâmica 
estrutural 

Regional  
Domínio 

região 
 

Região 
Natural 

III - IV 
Unidade 
estrutural 

   
Quarteirão 

rural 

Geossistema IV - V  Local  
Zona 

equipotencial 
 

Geofácies VI     

Exploração 
ou 

quarteirão 
(pequena 
ilha em 

uma cidade 

Geotópo VII  microclima   
Parcela 
(casa ou 
cidade 

Fonte: Adaptado de Bertrand (1968), Conforme: (1) Tricart, Cailleux e Viers; (2) Max Sorre; (3) Brunet. 
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Bertrand (2009) propõe um modelo de classificação dos tipos de geossistemas 

considerando seu estado de clímax, evolução e dinâmica de conjunto, sendo estes Progressivos, 

Regressivos e Estáveis. Para tanto, se utiliza de um modelo classificatório baseado na teoria de 

bioresistasiade de H. Erhart (1966), e divide em dois grupos de acordo com a dinâmica: os 

geossistemas em biostasia e os geossistemas em ressistasias, considerando principalmente, a 

condição de morfodinâmica. (quadro 2) 

 

Quadro 2 - Classificação dos geossistemas 
Geossistemas em 
biostasia 

• Geossistemas “climáticos”, ‘plesioclimáticos ou 
“subclimáticos” 
• Geossistemas “paraclimáticos” 
• Geossistemas degradados com dinâmica progressiva 
• Geossistemas degradados com dinâmica regressiva sem 
modificação importante no potencial ecológico 

Geossistemas em 
resistasia 

• Geossistemas com geomorfogênese “natural” 
• Geossistemas regressivos com geomorfogênese ligada a 
ação antrópica 

Fonte: Passos (2006). 
 

Os geossistemas em biostasia são caracterizados por apresentar atividade 

geomorfogenética fraca ou nula, e sua evolução é dominada pelos agentes e os processos 

bioquímicos: pedogênese, concorrência entre as espécies vegetais, intervenção antrópica pode 

provocar uma dinâmica regressiva da vegetação e dos solos, embora nunca possa comprometer 

gravemente o equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica. (PASSOS, 2006 

- 2008). 

Já os geossistemas em resistasia predomina a geomorfogênese, a erosão, o transporte e 

a acumulação dos detritos de toda a sorte (húmus, detritos vegetais, horizontes pedológicos, 

mantos superficiais e fragmentos de rocha in loco) levam a uma mobilidade das vertentes e a 

uma modificação mais ou menos possante do potencial ecológico. (PASSOS, 2006 - 2008). 

Em 1990 Georges Bertrand propõe uma abordagem geográfica transversal, em que o 

meio ambiente é estudado seguindo uma lógica de espaços e tempos simultâneos, chamado por 

ele de GTP (Geossistema-Território-Paisagem). Abordando três vias interdependentes, o GTP 

trabalha cientificamente, na construção do espaço geográfico, tendo como interesse 

epistemológico e metodológico a preocupação de preservar a complexidade e a diversidade do 

ambiente, na tentativa de auxiliar na superação da ruptura dialética entre sociedade e natureza.  
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2.1.5 O geossistema – território – paisagem - GTP 

O estudo da interface natureza-sociedade exige um método de complexidade e de 

diversidade. Desse modo, o geógrafo francês Georges Bertrand apresenta uma perspectiva de 

organização teórica-metodológica no estudo do meio ambiente/território, o sistema 

Geossistema-Território-Paisagem – GTP. Segundo Bertrand e Bertrand (2009, p. 293), o GTP 

“[...] é uma construção do tipo sistêmico destinado a demonstrar a complexidade do meio 

ambiente geográfico respeitando, tanto quanto possível, a sua diversidade e sua 

interatividade”. Buscando a interpretação da natureza através do território e da paisagem, esse 

sistema pode ser interpretado sob dois aspectos, objeto e sujeito, que se relacionam 

dialeticamente como produtos da teoria e da experiência e se formam um pelo outro, 

transformados de seu encontro (PASSOS, 2016). 

De acordo com Passos (2016 p.45) A interdisciplinaridade, o globalismo, o 

ambientalismo e a análise dialética da natureza e da sociedade não puderam se desenvolver 

senão num ambiente científico dominado pelo espírito de sistema. Desse modo Bertrand 

reconhece que não é possível abordar o meio ambiente-complexo e com diversidade, a partir 

de um conceito unívoco (ecossistema e/ou geossistema5), então, propõe o modelo GTP. 

O objetivo do GTP, segundo Pissinati e Archela (2009), é a reaproximação desses três 

conceitos para se analisar o funcionamento de um determinado ambiente de forma holística, 

atingindo as interações dos elementos para melhor visualizar e compreender a dinâmica do 

espaço geográfico. Desse modo, o geógrafo francês Georges Bertrand apresenta uma 

perspectiva de organização teórica metodológica no estudo da paisagem a partir do GTP. 

O GTP é um sistema tripolar e interativo que se configura como três entradas ou três 

vias metodológica (fonte/recurso/representações) as quais estão baseadas nos critérios de 

antropização, artificialização e artialização, buscando não esgotar a totalidade dos fenômenos, 

sendo importante recurso metodológico para o estudo do meio ambiente e se diferencia 

claramente do ecossistema por incluir em sua abordagem a territorialização e a sua 

antropização, ou seja, o geossistema é um conceito não somente espacializado, mas também 

territorializado, isto é, com toda uma carga de história humana.  A figura 3 apresenta um 

esquema didático de análise geográfica a partir do modelo GTP 

 

 
5Em síntese, o ecossistema: um conceito biocêntrico e unívoco (tem como referência maior a biodiversidade). O 
geossistema: um conceito naturalista antropizado e unívoco (tem como referência maior a geodiversidade, 
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Figura 3 - esquema de representação do sistema GTP 

 
Fonte: Adaptado de Fino, (2011) 
 

Desse modo Bertrand; Bertrand (2007 p. 45) destaca que: 

• O geosistema: conceito naturalista com dimensão antrópica, representa o espaço-

tempo da natureza antropizada. É a "fonte" (source) jamais captada, tal qual ela escorre da 

vertente, mas que pode ser já poluída.  

• O território: conceito social com dimensão natural, fundado sobre a apropriação 

e o "limitar/cercar", representa o espaço-tempo das sociedades, aquele da organização política, 

jurídica, administrativa e aquela da exploração econômica. É o "recurso" (ressource) no tempo 

curto e instável do mercado. 

• A paisagem representa o espaço-tempo da cultura, da arte, da estética, do 

simbólico e do místico. Ela é o (ressourcement) de tempo longo, patrimonial e identitário. 

O geossistema que é a entrada naturalista de análise do meio ambiente, trata-se de um 

espaço/tempo antropizado e corresponde à interação dos componentes abióticos (rocha, ar, 

água), elementos bióticos (animais, vegetais, solos) e componentes antrópicos (os impactos das 

sociedades sobre a natureza). (PASSOS, 2007 p. 307). 

Souza (2011) destacam que o Geossistema do GTP consiste em um conceito antrópico 
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não é em nada um conceito social. O geossistema não tem por função explicar a sociedade na 

sua relação com o território, mas de entender a fisionomia e o funcionamento do território sob 

o impacto da sociedade. 

O Território é a segunda entrada de análise. Análise do território representa o campo 

dos componentes sociais e econômicos, associados a processos históricos, é o resultado das 

relações existentes entre a natureza e a sociedade. Parar Bertrand (2009), toda e qualquer 

atividade humana está centrada na terra, mesmo que indiretamente, naquilo que ela pode 

oferecer para o desenvolvimento de suas cadeias produtivas. Portanto, o território seria o 

resultado dos processos econômicos e históricos que determinada sociedade produz, a partir do 

uso do geossistema (a fonte), assim transformando-o de acordo com a sua necessidade em 

recurso. 

A paisagem é a entrada sociocultural, afetiva que o indivíduo tem com o território, sendo 

nesse sentido, uma ligação cultural. É o patrimônio, é a identidade do sujeito com o território, 

e se configura uma representação simbólica que dotada também de arranjos naturais e sociais 

(TORRES, 2013). A concepção de paisagem do GTP está ligada à identidade e às heranças 

históricas na qual os indivíduos possuem um laço imaterial fortemente associado às múltiplas 

temporalidades do vivido, as quais são transmitidas pelo tempo histórico (TORES, 2013). 

De acordo com Bertrand (2009) essas três abordagens não podem ser estudadas, nem 

aplicadas separadamente, pois se desenvolvem em uma relação intrínseca e explicita a elas. De 

forma bastante didática, o sistema metodológico proposto é fundado sobre estes três conceitos 

espaço-temporais. A figura 4 se vem a demonstrar, esquematicamente, o arranjo do GTP, 

proposto por G. Bertrand (2007). 

 

Figura 4 - o modelo do sistema GTP 

 
Fonte: Passos (2016). 
 

Assim, a união do G – Geossistema, T – Território e P – Paisagem, possibilita a 

realização de uma análise integrada de um determinado espaço geográfico, servindo não só para 
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a delimitação e representação cartográfica, mas também para detectar os problemas existentes 

e o grau de responsabilidade da ação antrópica sobre os mesmos, assim como, para planejar 

estratégias, conter, reverter ou amenizar os impactos existentes. (PASSOS, 2016). 

É importante mencionar, com base na observação da figura 5, que o município de Pedro 

do Rosário, possui um sistema dinâmico, regido pelos condicionantes geomorfológicos e 

climáticos (potencial ecológico), que proporcionam uma fonte elevada de recursos (exploração 

biológica), que ao longo do tempo, passou por diversificadas formas de apropriação humana. 

Apropriações estas, de maneira intensa e com planejamento deficitário que ocasionaram 

profundas alterações socioambientais, a saber: retirada da cobertura vegetal, intensificação de 

processos erosivos e alteração da dinâmica hídrica, associadas às atividades antrópicas 

desenvolvidas por processos econômicos ao longo do tempo no município.  

Os processos de transformação da paisagem se associam ainda, a utilização dos seus 

recursos pelas comunidades inseridas no local, a exemplo, das Comunidades Tradicionais, 

Colonos, Assentados que possuem uma relação de pertencimento com a terra, representados 

pelas suas culturalidades e simbologia.  

 

2.2 As geotecnologias e análise das transformações da paisagem 

2.2.1 Sistemas de Informações Geográficas 

O conceito de Sistemas de Informações Geográficas-SIGs evoluiu na medida em que 

seu uso foi sendo incorporado em diferentes campos de pesquisa. Para Miranda os SIGs se 

constituem como um complexo conjunto de ferramentas (computadores e periféricos, 

programas, dados, pessoas, organizações) para a obtenção, armazenamento, recuperação, 

transformação e edição de dados espacialmente distribuídos que descrevem objetos do mundo 

real, em termos de posicionamento, com relação a um sistema de coordenadas, seus atributos 

não aparentes, tendo como principal característica, dimensão física e localização espacial. 

Os primeiros Sistemas de Informações Geográficas surgiram na década de 1960, no 

Canadá, como parte de um esforço governamental para criar um inventário de recursos naturais, 

na década de 1970 e 1980, os SIG's apresentaram grande evolução, com destaque a sua 

interface, e capacidade de processamento, implementados por sistemas matemáticos e lógicos 

voltados para a cartografia, sendo utilizado apenas em pequenos projetos governamentais. A 

partir de 1990, com a evolução da internet e melhoria das ferramentas computacionais, a 

utilização dos SIGs fortaleceu dentro das análises geográficas, associado principalmente a sua 

capacidade de análise e tratamento de grande quantidade de dados, o que contribuiu 

consideravelmente para ampliação de estudo do espaço geográfico (MIRANDA, 2005). 
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É importante destacar algumas características básicas de SIG, dentre elas: capacidade 

de tratar as relações espaciais entre os objetos geográficos (vizinhança, proximidade, 

pertinência); armazenar a topologia de um mapa é uma das características básicas que faz um 

SIG, fator este que o difere do sistema CAD; capacidade de tratar as diversas projeções 

cartográficas a partir de consultas a um banco de dados espacial (CÂMARA; DAVIS; 

MONTEIRO, 2001; ROSA, 2009; NOVO, 2010). 

Estas características são incorporadas a partir de cinco aptidões na qual o SIG apresenta 

para manusear dados georreferenciados: entrada, gerenciamento, manipulação, análise e saída. 

Desse modo, para melhor entender o processo de representação da informação espacial do 

mundo real no ambiente computacional Câmara; Davis e Monteiro (2001) destacam o 

paradigma dos quatro universos (figura 5). 

 
Figura 5 - Universos de análise em SIG 

 
Fonte: Adaptado de Câmara e Ortis (1998) 
 

O universo do mundo real, que inclui as entidades da realidade a serem modeladas no 

sistema; informações sobre solo, vegetação, população, economia. O universo matemático 

(conceitual), que inclui uma definição matemática (formal) das entidades a serem 

representadas. Aqui se diferencia os dados geográficos formais em dados contínuos e objetos, 

e especializar estas classes nos tipos de dados geográficos utilizados (CÂMARA e ORTIS, 

1998) Já o universo de representação, em que as diversas entidades formais são mapeadas para 

representações geométricas e alfanuméricas no computador. Nesta etapa ocorre a diferenciação 

da tipologia do dado, escala dos objetos. O universo de implementação, em que as estruturas de 

dados e algoritmos são escolhidas, baseados em considerações como desempenho, capacidade 

do equipamento e tamanho da massa de dados. É neste nível que acontece a codificação 

(CÂMARA e ORTIS, 1998). 

Quanto à anatomia interna de um SIG, são compostos por uma estrutura hierarquizada, 

tais como: Interface com usuário; Entrada e integração de dados; Funções de processamento 

gráfico e de imagens; Visualização e plotagem; Banco de dados geográficos (figura 6). 
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Figura 6 - ilustração da estrutura interna de um sig 

 
Fonte: Câmara e Ortis (1998) 
 

Na Interface, ocorre a interação homem-máquina, nesse nível, se define como o sistema 

é operado e controlado. No nível intermediário, um SIG deve ter mecanismos de processamento 

de dados espaciais (entrada, edição, análise, visualização e saída). No nível mais interno do 

sistema, um sistema de gerência de bancos de dados geográficos oferece armazenamento e 

recuperação dos dados espaciais e seus atributos. Já o banco de dados geográficos é o 

repositório de dados de um SIG, que armazena e recupera dados geográficos em suas diferentes 

geometrias (imagens, vetores, grades), bem como as informações descritivas (atributos não-

espaciais) (CÂMARA; ORTIS, 1998). 

Atualmente, um SIG pode ser aplicado a praticamente todas as atividades humanas, uma 

vez que essas atividades são sempre executadas em algum local, em alguma posição geográfica. 

Na análise da paisagem e suas respectivas transformações, se apresentam como ferramentas de 

grande auxílio, pois apresentam auto custo-benefício com capacidade de fornecer informações 

consistentes e medições repetidas em diferentes escalas, identificação dos agentes e processos 

responsáveis pelas transformações, e tomada de decisões, que para o usuário apresenta uma 

série de comodidade em suas pesquisas, além de proporcionar uma maior confiabilidade e 

precisão das informações, sendo fundamental para avaliar os processos de modificação de 

regiões com difícil acesso e com poucas informações como o ambiente de Pedro do Rosário, 

objeto tema desta pesquisa.  

 

2.2.2 Sensoriamento Remoto 

Criado no início dos anos de 1960 por Evelyn L. Pruit e colaboradores, o Sensoriamento 
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Remoto é uma das mais bem-sucedidas tecnologias de coleta automática de dados para o 

levantamento e monitoramento dos recursos terrestres em escala global, regional e local, 

(MENEZES; MADEIRA NETO, 2001). Jensen (1979) destaca que o Sensoriamento Remoto é 

o registro da informação das regiões do ultravioleta, visível, infravermelho. Desse modo 

Moraes (2002) conceitua Sensoriamento remoto como: 

 

O Sensoriamento Remoto pode ser entendido como [...] um conjunto de atividades 
que permite a obtenção de informações dos objetos que compõem a superfície terrestre 
sem a necessidade de contato direto com os mesmos. Estas atividades envolvem a 
detecção, aquisição e análise (interpretação e extração de informações) da energia 
eletromagnética emitida ou refletida pelos objetos terrestres e registradas por sensores 
remotos. A energia eletromagnética utilizada na obtenção dos dados por 
sensoriamento remoto é também denominada de radiação eletromagnética 
(MORAES, 2002 p.6) 

 

Fitz (2008 p.97) destaca que o Sensoriamento Remoto é um conjunto de modernos 

sensores, equipamentos para processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados, 

aeronaves, espaçonaves, com o objetivo de estudar o ambiente terrestre por meio de registro e 

da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias componentes da 

superfície terrestre em suas mais diversas manifestações,  

Para melhor compreender os processos que envolvem o sensoriamento remoto é 

necessário abordar alguns temas como radiação eletromagnética, sistema sensor, característica 

espectral dos alvos. 

De acordo com Novo (2010 p. 36), a radiação eletromagnética é o meio pelo qual a 

informação é transmitida do objeto ao sensor, sendo definida como uma forma dinâmica, 

energia resultante de sua interação com objetos.  

 

A radiação eletromagnética corresponde à luz (natural ou artificial) e ao calor acima 
do zero absoluto, emitido pelos corpos de modo harmônico e senoidal (modelo 
ondulatório), seja como partículas eletromagnéticas, e que não necessita de um meio 
material para se propagar (modelo corpuscular). O campo elétrico é perpendicular ao 
magnético e ambos os campos são perpendiculares à direção da propagação da onda 
eletromagnética, sendo composta por três características: comprimento de onda, 
frequência e amplitude Liu (2006) (figura 7). 
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Figura 7 - Processo de interação e formação das ondas eletromagnéticas 

 
Fonte: Liu 2006 
 

Novo (2010), destaca que o conjunto de ondas eletromagnéticas recebe o nome de 

espectro, e representa a distribuição da radiação em diferentes regiões de acordo com o seu 

comprimento e a frequência, sendo estes em ultravioleta, infravermelho, microondas, raios 

gama. A figura 8 representa a divisão da radiação eletromagnética, em regiões e os respectivos 

comprimentos de onda de cada uma. 

 

Figura 8 - Espectro Eletromagnético 

 
Fonte: Adaptado de Moraes; Neto (2001) 

 

Outro fator associado à atividade de Sensoriamento Remoto é a ação da atmosfera, que 

composta por diferentes gases, apresenta caráter opaco e é capaz de barrar a grande parte da 

radiação antes de sua interação com os objetos, principalmente o comprimento de onda inferior 

a 0,3 μm, que incluem raios gama, raios X e radiação ultravioleta. A esse efeito atmosférico é 

denominado de zonas de absorção (NOVO, 2010). 

Segundo a autora entre as zonas de absorção se encontram setores relativamente 

transparentes, denominados “Janelas Atmosféricas”. Nessas áreas a maioria da radiação solar 

com o comprimento de onda maior que 0,3 μm pode penetrar a atmosfera e chegar a superfície 

terrestre, grande parte dos sensores dos satélites registra os sinais de energia eletromagnética 

refletida ou emitida no comprimento da onda, localizado nas faixas do visível, infravermelho e 

micro-ondas, que permitem a atividade de sensoriamento remoto da superfície terrestre (quadro 

3). 
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Quadro 3 - Valores de janelas atmosféricas 
Região Nome do comprimento de onda Limites 

Visível 

Violeta 0,38-0,45 μm 
Azul Μm 

Verde Μm 
Amarelo Μm 
Laranja μm 

Vermelho  

Infravermelho 

Infravermelho próximo  
Infravermelho de ondas curtas  

Infravermelho médio  
Infravermelho longo  

Infravermelho distante  
Fonte: Chen (1995), adaptado por Novo (2010 p.49) 
 

Desse modo, cada objeto da superfície terrestre (águas, solos, vegetação) absorve, 

reflete e transmitem a radiação eletromagnética em variados comprimentos de onda que é 

chamado de assinatura espectral, ou curvas espectrais que tende a variar de acordo com as 

características biofísicas e químicas, Na faixa do visível, as variações de energia refletida, 

resultam no efeito visual denominado de cor, desse modo, o objeto que apresentar cor verde, 

reflete na faixa do verde e absorve as outras faixas de cores. Cabe destacar que um objeto que 

reflete todas as faixas do espectro eletromagnético apresenta cor branca e os que absorvem 

todos os comprimentos de onda a cor preta (FLORENZANO, 2008; NOVO, 2010), a figura 9 

apresenta as características de alguns materiais presentes na superfície terrestre, a partir da 

porcentagem de energia refletida. 

 

Figura 9 - Espectro Eletromagnético 

 
Fonte: Adaptado de Liu (2006) 
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O responsável pela obtenção das características espectrais dos objetos e seu registro na 

forma de imagem ou gráfico é o sensor. De acordo com Rosa (2009) e Novo (2010), os sensores 

são equipamentos que captam a energia emitida ou refletida pelos objetos, podendo ser 

instalados em plataformas terrestres, aéreas ou orbitais, operando em variadas faixas do 

espectro eletromagnético. Assim dependendo do sensor, podem ser captadas informações de 

uma ou várias regiões do espectro eletromagnético, que serão convertidos em informações por 

nível de faixa espectral que é denominada de Banda a exemplo: banda do vermelho, bandas do 

azul e etc (ROSA, 2009). A figura 10 ilustra o processo de interação entre a radiação 

eletromagnética e os sensores, e seu processo de captação, destacando a fonte, sensor, objeto e 

energia. 

 

Figura 10 - Processo de aquisição de dados por Sensoriamento Remoto 

 
Fonte: Adaptado de Geocartor (2016) 
 

Didaticamente os sensores podem ser classificados segundo a fonte de radiação 

(passivos ou ativos), segundo a resolução (imagiadores ou não imagiadores) e de acordo com o 

modelo de registro (fotográfico ou não fotográficos) (LIU, 2006; ROSA, 2009; NOVO, 2010). 

Os sensores passivos são aqueles que não possuem fonte própria de energias, mais 

detectam a radiação solar refletida ou emitida pelos objetos, a exemplo dos sensores 

multiespectrais, que registra a quantidade fluxo de energia refletida pelo terreno. Os sensores 

ativos, tais como micro-ondas, sonar e LIDAR são aqueles que imageiam o terreno a partir de 

energia produzida pelo próprio sensor (ROSA, 2009; FITZ, 2008; NOVO, 2010). 

Os sensores não imagiadores são aqueles que permitem medir a intensidade da energia 
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proveniente sem produzir como informação uma imagem visual, em gráfico ou dados digitais 

diversos, a exemplo dos radares e sonares. Já os sensores imagiadores fornecem como 

informação uma imagem bidimensional ou tridimensional, instantaneamente e em totalidade 

(quadro), ou faixeada em diferentes cenas (varredura) (ROSA, 2009; FITZ, 2008; NOVO, 

2010). 

Já os sensores fotográficos, são aqueles que utilizam como fonte de registro de dados, 

um filme fotográfico, a exemplo das câmeras fotográficas instaladas em aeronaves e 

espaçonaves. Já os sensores não fotográficos são aqueles que não utilizam um filme como fonte 

de registro de dados, a exemplo do sensor SPOT que utiliza filtro óptico. (ROSA, 2009) 

De acordo com Rosa (2009) e Novo (2010), os sensores são caracterizados por 

apresentar quatro resoluções:  

• Geométricas ou Espacial – é definida como a mínima distância entre dois 

objetos, onde o sensor pode registrar e diferenciar. É a área real abrangida pelo terreno, 

correspondente a cada pixel, a exemplo do Landsat 8,que apresenta 30 de resolução espacial, 

ou seja, cada pixel representa 900 m² do terreno. 

• Espectral – que indica a faixa de imageamento do espectro eletromagnético que 

o sensor pode distinguir, ou seja, indica o número de bandas na qual que o sensor pode 

diferenciar em função do intervalo de comprimento de onda, a exemplo, o sensor Landsat 5 que 

apresenta sete bandas de resolução espectral. 

• Radiometrica – que indica a capacidade de distinguir os diferentes níveis de 

energia refletida, emitida ou retroespalhada dos objetos, e reproduzidas pelo sensor em número 

de bits ou valores de cinza, quanto maior a resolução radiométrica, maior será o nível digital da 

imagem. 

• Temporal – indica o período de passagem (repetividade visada) na qual que o 

sensor apresenta, a exemplo Landsat 5 que tem periodicidade de 16 dias (FITZ, 2008; 

NOVO,2010). 

Florenzano (2008) destaca as diversas aplicações das imagens orbitais como: estudos de 

geologia, vegetação, uso do solo, relevo, agricultura, rede de drenagem, inundações, entre 

outros, podem indicar diversas modificações do território. Vale lembrar que os produtos do 

sensoriamento remoto fornecem apenas informações sobre a cobertura do terreno, sendo assim 

não podem ser utilizados como única fonte de informações para a produção de um mapeamento 

do uso e cobertura da terra. Porém essenciais para o estudo de ambiente com dificuldade de 

acesso ou em regiões de grande escala, a exemplo de municípios do ambiente Amazônico 
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Maranhense, como Pedro do Rosário, cujo território passou por um acentuado processo de 

exploração, associados a politicas territoriais. 

 

2.2.3 O programa Landsat 

O programa Landsat constitui uma série de oito satélites desenvolvidos e lançados pela 

NASA, a partir de 1972. Inicialmente com nome de Earth Resourse Tecnology Satellite-EARST 

e em 1975 passou a ser chamado de Landsat. O programa é um modelo de missão voltada para 

análise dos recursos naturais, por meio de satélites acoplados em plataformas orbitais, 

compostos por sensores de varreduras multiespectrais, capazes de imagear diferentes feições da 

superfície terrestre, possibilitando o mapeamento temático dos diversos tipos de recursos 

naturais, considerado o mais antigo programa de coleta de informação terrestre (NOVO, 2010). 

Criado para possuir um ciclo de atividade estipulado para um período de 5 (cinco) anos, 

apresentaram sua maioria, vida útil superior a este período, a exemplo Landsat 5 que teve vida 

útil de 24 anos (JANSEN, 2009). O quadro 4 apresenta as características dos satélites que fazem 

parte do programa Landsat, porém será dado ênfase apenas aos satélites/sensores, sendo estes: 

Landsat 5 e Landsat 8, uma vez que o mapeamento temático da cobertura da terra da área de 

estudo foi elaborado a partir do processamento digital de imagem utilizando cenas desses destes 

satélites. 

 

Quadro 4 - Cronologia do programa Landsat 
Satélite Lançamento Desativação Sensor Altura orbital Frequência 

Landsat 1 23/07/1972 06/01/1978 RBB/MMS 917 A cada 18 dias 
Landsat 2 22/01/1975 25/02/1982 RBB/MMS 917 A cada 18 dias 
Landsat 3 05/03/1978 31/03/1983 RBB/MMS 917 A cada 18 dias 
Landsat 4 16/03/1982 ------------ MMS/TM 917 A cada 16 dias 
Landsat 5 01/03/1984 2011 MMS/TM 705 A cada 16 dias 
Landsat 6 05/10/19993 ------------ ETM+ 705 A cada 16 dias 
Landsat 7 15/04/1999 ------------ ETM+ 705 A cada 16 dias 
Landsat 8 11/02/2013 Ativo OLI/TIRS 705 A cada 16 dias 

Fonte: USGS, 2012 
 

O satélite Landsat 5 funciona em órbita equatorial a 705 km de altitude e ângulo de 

inclinação de 98,2°, gerando imagens da superfície com 185 km de extensão e resolução 

temporal de 16 dias. Opera com sensor6 TM (Thematic Mapper), capta respostas espectrais de 

sete bandas, sendo seis bandas multiespectrais, e uma banda no infravermelho termal com 

 
6 O sensor MMS foi desativado no ano de 2003 (USGS, 2013). 
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resolução radiométrica de 256 níveis de cinzas, onde asseis bandas multiespectrais apresentam 

resolução de 30 m e a termal de 120m (ROSA, 2003; LIU, 2006, NOVO, 2010; USGS, 2013).. 

De acordo com Novo (2010 p. 181), o Landsat 5 apresenta resolução espacial mais fina, 

este confere melhor discriminação espectral entre os alvos, maior fidelidade geométrica e 

melhor precisão radiométrica, quando comparados a seus antecessores. O quadro 6 apresenta 

as principais aplicações do sensor TM do Landsat 5. 

 

Quadro 5 - Principais usos dos dados do sensor TM 
Banda Aplicação 

1 Diferenciação solo/vegetação, em virtude da absorção de pigmentos das plantas 
nessa região/ diferenciação de decíduas e coníferas 

2 Permite diferenciar o vigor da vegetação pela maior sensibilidade à refletância do 
verde 

3 Permite diferenciar as espécies de plantas em função da presença de pigmentos de 
clorofila. Também permite discriminar solo exposto de vegetação 

4 Permite avaliar a biomassa de cobertura vegetal, e também mapear os corpos 
d'água devido ao contraste entre a alta reflectância da vegetação no infravermelho 
e alta absorção dessa faixa pelos corpos líquidos  

5 Permite detectar a unidade da cobertura vegetal, pois essa região do espectro é 
sensível à presença d'água no tecido foliar 

6 Permite avaliar a diferenciação de temperatura dos alvos 
7 Útil para a identificação de áreas sujeitas a alterações hidrotermais 

Fonte: Adaptado Rosa (2009); Novo (2010)  
 

Quanto ao satélite Landsat 8, apresenta orbita de 705 km e anglo de inclinação de 98,2°, 

operando de forma circular quase polar, com cenas de tamanho aproximado de 170 km ao norte-

sul por 183 km a leste-oeste, com passagem registrada as 10:11, horário dos Estados Unidos da 

América (USGS, 2013). O Landsat 8, opera com dois instrumentos imagiadores: Operacional 

Terra Imager(OLI) e o Thermal Infrared Sensor (TIRS), consistidos em de nove bandas 

multiespectrais (bandas de 1 a 7 e 9), a já o TIRS apresenta faixas térmicas, voltadas para 

caracterizar as temperaturas de superfície, de forma mais precisa (USGS, 2013). 

Diferentemente dos outros satélites do programa, o satélite Landsat 8 apresenta a banda 

8 do sensor OLI, como a pancromática com resolução espacial de 15 metros, ideal para 

processos computacionais de reamostragem de pixel, além das bandas 1(ultra-azul), útil para 

estudos costeiros e Banda 9 (aerossol e Cirrus), voltada para a detecção de nuvens.  
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3 – METODOLOGIA 

 
A pesquisa se desenvolveu tendo como orientação metodológica geossistemas-

território-paisagem- GTP, pautado no método sistêmico e estruturalista para o estudo do meio 

ambiente de maneira global e integrado e sendo estruturado a partir de três entradas, o meio 

natural (Geossistema), o meio socioeconômico (Território), e o meio cultural (Paisagem) 

(Figura12). 

 

Figura 11 - Metodologia do GTP aplicada ao município de Pedro do Rosário 

 
Fonte: Adaptado de Viegas (2015) 
 

Para tanto envolveu um conjunto de procedimentos técnicos-operacionais, pertinentes 

ao alcance dos objetivos da pesquisa, coerente com o escopo metodológico e uso correto dos 

instrumentos sendo elaboradas etapas de gabinete e levantamentos de dados em campo. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

3.1.1 Levantamento bibliográfico 

Esta etapa consistiu em uma seleção e organização de obras; entre livros, teses, 

dissertações e artigos científicos que tratam dos diversos aspectos da pesquisa com o objetivo 

de subsidiar cientificamente e de evoluir no conhecimento de causa da pesquisa, com a leitura 
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de diversos documentos, que abordam os temas estudados: Geotecnologia, paisagens, Teoria 

Geral dos Sistemas - TGS, Geossistema, Território, Paisagem – GTP.  Tendo algumas 

bibliografias básicas: Bertrand (1972), Passos (2003); (2006 - 2008); (2016), Vite (2007), 

Ab’Saber (1977), Guerra e Marçal (2006), Ross (2009), Feitosa (1996); Feitosa e Trovão 

(2006), Farias Filho (2013), Maranhão (2002), IBGE (2013), RADAMBRASIL (1972), 

EMBRAPA (2013 

 

3.1.2 Processamento digital de imagens  

Esta etapa consistiu no processamento digital de imagem Landsat 5 e 8 para a 

elaboração das cartas de cobertura da terra e SRTM para a extração de informações referentes 

as mudanças de cobertura da terra, mapeamento de cobertura vegetal e caracterização das 

informações. Para tanto foram empregadas técnicas de sensoriamento conforme descrito por 

Meneses e Almeida Netto, (2001); Moraes, (2002), Florenzano (2008), Rosa (2009). Foram 

utilizadas utilizada três imagens do satélitei7 Landsat 5 e uma imagem do satélite Landsat 8, 

disponíveis de maneira gratuita no banco de dados da NASA conforme características descritas 

no quadro 11 

 

Figura 12 - Etapas dos processos de executados para a caracterização 

 
Fonte: dados de pesquisa (2016) 

 
7 A escolha das imagens trabalhadas levou em consideração a quantidade de cobertura de nuvens, pois este é um 
fator importante para a geração dos dados e influenciando de maneira significativa os resultados esperados, 
principalmente pela perda da informação. Desse modo foram escolhidas imagens que apresentaram menos de 10% 
de cobertura de nuvens na área de estudo, visando à dificuldade por esta se encontra em uma zona de alta 
concentração de nuvens 
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3.1.3 Extração da drenagem e dados morfométricos  

Para a extração da morfometria (altimetria, clinógrafia e drenagem) seguiu-se os 

procedimentos propostos pelo IBGE (2009), sendo incorporadas ainda, contribuições 

metodológicas de Florenzano (2008), adaptadas de acordo com os objetivos propostos e 

particularidades da área de estudo (figura 13). Para tanto se utilizou imagens de radar do Shuttle 

Radar Topography Mission – SRTM. 

A primeira etapa consistiu na correção e remoção de depressores e topos inexistentes, 

que surgem devidos a interferências do processamento dos dados no momento de sua coleta e 

após seu processamento8, seguindo os seguintes procedimentos: QGIS 2.8.3=> Terrainanalysis 

=> hydrology => fillskins., após esta etapa se realizou a extração de curvas de nível com 

equistância de 10m mestras e 5m intermediárias seguindo como procedimentos: GRASS => 

Raster => r.coutor.step. Após a extração de curvas de nível foi elaborada a criação da Rede de 

Triangulo Irregular – TIN9 . A criação da TIN foi realizada no realizada no software Saga gis, 

a partir extensão Tool Libraries seguindo os seguintes procedimentos: Grid => 

GridSplineInterpolation => Thinplatespline. TIN  

Após esta etapa foi realizada a extração da rede de drenagem, fundamental para a 

realização dos cálculos morfométricos da área de estudo, sendo extraída automaticamente 

utilizando o software livre Terra View pela extensão Terrahidro®, na qual aplica como modelo 

de direção de fluxo o algoritmo D810. Para o processo de extração da rede de drenagem foi 

realizado o seguinte processo: Terrahidro => FlowExtraction => ContributingArea=> 

DrainageExtraction => WatershaedDelineation => Segments => Vector Watershed => 

Vector Segments  

Após a extração da drenagem e delimitação das microbacias da área, se realizou o 

cálculo das morfométricas seguindo a proposta por Horton (1945), e apresentada na literatura 

 
8 Os picos e depressões constituem erros que surgem devidos a interferências do processamento dos dados no 
momento de sua coleta e após seu processamento, essa etapa consiste na passagem de filtros especiais que utilizam 
valores de vizinho próximos, para a correção. Essa etapa consiste na passagem de filtros especiais que utilizam 
valores de vizinho próximos 
9 consiste em um modelo de interpolação por meio de triângulos a partir de função matemática que atribui 
triângulos irregulares para cada linha cotada, e indicam as altitudes do relevo em um modelo 3d, composta pelo 
conjunto de pontos com valores altimétricos ligados três a três, formando triângulos irregulares, onde se preserva 
valores de descontinuidades do relevo, mantendo valores de planimetria e altimetria, sem nenhuma transformação 
para valores intermediários (MAUNE, et al 2001; MATOS, 2005) 
10 Os algoritmos de fluxo determinam como se caracteriza a direção de escoamento, desde uma célula particular 
até uma ou mais células na jusante, de modo a determinar, para cada ponto, a área de captação correspondente,. 
D8 que associa o valor de cada cota do MDE e Direciona o fluxo em até oito direções seguindo a célula de menor 
declividade. Os algoritmos de fluxo determinam o modo como este é distribuído, desde uma célula particular até 
uma ou mais células na jusante, de modo a determinar, para cada ponto, a área de captação correspondente, desse 
modo foi aplicado o algoritmo D8 que associa o valor de cada cota do MDE e Direciona o fluxo em até oito 
direções seguindo a célula de menor declividade (figura 16) (O’CALLAGHAN; MARK 1984). 
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por Villela e Mattos (1975); Christofoletti (1980), sendo calculados no software Libre Office 

Calc, seguindo equações (quadro 10). Os parâmetros de físicos das bacias (área, comprimento, 

perímetro e comprimento de canais de drenagem) foram calculados de maneira automática 

utilizando o table manager calculation disponível na função de tabela do software Qgis 2.8.3 

Seus valores foram importados e trabalhados no software Libre Office na extensão Calc. 

 

Quadro 6 - Equações utilizadas para o cálculo da morfometria das microbacias 
Análise Equação 

Densidade de drenagem D = C/A 
Densidade hidrográfica Dh = N/A 

Coeficiente de manutenção C = (1/Dt)*1000 
Índice de circularidade Rr = a/L 
Índice de sinuosidade Is = L/Dv 

Fonte Santos e Moraes 2012, onde: C – Comprimento de todos os canais; A -área da bacia hidrográfica; 
N ´número totais de canais; Dd – densidade de drenagem; a – amplitude altimétrica; L – comprimento do canal 
principal; Pc – perímetro de um círculo de mesma área; P – perímetro da bacia; Dv – distancia do limite nascente 
foz 

 

Após esta etapa foi realizada a análise de terreno, utilizando como ferramentas: Raste 

=> Analise de terreno => Relevo /Declividade, sendo realizado o processo de reclassificação, 

às quais foram atribuídos valores de 1 a 8 para a hipsometria e de 1 a 4: GRASS => r.reclass. 

Os valores de declividade podem ser apresentados em graus ou percentagem, porém para fins 

de padronização de classificação de declividade optou-se pelos valores em percentagem 

seguindo critérios da EMBRAPA (2013, p. 296 - 297) (quadro 9). 

 

Quadro 7 - Classificação da declividade de terreno 
Classes (%) Declividade 

0 – 3% Plano 
3 – 8% Suave ondulado 

8 – 20% Ondulado 
20 – 45% Forte ondulado 
45 -75% Montanhoso 

>75 Forte montanhoso 
Fonte: Adaptado de Embrapa, 2013. 
 

3.1.4 Mapeamento de Cobertura da terra 

Para o Processamento digital de imagem foi utilizado o Sistema de Informações 

Geográficas, Sistema para Processamento de Informações Georeferenciaadas - SPRING, onde 

foi realizado as etapas de pré-processamento, processamento e classificação Foi utilizado um 

conjunto de 4 imagens de satélite Landsat  
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Quadro 8 - Características das imagens Landsat utilizadas 
Imagem Ano Resolução espacial Sensor 
Landsat 5 1984 30 metros TM 
Landsat 5 1996 30 metros TM 
Landsat 5 2006 30 metros TM 
Landsat 8 2016 30 metros OLI 

Fonte: Adaptado de NASA (2016-2017) 
 

Inicialmente foi realizada a manipulação de histograma consiste em técnicas de 

melhoramento qualidade visual da imagem, sendo realizado realce linear11, que (Figura 18). 

Para a realização desta etapa utilizou o software SPRING, seguindo os seguintes 

procedimentos: imagem => contraste =>contraste linear (figura 19). 

 

Figura 13 - Realce linear de contraste 

 
Adaptado de Meneses e Almeida (2012) 
 

A etapa seguinte consistiu na segmentação12 de imagem sendo utilizado o algoritmo 

crescimento de regiões13, a partir de valores de limiar14 de similaridade seguintes etapas 

SPRING => Imagens => Segmentação. Após foi realizado o processo de coleta de amostras, 

no qual se define as classes que se identificam visualmente na imagem, e que seguem os 

polígonos da segmentação, seguindo as seguintes etapas: Imagem => Classificação => Criar 

 
11 O realce linear consiste em um espalhamento de forma igual em toda a imagem de pixel, pois sua função de 
transferência é uma reta (função de 1º grau), não ocorrendo modificação das características de reflectâncias 
originais dos alvos (SANTOS, PELUZIO E SAITO 
12 A segmentação de imagens consiste num processo de agrupamento de pixels que possuem características 
semelhantes, trata-se da separação de uma imagem em regiões discretas, contíguas e que não se interceptam, 
constituindo, semanticamente, segmentos 
13 Consistem em agrupar valores Inicialmente, apenas um pixel, dito “semente”, e agrupando outros pixeis a partir 
de comparações com as outras regiões próximas 
14 O limiar e a similaridade consistem em valores de agrupamentos de área e quantidade de pixel, que serão 
agrupados em cada região. (SANTOS, PELUZIO, SAITO, 2010; MENESES; ALMEIDA, 2012). Landsat 5 foi 
estabelecido limiar de similaridade/área 10/100, e para a Landsat 8 50/300., que permitiu uma classificação mais 
apurada, e com uma confusão baixa, seguindo as Estes valores foram definidos após uma série de testes (tentativa-
erro) e também seguindo a literatura especifica 
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=> Regiões => Executar. Após esta etapa se inicia o processo de coleta das amostras seguindo 

o procedimento: Imagem => Classificação => Treinamento => Amostras. Desse modo, para 

o processo de coleta de amostras e classificação15 da cobertura da terra seguiu as características 

conforme apresenta a quadro 17. 

 

Quadro 9 - Chave de interpretação para as classes de cobertura da terra 

 
Fonte: Adaptado de Florenzano 2008 
 

Após as coletas e definições das amostras foi iniciado o processo de classificação, 

utilizando como classificador o algoritmo distância de Bhattacharyya16, seguindo a seguinte 

equação (MENESES; ALMEIDA, 2012). 

B(pi, pj)= ½(m1-m2)j
Σ(mi-mj)+ ½ ln (/Σ(mi-mj/)/(/Σi/1/2*/Σj/1/2)) 

Onde: B = distância de Bhattacharyya; Pie pj= pixels nas classes i e j; miemj= médias 

das classes i e j; T = matriz transposta; ln = logaritmo neperiano; iej = classes dentro do 

contexto.Para a relização do processo de classificação se utilizou os seguintes procedimentos: 

Imagem => Classificação =>Classificação => Tipo de classificador =>Bhattacharyya => 

Executar (figura 21) 

 
15 Já o processo de classificação refere-se em associar os valores dos pixeis das imagens de sensoriamento remoto 
a partir de um sig, trata-se do processo de atribuir significado a um pixel em função de suas propriedades numéricas 
e formar uma classe temática. Ao se utilizar um classificador por regiões, o resultado da classificação irá refletir a 
composição dos segmentos obtidos nesse processo (MENESES; MADEIRA NETO, 2001; ROSA, 2009). 
16 O distância de Bhattacharyya é usada para medir as diferenças estatísticas entre um par de classes espectrais, a 
partir da distância média entre as distribuições de probabilidades de classes espectrais. 
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Figura 14 - Classificação da imagem 

 
Fonte: dados de pesquisa (2016) 
 

Fez-se a correção dos erros de mapeamento com a edição matricial e transformação para 

vetor, este processo é feito de maneira manual. A etapa final consistiu no cálculo de cada classe 

da área teste, nesse caso foi escolhida a imagem, sendo utilizados os seguintes procedimentos 

SPRING => Temático => Medidas de classe => Imagem Temática => Executar. Após esta 

etapa foram realizadas as atividades de campo com o objetivo de coleta de pontos GNSS e 

posterior validação do mapa de cobertura da terra, mapa de unidades de relevo, e elaboração 

dos levantamentos fitossociológicos. 

 

3.1.5 Calculo da fragilidade ambiental 

O procedimento para o mapeamento da fragilidade ambiental foi elaborado a partir de 

análise multicriterial e teve como base as os procedimentos metodológicos propostos por 

Crepani et al. (2000) e Jain e Goel (2002), sendo elaborada a partir da correlação de informações 

de geomorfologia, hipsometria declividade e presença de cobertura vegetal e uso da terra.  

Como critério de composição se utilizou a AHP (Analytic Hierarchy Process)17, e se utilizou os 

descritos por Saaty (1991), onde se trabalham os valores de comparação das variáveis 

independentes de acordo com seu grau de importância na matriz de elaboração. Para preencher 

os outros elementos da matriz fora da diagonal 

Para tanto, foram padronizados valores de 1 a 5 de acordo com o potencial de fragilidade 

das variáveis utilizadas como descritos no quadro 18. 

 
17 A AHP consiste em um procedimento de análise multicritério, voltado para o apoio à tomada de decisão, onde 
se agrupa um conjunto de variáveis independentes em problemas com múltiplos critérios, e tem como objetivo 
agrupar, a partir de níveis hierárquicos, um conjunto de variáveis, representado numa matriz quadrada, na qual os 
elementos são comparados com eles mesmos, onde cada julgamento representa a dominância de um elemento da 
coluna à esquerda sobre um elemento na linha do topo (SAATY, 1991; MARTINS; SOUSA; BARROS, 2009) 
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Quadro 10 - Cores das classes de fragilidade fragilidade 
Classe Número R G B 
Fraca 1 197 224 179 
Média 2 255 229 153 
Forte 3 255 255 0 

Muito Forte 4 255 0 0 
Fonte: Adaptado de Crepani (1999) 
 

Para a definição do mapa de fragilidade ambiental do município, as variáveis originais 

foram discretizadas através de reclassificação com base em limites pré-definidos e 

hierarquizados. Desse modo foram utilizados os parâmetros demonstrados no quadro 11, e na 

figura 16, indicando as características de fragilidade das variáveis utilizadas para o mapeamento 

da fragilidade ambiental do município de Pedro do Rosário 

.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Adaptado de Crepani (2000).

Fragilidade para classes de solos 
Tipo solos Fragilidade 
Argissolo 3 

Plintossolo 4 
Gleissolo 5 

 

Fragilidade para Altimetria 
Altitude Fragilidade 

6 a 23 metros 4 
23 a 36 metros 2 
36 a 49 metros 1 
49 a 62 metros 1 
62 a 75 metros 3 
75 a 88 metros 3 

88 a 101 metros 3 

1010 a 116 metros 3 
 

Fragilidade para cobertura atual 
Cobertura da terra Fragilidade 

  
Área construída 2 
Solo exposto 5 

Vegetação densa 1 

Vegetação rasteira 4 

Campos alagados 4 

Água 1 

Fragilidade para declividade 
Declividade Fragilidade 

Plana 1 
Suave ondulado 1 

Ondulado 3 
Forte ondulado 4 

Fragilidade para geologia 

Litologia Fragilidade 

Grupo Itapecuru 2 
Coberturas dentrito 
lateriticas 

5 

Sedimentos alúvio-
coluvionares 

5 

Fragilidade para tipologia de 
vegetação 

Vegetação Fragilidade 
Pastagem + 

vegetação secundária 
5 

Vegetação secundária 
+ pastagem 

5 

Vegetação 
fluvial/lacustre 

3 

Quadro 11 - Valores de fragilidade das variáveis analisadas 
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Figura 15 - Variáveis utilizadas para a caracterização da fragilidade 

 

Fonte: Dados de pesquisa 2016 
 

Assim, a metodologia do AHP constitui-se de decomposição por hierarquias e síntese 

pela identificação de relações através de escolha consciente, e fazem-se os julgamentos e 

determina-se a intensidade de importância usando a escala de 1-9 (quadro 12). 

 

Quadro 12 - Compilação dos valores de importância em AHP 

 
Fonte: adaptado de Saaty (1991) 
 
O valor da diagonal principal será sempre 1, configurando elemento igualmente 

importante a ele mesmo. Para preencher os outros elementos da matriz fora da diagonal, fazem-

se os julgamentos e se determina a intensidade de importância, que apresenta a escala de 
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comparações empregadas no método. Para as comparações inversas, isto é, na parte inferior 

esquerda da matriz, colocam-se os valores recíprocos dos da parte superior direita da mesma 

(quadro 20). 

 

Quadro 13 - Exemplificação da composição da matriz na AHP 
Variável A B C D 

A 1 3 4 5 
B  1 / 3 1 2 3 
C  1 / 4  1 / 2 1 2 
D  1 / 5  1 / 3  1 / 2 1 

Fonte: Adaptado de Saaty (1975) 

 

O auto vetor é calculado pela média geométrica ponderada da linha na variável que se 

analisa; O auto valor é dado pela soma dos valores da coluna da variável que se analisa. Como 

fator de confiança do processamento se calcula os valores da índice de consistência – I.C, que 

indica o grau de interação entre as variáveis se apresenta satisfatórios, sendo calculado a partir 

da seguinte equação: 

I.C= (λmax – n)/(n-1) 

Onde n é a quantidade de variáveis inseridas na matriz de analise hierárquica e λmax é 

dado pela divisão da matrix de ponderação do auto valor pela ponderação da média geométrica 

do auto vetor seguindo a seguinte equação: 

� max =
���	
� ���
��
��çã� ��� ����	

�é�
� ������	
�� �� ��� ����	
 

 

Como fator de validação da análise se utiliza a Razão de Consistência – RC, que indica 

a potencial aceitação do modelo AHP para a análise. De acordo com Saaty (1999). Se o RC é 

superior a 0,1 os julgamentos não são confiáveis porque estão demasiado perto para o conforto 

de aleatoriedade, se for maior do que 0.1 recomenda-se que julgamentos sejam refeitos (por 

exemplo, reescrevendo questões do questionário ou recategorizando elementos) até que a 

consistência aumente. Outro importante valor associado a condição de certeza da ponderação é 

a Razão de Consistência Saaty (1991) sugere também o uso da Razão de Consistência, que 

considera o IC e o Índice Randômico (IR), que varia com o tamanho n da amostra, seguindo a 

seguinte equação: ���ã� �� ����
�����
� =
� 

�!
 

Onde, Ir se refere-se ao índice randônico para a quantidade de elementos n utilizados na 

ponderação. Saaty (1991) propõe uma tabela com os índices randômicos-Ir de matrizes de 
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ordem 1 a 15 calculados em laboratório, que desmontaram para a elaboração de uma AHP a 

necessidade de mais de duas variáveis para a elaboração da hierarquização. (Figura 17) 

 

Figura 16  - Valores de índices randônicos para o número de variáveis 

 
Fonte: Adaptado de Saaty (1991) 
 

3.1.6 Levantamentos fitossociológicos e pirâmide de vegetação 

Esta etapa corresponde à avaliação das condições da estrutura vertical e as condições 

biogeográficas do tapete vegetal atual, tendo como base o levantamento fitossociológico e sua 

posterior estrutura gráfica a partir da elaboração das pirâmides de vegetação a o levantamento 

fitossociológico de Braun-Blanquet (1979) e posterior construção da pirâmide na qual se 

objetiva a representar graficamente estrutura vertical da vegetação. 

Para realizar os inventários fitogeográficos, seguem-se as indicações apresentadas por 

Passos (2003 p.191). Em primeiro lugar, escolhe-se sobre o terreno um setor que represente o 

estado médio da formação vegetal, e se delimita um círculo de 10 m de raio. A etapa seguinte 

consiste em elaborar as anotações na ficha biogeográfica, que se subdivide em duas partes 

independentes: na superior, (fitossociológica), devem ser relacionadas às espécies vegetais mais 

importantes que ocorrem na formação segundo os estratos (quadro 14) 

A parte inferior (geográfica) se detalham os fatores biogeográficos que influem na 

referida formação vegetal, e assinalam a dinâmica do conjunto observado. De acordo com 

Passos (2003 p, 192), é necessário um estudo prévio dos fatores do potencial ecológico que 

intervêm na paisagem. (PASSOS, 2003 p. 192). A partir destes dados trabalham-se os parâmetros 

de análises já clássicos na Botânica, mais precisamente da Fitosociologia: A Abundância-Dominância 

e a Sociabilidade.  

A Abundância-Dominância equivale à superfície de área coberta pelas plantas no lote, 

e a Sociabilidade indica o modo de agrupamento das plantas que cada indivíduo apresenta 

Abundância-Sociabilidade. (PASSOS, 2003).  

Além da abundância-dominância e da sociabilidade por espécies, anota-se, na coluna à 

direita da ficha biogeográfica, a abundância-dominância por estrato, que é representada na 

pirâmide de vegetação. A pirâmide de vegetação é uma representação gráfica da estruturação 

vertical de uma formação vegetal qualquer, cuja metodologia para construí-la foi bem 

explicitada por Bertrand (1966, pág. 129-145). 

O quadro e 14 apresenta as características da ficha biogeográfica e o quadro 15 
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apresentam os valores equivalentes a abundância-dominância e sociabilidade abordadas no 

levantamento fitossociológico. 

 

Quadro 14 - exemplo de ficha biogeográfica 

 
Fonte: Adaptado de Passos (2003) 
 

Quadro 15 - Valores de abundância-dominância e sociabilidade 
Valor Abundância- Dominância Sociabilidade 

5 Cobrindo entre 75 e 100 % População contínua, manchas densas 
4 Cobrindo entre 50 e 75 % Manchas densas, poucos extensas 
3 Cobrindo entre 25 e 50 % Crescimento em grupos 
2 Cobrindo entre 1o e 25 % Agrupado em 2 ou 3 

1 
Planta abundante, com 

baixo valor de cobertura 
Indivíduos isolados 

+ Alguns raros exemplares Planta rara ou isolada 
Fonte: Passos (2003). 
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Para a realização da pirâmide de vegetação, se traça Sobre um papel milimetrado, traça-

se um segmento de reta horizontal de 10 cm de comprimento. Sobre esta base e no seu centro, 

ergue-se, perpendicularmente, o eixo da pirâmide. Dispõem-se os estratos de vegetação 

simetricamente em relação ao eixo, considerando sua ordem normal de superposição, de seu 

índice de recobrimento (abundância-dominância 1 = 1cm, 2 = 2cm, 5 = 5cm). A espessura de 

cada estrato, representado na pirâmide, está determinada arbitrariamente, de modo a facilitar as 

interpretações biogeográficas: estrato 1 = 0,5 cm, estrato 2 e 3 = 1 cm, estrato 4 = 1,5 cm, estrato 

5 = 2 cm. (PASSOS, 2013). 

Na base da pirâmide inserem-se as informações referentes sobre serapilheira (espessura, 

superfície coberta), abaixo desta, se destaca o tipo de solo (espessura, perfil simplificado) e a 

rocha-mãe. Para se obter uma imagem precisa das condições estacionais (inclinação, insolação, 

escoamento), oscila-se a pirâmide de um ângulo igual ao valor da inclinação da vertente sobre 

a qual se encontra a formação (PASSOS, 2003 p 193). Como critério de escolhas dos locais nos 

quais foram realizados os levantamentos, foi realizado um cruzamento de dados, das 

características locais, a saber: a intensidade da vegetação sadia, a partir do de Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada -NDVI e avaliação dos fragmentos florestais visíveis em 

imagens de satélite, características pedológicas, dados de declividade e hipsometria. A partir 

destas características foi realizado 8 levantamentos fitossociológicos na área de estudo. 

 
3.1.7 Entrevista com moradores 

As entrevistas com os moradores do município foram realizadas tendo por referência o 

período de residência no local, sendo este de 40 anos ou mais, esta etapa foi importante, pois 

para se entender o processo de transformação das paisagens ao longo do tempo, e se entender 

esta dinâmica de acordo com o relato dos moradores. 

Outro ponto a ser buscado com a aplicação de entrevista, foi entender as culturalidades 

e o sentimento de pertencimento da comunidade, buscando observar quais paisagens estão 

destacadas nas falas dos entrevistados. Desse modo foram aplicadas 48 entrevistas nos 

povoados que foram oriundos de processo de colonização (assentamentos), e na sede municipal. 
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4 O MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO 

 
O município de Pedro do Rosário limita-se com os seguintes municípios: ao Norte com 

Presidente Sarney e Pinheiro, a Oeste com Santa Helena, Nova Olinda do Maranhão, Aragunã 

e Zé Doca, ao Sul com Penalva e Zé Doca e a Leste com Viana, São Bento, sendo seus pontos 

extremos: Norte - 02°44’15” e -45°24’08”; Oeste: 45°38’15” e -02°54’08”; Sul -03°14’19” e -

45°34’44” e Leste 45°11’00 e 02°55’27” (IMESC, 2013, p.124). Apresenta extensão territorial 

de 1.749,9 km², com ligação aos município de Pinheiro e Zé Doca pela MA 006 e ao município 

de Viana pela MA (IMESC, 2013).  

Entre os censos de 2000 e 2010 se observou um crescimento populacional de 27%, na 

área, passando 22.732 habitantes para 24.748 habitantes concentrados em maior percentual no 

espaço rural, contrastando a este ponto, tem se destacado o crescimento representativo dos 

habitantes na área urbana de em aproximadamente 101% no período censitário de 10 anos, este 

fator está associado ao surgimento de rodovias asfaltadas, a abertura de estradas vicinais, que 

facilitou o deslocamento da população rural, e intensificou o processo de imigração para a área 

urbana, mesmo trabalhando na área rural (IMESC, 2013). 

Com significativa parcela da população vivendo na zona rural e pelas características das 

atividades desenvolvidas na região, as atividades primárias ainda são a base da economia local 

correspondendo a 69,5% da geração de riquezas para o município, tendo a pecuária, praticada 

de forma extensiva e agricultura praticada de maneira itinerante (corte e queima). Na área se 

tem o predomínio da lavoura temporária voltada para a subsistência, com pequena 

comercialização no próprio município. As atividades de pesca são realizadas apenas nas 

comunidades ribeirinhas, sendo praticada de maneira artesanal, comercializada no local e 

municípios adjacentes. O extrativismo vegetal é praticado de maneira pontual por poucas 

comunidades, com coleta e beneficiamento do coco babaçu.  

A economia do município é essencialmente agrícola baseada na agricultura de 

subsistência e na pecuária extensiva, tendo a pequena propriedade como a base econômica de 

renda das famílias, sendo responsável por 89% da produção total do município (IBGE, 2016), 

entretanto, apresenta baixa renda per capita (R$ 154,00 em 2010) e mais da metade da 

população na linha de pobreza encontrando-se entre os 15 municípios mais pobres do estado do 

Maranhão com indicadores para as condições de renda das famílias e dos domicílios e Índice 

de Desenvolvimento Humano é de 0.516, estrando entre os municípios mais pobres do estado 

do Maranhão. 
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Figura 17 - Localização de Pedro do Rosário 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2013) 
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4.1 A formação territorial de Pedro do Rosário 

Pedro do Rosário teve seu processo de ocupação atrelada as correntes de ocupação 

responsáveis pela colonização do espaço maranhense, com destaque a ocupação da Baixada 

Maranhense, iniciadas a partir do século XVI, com apoio da coroa portuguesa e também a partir 

de políticas de povoamento da Amazônia a partir de intervenção do Estado a partir ocupação 

dirigida nos anos 60. 

De acordo com Farias Filho (2011) a ocupação da Baixada Maranhense se procedeu 

muito cedo se comparado ao resto do estado do Maranhão, associado principalmente a sua 

localização (próxima ao local de chegada dos colonizadores portugueses), e por ser composto 

por solos mais férteis. Lafontaine (2011) destaca que o território atualmente conhecido como a 

Microrregião da Baixada Maranhense, compunha no século XVII duas capitanias, a de Cumã e 

de Tapuitapera, que foram doadas pela Coroa Portuguesa à família Coelho de Carvalho, a região 

de Tatuitapera e Cumã que atualmente configura o território da Baixada Maranhense, 

corresponde às terras que compreendem Alcântara até parte significativa do litoral ocidental, se 

estendendo até parte do oeste do Maranhão.  

Um marco importante para a efetivação do processo de ocupação da área de estudo foi 

à efetivação de Viana18 à categoria de vila, muitas freguesias ou paróquias foram desmembradas 

da capitania de Cumã, podendo ser citadas São Francisco Xavier de Monção, São José de 

Penalva e São Pedro, o que permitiu que no século XX vários municípios fossem criados a 

partir das vilas criadas existentes19. O desenvolvimento dessa região se se deu graças à 

exploração das terras para produtos para a importação20 com destaque para o algodão21 e a cana-

de-açúcar, além de produtos para o abastecimento local como arroz, mandioca e outros insumos. 

(LAFONTAINE, 2011 p. 56). 

Cabe destacar que com o declínio econômico do açúcar e do algodão associados a crise 

nos sistemas agroexportadores mundiais, além da abolição da escravatura em 1888, a Baixada 

Maranhense passa a ter sua conjuntura de ocupação formada por escravos livres que ocuparam 

antigas fazendas, locais onde se denomina “terras de preto” (FARIAS FILHO, 2011; PEREIRA, 

2012).  

 
18Originada da missão jesuítica de Nossa Senhora da Conceição de Maracu (LOPES, 2002) 
19Nenhuma freguesia ou paróquia resultou de desmembramento de Alcântara, fato que pode explicar o seu relativo 
isolamento atual (FARIAS FILHO, 2011) 
20Se destaca a criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, criada em 1755, um monopólio 
que viabilizou a inserção do Maranhão na divisão internacional do trabalho, sobretudo, através das exportações de 
algodão e tráfico negreiro (PEREIRA, 2012) 
21De acordo com Ferreira (2010) o cultivo de algodão se desenvolveu na área da Baixada Maranhense seguindo 
desde a região do Alto Turiaçu até o vale do Itapecuru, passando de 651 arrobas em 1760 para 6351 arrobas em 
1788, sendo como destino às indústrias têxteis britânicas. 
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Farias Filho (2011) destaca que a partir do início do século XX a pecuária passou a ser 

a principal atividade econômica, sendo desenvolvida principalmente nas áreas úmidas da 

Baixada Maranhense, fator este que fortaleceu a ocupação de pequenos núcleos habitacionais. 

A partir de 1910 se acentua o processo de ocupação de migrantes oriundos de outros estados do 

Nordeste, associados a três fatores: a seca no Nordeste; dificuldade de absorção da mão de obra 

excedente no Nordeste; decadência da extração da borracha na Amazônia. 

O autor supracitado afirma que a Baixada Maranhense teve sua população formada 

principalmente por migrantes com destaque para os oriundos dos estados do Ceará e Piauí, 

partir do ano de 1950 passaram a ocupar os vales úmidos das confluências dos rios Pindaré e 

Turiaçu. Outra principal rota para o avanço da ocupação dos setores mais afastados da Baixada 

Maranhense foi à abertura de estradas, que representou o interesse do Estado em redefinir o uso 

dos solos locais, incorporou à região modelos produtivos ligados à economia de mercado, 

principalmente aqueles ligados à pecuária (bovinocultura e bubalinocultura) que possibilitou a 

reorganização espacial (LAFONTAINE, 2011 p.45). 

Desse modo se pode destacar a MA 006 e a MA 214, inicialmente formadas por uma 

pequena estrada vinda de Viana cortando o então Povoado Bela Vista (atual município de Pedro 

do Rosário), teve seu processo de construção no ano de 1968, sob a jurisdição do Departamento 

de Estradas e Rodagens do Maranhão – DER, que impulsionou a ocupação do território do 

atual, na época sendo considerada importante rota comercial da área, principalmente para a 

COPISA22. 

Se destaca também a construção e melhoria da BR 316, que intensificou a ocupação da 

parte oeste do estado do Maranhão incluindo parte da Baixada Maranhense, com apoio 

institucional do Estado, inicialmente pela política de Povoamento do Maranhão – PCM, sendo 

substituída pela Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE através da Colonização 

dirigida do Alto Turi, ou Projeto de Colonização do Alto Turi. – PCMAT, que teve atuação na 

porção sul do município de Pedro do Rosário na década de 1970. A BR 316 desse modo exerceu 

importante função para o processo de ocupação da área de estudo, em especial a porção sul, 

pela valorização da terra e processo de capitalização do campo que moldaram a formação 

territorial do município principalmente a partir da década de 1970.  

 

4.2 O Projeto de colonização do Alto Turi -PCAT 

O Projeto de Colonização do Alto Turi - PCAT tem suas origens associadas à "Política 

 
22Relato proferido pelo senhor Raimundo Martins em entrevista concedida durante atividade de campo na sede 
municipal de Pedro do Rosário em 24/03/2016. 
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de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste23”, que foi elaborado pela Grupo de Trabalho 

para o Desenvolvimento do Nordeste -GTND, na qual fundamentou a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE para o desenvolvimento de políticas de ordenamento 

territoriais a partir do deslocamento da fronteira agrícola para as áreas úmidas do Maranhão24 

e Bahia, (ARCANGELI, 1987 p. 87). 

A Política de Povoamento do Maranhão constitui a primeira etapa de um programa 

organizado pela GTDN, na qual buscava solucionar problemas agrários do Nordeste Brasileiro, 

através da efetivação de núcleos de povoamento ((LIMA JUNIOR, 1987). A área destinada 

originalmente para o projeto na Pré-Amazônia Maranhense foi de aproximadamente 35.060 

km² de terras consideradas devolutas, e tinha como objetivo o assentamento de 25.000 colonos 

em um prazo de 5 anos. Porem já se encontravam instalados uma população de 

aproximadamente 45.000 habitantes, (na sua maioria posseiros e colonos que se antecederam 

as a colonização dirigida) um dos fatores para o encerramento da PPM 196625. 

A partir de 1972 se tem início ao chamado Projeto de Colonização do Alto Turi - PCAT, 

sendo executado, pela Companhia de Colonização do Nordeste – COLONE26, subsidiaria da 

SUDENE, e tendo como objetivo o assentamento de 5.200 famílias até 1976 em uma primeira 

etapa, incluído aí 837 famílias já inseridas na área de atuação da COLONE, sendo regularizadas 

apenas em 1979 (ANDRADE 1987). Sob o encargo da COLONE, o PCAT se firmou como a 

continuidade da Política de Povoamento do Maranhão - PPM, tendo o financiamento do Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD27; Banco do Nordeste do Brasil; 

INCRA e Governo do Estado do Maranhão, em uma área total de 949 00028 hectares, 

(ANDRADE, 1987). A área em questão localiza-se na parte oeste do estado do Maranhão e é 

cortada longitudinalmente pela BR 316 seguia respectivamente os municípios de os municípios 

de Monção; Candido Mendes; Turiaçu; Santa Helena; Pinheiro e Penalva29 (Figura 18). 

 
23A política de desenvolvimento do Nordeste representou um conjunto de estudos realizados por Celso Furtado, e 
tinha como objetivo a criação de políticas desenvolvimentista para a região Nordeste a partir de expansão da 
fronteira agrícola utilizando excedente de mão-de-obra do semi-arido nordestino pra a região da Pré-Amazônia 
Maranhense. 
24 No estado do Maranhão o GTDN instituiu a Política de Povoamento do Maranhão a partir de colonização dirigida 
25Além da área já se encontra povoada, se destaca a falta de conhecimento prévio, seguidos de infraestrutura básica 
como estradas e instrumentos de comunicação decretaram a desativação do PPM 
26A COLONE é uma empresa de economia mista com sede em São Luís que veio a substituir o PPM, decretando 
falência em 1978. 
27Em 1968 uma missão composta por de técnicos da Organização Internacional da Agricultura e Saúde (FAO) 
Banco Mundial (BIRD), conhecida como Missão Inglesa e admitiu a viabilidade do projeto sendo elaborado a 
partir do convenio SUDENE – Governo Britânico, não incorporando apenas os colonos dirigidos, mas também os 
posseiros locais tendo um contrato de 6,7 milhões de dólares 
28 menos de um terço da área inicial, sendo este, relativo a uma doação por parte do Governo do Estado para 
justificar a sua entrada no projeto 
29 Delimitação municipal do Maranhão referente ao ano de 1968 
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Figura 18 - área de abrangência do PCAT no ano de 1970 

 
Fonte: Adaptado de Lima Junior (1987) 
 

Rodrigues (2015) destaca que a partir de 1967 foi dado início ao plano de demarcação 

das áreas de assentamento, formados por desenhos geométricos de círculos (núcleos circulares30 

cada qual composto de 50 lotes com área de 50 hectares31, já iniciadas no período da PPM, e 

parcelas experimentais quadradas com 25 hectares. Ainda segundo a autora citada a área do 

PCAT foi divindade em 3 sub-áreas e implantado segundo as seguintes etapas: 

� Subárea I: Denominada “área velha”, ou área de Zé Doca, ocupando uma área 

de 240.000 hectares, e se estende desde a linha de limite sul até o rio Turiaçu. Nesta área existem 

14 núcleos circulares implantados desde os tempos da SUDENE (primeiro plano estratégico), 

e que totalizam 675 lotes para um correspondente número de famílias e 1 núcleo de 

experimentação 

� Subárea II: Denominada “área nova”, área de Olinda nova ou alto Turi, 

ocupando uma área de aproximadamente 250.000 hectares, segue cortada pela BR-316 desde o 

rio Turiaçu ao sul até o rio Parauá ao norte. 

 
30Para a COLONE, os núcleos circulares apresentam algumas vantagens como permitir que o colono more no seu 
próprio lote e, assim, acompanhe mais facilmente o que ocorre com as culturas agrícolas ou com o criatório. 
31De acordo com Arcangeli (1987) em relação a ocupação dirigida, apenas 194.000 hectares dos 939 000 possíveis 
foram ocupados pela colonização dirigida, indicando que essa forma de ocupação não pode atender a demanda do 
projeto inicial. 
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� Subárea III32: Denominada de “área de expansão”, sendo formada por 450.000 

hectares, vai desde o rio Parauá ao sul até o rio Gurupi nos limites com o estado do Pará. 

A figura 19 apresenta a delimitação de cada sub-área que compunha os limites totais da 

área da COLONE, com destaque para os limites naturais que dividiria a áreas de atuação da 

COLONE. 

 

Figura 19 - Delimitação da área da COLONE 

 
Fonte: Adaptado de Lima Junior (1987) 
 

O com a emancipação em 1994, Pedro do Rosário agrupou em seu território um 

percentual que engloba a Subárea I da COLONE, correspondendo a aproximadamente 660 km² 

na porção sul do novo Município, que englobou 6 dos 15 núcleos circulares na qual faziam 

parte da Subárea I, sendo estes: Núcleo 8, Núcleo 9, Núcleo 10, Núcleo 11, Núcleo 12, Núcleo 

13, implantados pela SUDENE com o PPM, além de um conjunto de assentamentos que foram 

empregados durante a gestão da COLONE. Tal dinâmica se desenhou a partir da estruturação 

fundiária da área, que se deu de maneira fracionada, com lotes bem delineados de maneira radial 

e/ou retangular que permitiu o avanço povoamento da área (Figura 20). 

 
32De acordo com ANDRADE (1987) a sub-área III, apresenta área de referente a  metade da dimensão territorial 
do PCAT, porém  foi observado que está área se apresentou quase completamente ocupada por pequenos, médios 
e grandes posseiros. 
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Figura 20 - Marcas da colonização dirigida, círculo de na qual se desenhou os lotes. 

 
Fonte: Adaptado de Geoway (2016) 
 

A dinâmica socioespacial da área foi definida a partir de estudos prévios realizados pela 

SUDENE em 1964 e dados continuidades pela COLONE, e tinham como objetivo a produção 

de produtos agropecuários, inicialmente voltados à demanda da importação, com destaque para 

a banana, pimenta-do-reino, cacau dendê e gado de corte, porém não nem chegaram a ser 

implementadas por acordos com os financiamentos internacionais, que justificaram a qualidade 

dos solos locais como destaca Andrade (1973) apud Lima Junior (1977 p.89). 

Porém foi implementado principalmente pastagens e capineiras para a pecuária bovina 

de corte33, em áreas de mata e capoeira, cultivo permanente com destaque para o caju e cultivo 

de subsistência onde se tina o arroz como produto principal, além de uma área de reserva legal 

de 10 hectares, seguindo a proposta da COMALTA (LIMA JUNIOR, 1987). Com o declínio 

dessas atividades agrícolas no final da década de 1980 e início da década de 1990 ainda com a 

falência da COLONE, se intensificou a criação de gado que exigiu a expansão das pastagens. 

Esses fatores foram os responsáveis pelas transformações de cobertura da terra, principalmente 

através da retirada da cobertura vegetal para a introdução de práticas socioeconômicas como se 

destaca a pecuária e a pequena produção agrícola. 

 

 

 
33Segundo a COLONE (1973) em seus estudos se constatou a pobreza nutricional dos solos, além de contar com 
um relevo suavemente ondulado e ocorrência de rios perenes que facilitaria o desenvolvimento dessa economia na 
região 
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5 O GEOCOMPLEXO DO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO 

 

Neste subitem serão apresentados as características geoambientais da paisagem natural 

da área de estudo, a partir dos aspectos relacionados à caracterização geológica, do relevo, do 

clima, drenagem, solos e vegetação. Para tanto foram utilizados dados oriundos dos 

levantamentos dos recursos naturais do território nacional, organizados pelo Ministério de 

Minas e Energia através do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, Projetos 

RADAM e RADAMBRASIL, foram disponibilizados ao público 550 mosaicos 

semicontrolados na escala 1:250.000, cobrindo todo o território nacional, editados em papel 

comum e fotográfico, encontrando-se organizados conforme o Mapa Índice de Referência - 

MIR do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 
5.1 Embasamento geológico 

O arcabouço geológico do município de Pedro do Rosário encontra-se inserido na Bacia 

Sedimentar de Grajaú34, uma região de sedimentação com área de 130.000 km², composta por 

sequências sedimentares e apresentando como litologia rochas das Formações Codó, Grajaú, 

Ipixuna, Tiracambu, Açailândia, Sá, Grupo Itapecuru e sequência holocênica (COLARES, 

1990). 

O município de Pedro do Rosário tem como litoestatigrafia rochas sedimentares com 

destaque para o Grupo Itapecuru (K1i), (Cretáceo Superior), depósitos Lateríticos imaturos 

(N3dl), e depósitos Flúvio-Lacustre e Lagunares (N4a) (BATISTELA; ET AL, 2013). 

O Grupo Itapecuru apresenta área de 1.664 km², representando 94% do limite territorial 

do município, sendo datado do Cretáceo Superior. O Grupo Itapecuru, tem litologia constituída 

por arenitos de estratificação cruzada de coloração avermelhada ou cinza esverdeada ou 

esbranquiçada com texturas finas, média a grosseiros, argilosas e intercalações de argilitos e 

siltitos, com faixas conglomeráticas e/ou argilosa de coloração avermelhada com mosqueados 

de plintita. (LIMA; LEITE 1978; EMBRAPA, 2015). 

Já a cobertura detrito-laterítica é datada do Pleistoceno e é representada por um deposito 

de 9.38 km², composição litoestatigráfica, arenitos conglomeráticos, argiloarenosos e/ou 

lateritos imaturos (petroplintitas) ferruginosos, representados em afloramentos pelos horizontes 

mosqueados com presença ou não de stonelines (RODRIGUES, 1994). 

 
34De acordo com Barbosa e Pinto (1973) a Bacia sedimentar do Grajaú é separada da bacia de São Luís pelo Arco 
Ferre Urbano Santos o qual não exerce influência alguma sobre a continuidade da sedimentação entre as duas 
Bacias Sedimentares, em associação com a Bacia Sedimentar de São Luís, constitui uma região sedimentar do tipo 
depressão marginal com800 a 900 metros de espessura. 
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Os depósitos aluvio-coluviais ocorrem nas proximidades dos cursos dos rios Turiaçu, 

Pericumã, Rio do Braço, Capininma e nos leitos de inundação dos Lagos Formoso. Com área 

de aproximadamente 92.21 km², compostas por sedimentos arenosos com intercalações de 

cascalhos e camadas delgadas de silte e argila, friáveis, com caráter coluvionar, de coloração 

avermelhada ou esbranquiçada, laterizados (LOVATO, CAYE, ARAUJO, 1995; BATISTELA; 

ETA AL, 2013). As figuras 21 e 22 apresentam as unidades geológicas encontradas em Pedro 

do Rosário. 

 

Figura 21 – Identificação das unidades geológicas de Pedro do Rosário 

 
Fonte: Acervo de pesquisa 2016/2017, A e B – grupo Itapecuru; C e D a floramentos da cobertura Dentrito-

Letriticas e E e F Depósitos Aluvio-Colucionares 
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Figura 22 - Unidades geológicas de Pedro do Rosário  

 
Fonte: Adaptado de RADAMBRASIL 1974 



 

65 
 

5.2 Clima 

Feitosa (1996) destaca que o Estado do Maranhão tem como área de influência os ventos 

alísios de nordeste e a atuação da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT, com relativa 

estabilidade sazonal durante o ano. A ZCIT, segundo esse autor, é formada pela convergência 

das massas de ar Equatorial Atlântica com a Equatorial Continental. 

De acordo com Uvo e Nobre (1989) a ZCIT é um dos mais importantes sistemas 

meteorológicos que atua nos trópicos e parte integrante da circulação geral da atmosfera, sendo 

formado pela convergência das massas de ar Equatorial atlântica e Equatorial continental, que 

se deslocam em direção ao sul, e forma um padrão sazonal de precipitação. De acordo com 

Viegas (2015) a ZCIT tem um deslocamento entre os Hemisférios sul e norte, com posição 

média em torno de 3° a 5°Sul e Norte da linha do Equador. Para os meses de janeiro (verão – 

HS) e julho (inverno – HS). A interação terra – mar é de grande importância para se entender o 

posicionamento da ZCIT ao norte e ao sul do Equador. 

Além da ZCIT, Viegas (2015 p. 100) destaca também os vórtices ciclônicos da 

troposfera superior, como sistema atuante na atividade climática da porção norte do Maranhão, 

incluindo aqui Pedro do Rosário. Os Vórtices Ciclônicos - VCAS é um centro fechado de baixa 

pressão que ocorre em níveis elevados da troposfera, sendo os responsáveis pelas chuvas 

excessivas no oeste e no norte do Maranhão. Esse sistema se forma no Oceano Atlântico Sul e 

na costa leste brasileira e se desloca para oeste. 

Para a caracterização climática da área de estudo foi utilizado o modelo climático de 

Thornwaite (1948), na qual emprega modelos matemáticos para representar diferentes valores 

decorrentes dos índices efetivos de umidade, eficiência técnica e variações estacionais. Para o 

estado do Maranhão são encontradas quatro tipologias climáticas, sendo estas: clima úmido B1; 

clima úmido B2; Clima subumido C2 e clima subumido seco C1 (RESCHKE; ELOI; SILVA, 

2011). 

Segundo a classificação climática de Thornthwaite (1948), a área do município de Pedro 

do Rosário se insere no clima úmido B1 caracterizado como megatérmico, com alta pluviosidade 

e com moderada deficiência hídrica e com ocorrência de dois períodos distintos: estiagem entre 

os meses de julho a setembro e máximas pluviométricas de janeiro a junho. Com temperaturas 

elevadas, acima do 28º C, totais pluviométricos entre 1500 e 2000 mm anuais e umidade relativa 

acima dos 70%.  

De acordo com Reschke, Eloi e Silva (2013) esta tipologia climática apresenta como 

características a perda de água a partir do mês de junho, deficiência hídrica de 467 mm de julho 

a dezembro e reposição hídrica a partir de janeiro, com excedente hídrico de 660 mm de 
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fevereiro a maio, meses mais chuvosos. O clima local proporciona um elevado potencial 

hídrico, no entanto devido à dinâmica sedimentar, que possui grande porosidade das formações 

superficiais, o município não apresenta cursos d’água significativos.  

Considerando as características climáticas regionais e os dados disponíveis, optou-se 

por caracterizar 02 (dois) parâmetros climáticos representativos das condições atmosféricas da 

área, isto é, temperatura e pluviosidade, com fatores que atuam na composição das paisagens 

locais, em um período histórico de 35 anos. O Gráfico 1 apresenta as características das 

condições de temperatura (média, mínima e máxima) e precipitação (média, mínima e máxima) 

de Pedro do Rosário. 

 

Gráfico 1 -  Climograma Para o clima úmido B1 entre 1980 e 2015 

 
Fonte: Dados adaptados de Inmet (2015) 
 

A avaliação das condições de temperaturas de Pedro do Rosário, a partir dos dados, 

possibilita inferir que as amplitudes térmicas variam em 17ºC, com mínimas de 19ºC e máximas 

de 36ºC e a umidade relativa do ar entre 68% a 90%. Quanto aos níveis de precipitação, 78,7% 

do total das precipitações anuais estão distribuídos no período de fevereiro a maio de cada ano, 

com um total anual acumulado de 1.596 mm, e apresentando totais mensais sempre superiores 

a 100 milímetros. 

Os maiores acúmulos de precipitação ocorreram nos meses de março e abril, onde se 

observou maior índice pluviométrico, acima dos 300 mm, e uma queda significativa a partir de 

junho. Já no mês de novembro se observam níveis de precipitação a baixo os 10 mm. 

Considerando toda sazonalidade anual, de janeiro a dezembro de cada ano, o município 

apresenta redução gradativa de 90% nos índices de precipitação, havendo concentração de 

valores agrupados entre de 261 a 330mm nos meses chuvosos e redução de reduzindo para até 

21mm nos meses de estiagem. 
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5.3 Geomorfologia 

A geomorfologia da área de estudo apresenta feições típicas das litologias dominantes 

em bacias sedimentares, submetidas a longos períodos de atividades dos agentes externos, 

modelando as formas tabulares e subtabulares das superfícies erosivas e deposicionais, 

condicionados aos lineamentos das estruturas litológicas, com orientação sul-norte 

(BATISTELA; ET AL, 2013). 

De acordo com Goes e Rosseti (1991), Pedro do Rosário é caracterizado por um relevo 

monótono, com vastas superfícies tabulares, colinas suavemente onduladas e morros residuais 

forte-ondulados de dissecação incipiente, além de extensas planícies e terraços fluviais 

rebaixados, que correspondem a antigos leitos de deposição e planos de inundação dos rios 

Turiaçu, Pericumã, Capininma, Bambural e lago do Formoso (figura 23) 

A Superfície Sublitorânea de Bacabal representa 95% da unidade territorial de Pedro do 

Rosário e corresponde a um setor de transição entre o Pediplano Central Maranhense e a 

planície flúvio marinha do Golfão maranhense (COLARES, 1990). Este setor geomorfológico 

circula a Baixada Maranhense, entrecruzada pelos rios Pindaré, Grajaú, Mearim, Itapecuru e 

Pericumã, todos convergentes ao Golfão Maranhense.  

Se caracteriza como ambiente de um relevo monótono, com compartimentação variando 

entre os 5 e 155 metros, formado de extensas superfícies de aplainamento com declividade 

relativamente plane a suave ondulada, intercaladas por feições colinosas suavemente 

onduladas, setores pontuais de morros testemunhos, além de modeladas em vales amplos com 

baixa a moderada densidade de drenagem e padrão dendrítico.embasadas integralmente por 

arenitos imaturos, calcários, siltitos e argilitos de idade cretácica da Formação Itapecuru 

revestidos com perfis detrito-lateriticos ou por depósitos aluvio-coluvionares plesito-

holocenico, (BARBOSA E PINTO; 1973; COLARES, 1990; BATISTELA ET AL, 2013). 

O Golfão Maranhense compreende una grande reentrância central do litoral 

maranhense constituída pelas baías do Cumã, São José, São Marcos e Tubarão (FEITOSA, 

2006), gerando, em sua retroárea, vasta planície fluviomarinha de topografia extremamente 

plana e praticamente ajustada ao nível de base geral, denominada Baixada Maranhense 

(BATISTELA et al, 2013). De acordo com Tarouco e Santos (1997), sua evolução 

geomorfológica esta associadas a movimentos eustáticos, e ao soerguimento da faixa litorânea 

e atividades de transgressões e regressões marinhas ocorridas no Plioceno-Pleistoceno, 

implicando em superimposição da rede de drenagem e erosão do Grupo Barreiras e Itapecuru, 

erosão e aprofundamento dos vales a um nível mais inferior, originando uma nova configuração 

das Baias de São Marcos e Baia de São José e responsável pela redefinição da morfologia do 
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Golfão Maranhense e formação da Baixada Maranhense no período holocênico.  

A Baixada Maranhense corresponde a um ambiente rebaixado de formação sedimentar 

holocênica que circunda o Golfão Maranhense, se caracteriza como uma região terrenos de 

relvo plano suavemente ondulado que são alagados durante o período chuvoso, ponteados por 

um relevo residual denominados de “outeiros” e superfícies tabulares com bordas decaindo em 

colinas suavemente ondulada e rampas côncavas (CONCEIÇÃO, MOREIRA E FARIAS 

FILHO, 2013). Já as Planícies e Terraços Fluviais correspondem às áreas de várzeas e terraços 

dispostos ao longo dos rios Turiaçu, Pericumã, Bambural e Campinima. São formadas por 

aluviões holocênicos, constituídos por solos areno-argilosos e gleissolos, e sujeitos a 

inundações durante estação das chuvas, em virtude do transbordamento dos canais fluviais 

(CORREA FILHO, 2011). 

A figura 24 apresenta as características das feições encontradas na área de estudo sendo: 

A- colinas e superfícies tabulares da Superfície Sublitorânea de Bacabal; B- Terraços fluviais 

do Turiaçu e Campinima; C – Baixada e Golfão Maranhense. 

 

Figura 23 - Feições geomorfológicas presentes em Pedro do Rosário 

 
Fonte: Acervo de campo, 2016/2017. 
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Figura 24 - Unidades geomorfológicas de Pedro do Rosário-MA 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2006 
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Quanto as condições de hipsometria, Pedro do Rosário apresentou variação altimétrica 

de aproximadamente 117 (cento e quatorze) metros, tendo as menores altitudes com 6 (seis 

metros) e as maiores até 122 (cento e vinte e dois) metros. O quadro16 descreve as classes e a 

localização dos compartimentos altimétricos do município de Pedro do Rosário. 

 

Quadro 16 - Classe de hipsometria de Pedro do Rosário 
Cota (m) Área (km²) Área (%) 
6 – 23 199.74 11.42 
23 – 36 614.58 35.14 
36 – 49 592.49 33.80 
49 – 62 279.79 15.99 
62 – 75 55.02 3.14 
75 – 88 6.06 0.34 
88 – 101 0.90 0.05 
101 – 122 0.13 0.007 

Fonte: Dados de pesquisa, 2016 
 

O mapa hipsométrico (figura 32), indicou predominância da variação de altitude de 23 

a 36 metros, totalizando uma área de aproximadamente 614 km², perfazendo 35.14 % do total 

da área da bacia, esta área apresenta como características a superfícies tabulares planas e 

suavemente onduladas. As áreas entre 6 e 23 metros corresponde aos setores das planícies e 

terraços dos leitos dos principais rios encontrados no município. Já os setores entre 88 até 122 

metros de altitude, correspondem a morros residuais com topos côncavos e declividade forte 

ondulada de padrão dissecado encontrados de formas pontuais no município e que representam 

as maiores altitudes da Baixada Maranhense. 

É importante destacar que, apesar de não apresentarem áreas significativas, a classe 

entre 49 a 62 metros constituídos por um conjunto de colinas e superfícies tabulares, tem 

importância local significativa, pois formam um cinturão altimétrico, contendo os divisores de 

água e as principais nascentes dos rios Pericumã e lagos da Baixada Maranhense, que atuam na 

manutenção da dinâmica geoambiental da Baixada Maranhense.  

Quando as condições de declividade (figura 33), o município apresenta topografias 

variando do plano ao forte ondulado, com terrenos variando entre 2 a 43% de declividade. 

(quadro 20)  

 

Quadro 17 - Classes de declividade de Pedro do Rosário 
Relevo Área (km) Área (%) 
Plano 584.65 33.48486 

Suave ondulado 1010.79 57.8918 
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Ondulado  146.17 8.371517 
Forte ondulado 4.40 0.251816 

Fonte: Dados de pesquisa, 2015 
 

No município se observa o predomínio de um relevo suave ondulado, com declividade 

variando entre 6 e 8%, e apresentando área total de aproximadamente 1010.79 km2, 

representado por vertentes de pequenas feições colinosas de topos côncavos e colinas e 

superfícies tabulares que compõem a maior parte do território. 

As menores declividades estão à jusante nas superfícies tabulares e aplainadas que 

formam os terraços e as planícies de inundação dos rios Turiaçu, Campininma, Bambural, Braço 

e do lago Formoso. As maiores declividades representam palas vertentes com áreas de recarga 

hídrica do local, neste local se observou impacto antrópico, principalmente a retirada da 

cobertura vegetal para a implantação de pastos, e consequentemente processos erosivos no 

local.  

A figura 25 e 26 apresenta o mapeamento das características de hipsometria e 

declividade do município de Pedro do Rosário, onde pode se observa a composição de uma área 

em sua maioria plana a suave ondulada, e as intercalações de feições topográficas de baixa 

altitude, com destaque para pequenas colinas. 
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Figura 25 - Hipsometria de Pedro do Rosário, Maranhão 

 
Fonte: Dados de pesquisa 2016 
 
 
 



 

73 
 

Figura 26 - Declividade de Pedro do Rosário – Maranhão 

 
Fonte: Dados de pesquisa, 2016
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5.4 Hidrografia 

O município de Pedro do Rosário em um contexto estadual apresenta seu limite 

territorial inserido em três bacias hidrográficas, as bacias dos rios Turiaçu, Pericumã e Mearim, 

além de um conjunto de oito microbacias hidrográficas, formadas por canais, igarapés e 

pequenos córregos, onde se destaca o rio do Braço, Campinima, Bambural, dos Peixes, rio Pai 

Inácio e igarapés do Formoso (figura 34 e 35). 

Apesar da alta pluviosidade anual no local, os rios de apresentam caráter intermitente, 

associados aos condicionantes litológicos, no geral mais arenosos, que lhe atribui características 

poroso ou intergranular, relacionado aos sedimentos consolidados da formação Itapecuru 

(K12it) e pelos sedimentos inconsolidados dos Depósitos Flúvio-Lagunares (Qfl), que 

condiciona uma infiltração acelerada, e por apresentar temperaturas elevadas que acelera os 

processos de evaporação permanecendo seco parcial ou integralmente nos meses de escassez 

hídrica. Para melhor compreensão da dinâmica hidrológica do local foi realizado o 

levantamento morfométrico das principais microbacias da área de estudo35, conforme pode ser 

observado no quadro 18. 

 

Quadro 18 - morfometria de Pedro do Rosário 

Análises 
Rio do 
Braço 

Nascente do 
Formoso 

Rio Pai 
Inácio 

Rio 
Capim 

Área da bacia 227.23 259.27 241.19 255.09 
Perímetro da bacia 137.57 112.26 112.3 138.51 
Comprimento do canal principal 54.6 35.36 40.31 43.41 
Comprimento total dos canais 162.09 161.17 160.53 172.67 
Altitude máxima 111.09 81.88 98.91 91.31 
Altitude mínima 15.33 11.65 18.3 13.46 
Amplitude aritmética 95.76 70.23 80.61 77.85 
Largura axial 29.51 23.63 23.07 31.51 
Canais de primeira ordem 34 32 31 35 
Canais de segunda ordem 8 4 6 9 
Canais de terceira ordem 1 2 1 1 
Número total de canais 43 38 38 45 
Densidade de drenagem 0.71 0.62 0.67 0.68 
Densidade de rios 0.19 0.15 0.16 0.18 
Índice de rugosidade 0.01 0.01 0.01 0.01 
Fator forma 0.26 0.46 0.45 0.26 
Índice de sinuosidade 45.95 33.17 42.77 27.41 

Fonte: Dados de pesquisa, 2016 

 
35 Esta parte foi compilada em um artigo apresentado no V Congresso Brasileiro de Educação Ambiental aplicada 
a Gestão Territorial, e publicada na Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
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As microbacias analisadas apresentaram densidade de drenagem regular, que equivale 

a um menor grau de ramificação hídrica e menor eficiência do sistema de escoamento 

superficial, o que as tornam menos suscetível à erosão dos solos. O fator de forma e o índice de 

circularidade indicam que as microbacias hidrográficas são estreitas e alongadas, facilitando o 

escoamento superficial e diminuindo aptidão para enchentes, mesmo com os altos índices de 

ocorrência de chuvas intensas da região.  

Ao se avaliar a relação bifurcação, se observou que as quatro microbacias apresentam 

um padrão de relevo pouco dissecado, indicando que os rios que formam as microbacias 

hidrográficas no geral possuem poder de escavação moderadamente fraca e canais retos. A 

figura 27 e 28 apresenta alguns canais e a localização destes no município, em períodos 

chuvosos e de estiagem sendo em sequência o rio Campinima, Rio do Braço e rio Turiaçu. 

 
Figura 27 – Principais rios de Pedro do Rosário 

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2016), sendo A vista do Rio Campinima em período de estiagem e chuvoso; 

B- Rio do Braço em período de estiagem e chuvos e C- Rio Turiaçu, que correspondem aos principais sistemas 
hidrográficos do município de Pedro do Rosário 

 

A 

B 

C 
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Figura 28 - Principais sistemas de drenagem de Pedro do Rosário 

 
Fonte: Dados de pesquisa (2016) 
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5.5 Solos 

De acordo com a Correia Filho (2011) as classes de solos predominantes no município 

de Pedro do Rosário são: Plintossolos argiluvicos, Argissolo vermelho-amarelo e Gleissolos.  

Os Plintossolo Argilúvico são solos apresentam composição de minerais hidromórficos 

de textura média e argilosa, que tem restrição à percolação d’água, estando sujeitos ao efeito 

temporário do excesso de umidade e via de regra mal drenados. (EMBRAPA, 2013). No 

município essa classe apresentou área de 1279 km² e ocupam áreas de relevo 

predominantemente plano ou suavemente ondulado e se originam a partir da decomposição de 

rochas sedimentares do Grupo Itapecuru (CPRM, 2011). Apresenta caráter distrófico com 

padrão típico, saturação por bases baixa (V<50%), na maior parte do horizonte B ou C, baixa 

fertilidade natural e acidez elevada, onde se destaca o extrativismo do coco babaçu, uso agrícola 

e a pecuária extensiva, principalmente de bovinos. 

A segunda classe de solo presente no município são os Argissolos Vermelho-amarelo, 

caracterizadas como solos minerais com textura média e argilosa, originados de materiais de 

formações geológicas sedimentares, coberturas argilo-arenosas, assentadas sobre as formações 

geológicas. São solos profundos, bem estruturados e bem drenados, ácidos, com variação de 

baixa a muito baixa fertilidade natural e argilas de atividade baixa. Em Pedro do Rosário esta 

classe apresenta área aproximada de 381 km², e representa a 2 maior classe de solo, sendo 

encontrados principalmente nas encostas de colinas e topo de chapadas, apresenta textura 

argilosa, arenosa a média arenosa, com presença de cascalhos e stonelines (IBGE, 2013). 

Os Gleissolos correspondem a solos minerais, hidromórficos, desenvolvidos de 

sedimentos recentes não consolidados, de constituição argilosa, argilo-arenosos, muito mal 

drenados e que possuam características resultantes do excesso de umidade permanente ou 

temporário (EMBRAPA, 2013). Apresentam no geral horizonte subsuperficial coloração 

acinzentada, com mosqueados amarelados ou avermelhados oriundos da oxidação do ferro. Na 

área do município de Pedro do Rosário, estes solos são encontrados nas proximidades dos 

cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais, sujeitos a condições de hidromorfia, podendo 

formar-se também em áreas de relevo plano de terraços fluviais, com e apresentam área 

aproximada de 86 km². As figuras 29 e 30 apresentam a espacialização das classes de solo do 

município de Pedro do Rosário. 
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Figura 29 - Classes de solos de Pedro do Rosário. 

 

 

 
Fonte: Acervo de pesquisa 2016/2017. Sendo: A-os plintossolos, B-argissolos e C-gleissoslos. 
 

A 

C
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Figura 30 - Solos de Pedro do Rosário - Maranhão 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2013)
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5.6 Vegetação 

A vegetação do município (figura 31) reflete o caráter de transição dos climas semiárido 

e seco do Nordeste e quente e úmido do Norte, com poucas formações vegetais, com ocorrência 

das formações florestais de porte arbóreo do domínio amazônico, mescladas de floresta mista 

com palmáceas, mesclas de cerrados, além de vegetação pioneira com influência fluvial e 

lacustre (RADAMBRASIL, 1979). 

 

Figura 31 - Características dos diferentes tipos de vegetação em Pedro do Rosário  

 
Fonte: acervo de pesquisa, Janeiro e Julho de 2016, sendo A-formações secundárias densas preservadas, 

B-formações de influência aluvial; C-Formações florestais de mata densa; D-Formações secundárias arborescente; 
E-Mata de cocais mesclados por pastos; F-Formações vegetais de palmáceas em ambiente brejoso 

 

5.7 As unidades Paisagísticas 

Para a identificação das unidades de paisagem presentes no município de Pedro do 

Rosário, foi elaborado o cruzamento dos dados referentes a solos, vegetação, clinográfica e 

cobertura vegetal e uso atual da terra atual, juntamente com expedições em campo com o 

objetivo de identificar e mapear as diferentes unidades de paisagem que caracterizam a 

paisagem do município. Se utilizou parâmetros descritos por Pinheiro et al (2010), na qual 

define as principais unidades de paisagem para a região da Baixada Maranhense, de acordo com 

as condições de topografia e características hidrológicas, se diferenciando de acordo com as 

descontinuidades altimétricas, sendo caracterizadas pela somatória de fatores e condições 

ambientais naturais e socioeconômicas. Sendo encontradas 4 unidades distintas conforme 

mostra o quadro 19 e figura 32. 

A B C 

D 
E F 
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Quadro 19 - Unidades de paisagem identificadas em Pedro do Rosário 

 
Fonte: Adaptado de Araujo et al (2011) 



 

82 
 

Figura 32 - Mapeamento das unidades de paisagem de Pedro do Rosário - MA 

 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2016
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Como foi observado, as unidades da paisagem apresentam-se no geral pouco 

fragmentada em toda a bacia hidrográfica. Conforme o quadro 25, as unidades de paisagem 

com maiores áreas são as unidades 5 e 4, com áreas de aproximadamente 833.02 e 735.32 que 

representam um total de 47.78 e 42.18 respectivamente. 

Estas unidades de paisagem se encontraram e elevado processo de transformações, 

como visto nos mapas de mudança de cobertura da terra, principalmente pelas suas 

características topográficas (relevo suavemente plano) que facilitou o processo de implantação 

de pastagens. No geral as unidades de paisagem do município se apresentaram com elevada 

atividade antrópica, mesmo aquelas que são protegidas por uma legislação ambiental, a 

exemplo a unidade 2, representada pelos campos e nascentes do rio Pericumã. 

 

5.8 Fitossociologia da vegetação atual 

Uma das etapas principais dessa pesquisa foi à realização dos levantamentos 

fitossociológicos, e posterior elaboração de pirâmides gráficas, representativas dos estratos da 

vegetação, conforme os estágios de crescimento dos indivíduos vegetais, seguindo a proposta 

de Blanquet (1979). De acordo com Lacoste e Salanon (1973), a vegetação é um importante 

indicador ambiental e a partir da sua fisionomia e composição florística, se pode verificar as 

mudanças em determinado ambiente. Para tanto, o estudo desse indicador ambiental, requer o 

uso/aplicação de metodologias e técnicas de pesquisa e representação, que permitam estudá-la 

de modo sistemático, onde se destaca os inventários e a cartografia de vegetação. 

Dentre os diferentes modelos de análise da vegetação, se destaca o auxílio dos 

levantamentos fitossociológicos, que são uma forma de inventário vegetal e que de acordo com 

Bertrand (2009); Passos (2013) permite a análise de aspectos intrínseco da vegetação, que não 

são perceptíveis quando se utiliza apenas imagens de satélite. Bertrand (1979); Passos (2006; 

2013) destacam que os levantamentos fitossociológicos e a elaboração de pirâmides de 

vegetação indicam as condições edáficas dos fragmentos florestais, sua dinâmica e 

sociabilidades. Além disso, possibilita a análise vertical e estrutural da vegetação.  

Desse modo, por meio de fichas biogeográficas e pirâmides de vegetação, serão 

explanadas as características de oito levantamentos fitossociológicos realizados em fragmentos 

vegetais com mais de 10 anos de pousio com o objetivo de caracterizar os padrões 

biogeográficos e a estrutura vertical da vegetação no município de Pedro do Rosário. A figura 

33 apresenta a localização dos lotes onde foram realizados os levantamentos fitossociológicos 

da área de estudo. 
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Figura 33 - Localização dos lotes 

 
Fonte: Acervo de pesquisa 
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De acordo com Goncalves (2015) A partir destes levantamentos é possível fazer uma 

avaliação dos aspectos qualitativos tais como: variabilidade de espécies, a dinâmica interna, 

estrutura estratigráfica, abundância dominância de espécies e estratos. Para melhor 

representação das características da vegetação do local, optou-se pelo o agrupamento de lotes 

que apresentaram características semelhantes, formando 2 grupos, sendo o primeiro agrupando 

os lotes 1, 2, 3 e 5 e o segundo grupo tendo os lotes 4, 6, 7 e 8, catalogados um total de um total 

de 1471 indivíduos, agrupados em 84 espécies, desse total 28 espécies não foi possível a 

classificação quanto a família que pertencem (quadro 20) 

 

Quadro 20 - Quantitativo de espécies identificadas nos lotes levantados 
Espécies  

Nome cientifico Nome Popular 
1 Virola suriananmenses Abacate Brabo  
2 não identificado Abacate do Mato 
3 Hibiscus Tiliaceus Algodoeiro 
4 ProtiumHeptaphyllum Amesção  
5 Maximiliana maripa Anaja 
6 Phylodendron Speciosum Aninga  
7 Macrolobium acacifolium Arapari 
8 Centrolobium robustum Arariba 
9 não identificado Ata braba  

10 não identificado Baba de boi 
11 Platonia insignis Bacuri 
12 não identificado Bacuri Pumã 
13 não identificado Bacuruba 
14 Phenakos permum guianenses Banana Brava 
15 não identificado Banana de preto 
16 Calliandra tubulosa Bordão 
17 Calliandra tubulosa Bordão 
18 Lecythis lúrida Burangi 
19 Mauritia Flexuosa Buriti 
20 não identificado Cabelo de cutia 
21 Theobromata martiana Cacau do mato 
22 Spondias Monbim L. Café do mato 
23 Não Identificado Cambeiro 
24 Plinia edulis Camucá 

25 não identificado Catiji 

26 Baunina glabra Cipó 
27 mouriri guianenses Criviri 

28 Dipteryx odorata Cumaru 

29 Cecropia pachystachya Embauba 



 

86 
 

30 CecropiaSp Embaubão 

31 BocageuPsis Multiflora Embira Preta 

32 Bauhania glabra Escada de jabuti 

33 não identificado Espinheiro 

34 não identificado Estoqueiro 

35 Solanum nigrum Evamoura  

36 Parkia pendula Faveira 

37 Cassia occidentalis L Fedegoso 

38 não identificado Folha de padre 
39 Não identificado Frecheiro 
40 não identificado Gaeiro  
41 não identificado Gafanhoto 
42 Caponesa  cf Goiaba do mato 
43 não identificado Goiaba do rio 
44 Ischnosiphonarouma Guarimã  
45 Inga  marginata Ingá 
46 Zeyheria tuberculosa Ipê preto  
47 não identificado Jabuti 
48 não identificado Jaca do mato 
49 Jasminum L. Jasmim 
50 Genipa Americana L. Jenipapo 
51 Lecythidaceae Sp Jeniparana  
52 Solanum alternopinnatum Jiquiri 
53 Solanum paniculatum Jurubeba 
54 Gustavia augusta Juruparana 
55 Euterpe Oleracea Jussareira 
56 Vismia guiaanensis Lacre 
57 Não identificado Louro 
58 Manilkara spp Maçaranduba 
59 Conocarpus eretus Mangue 
60 não identificado Mangueiro  
61 Pyrenoglyphis marajá Marajá  
62 não identificado Mata carneiro 
63 Mircia Selloi Murta 
64 TriplaresGardneriana Pajeú  
65 Simarouba Amara Aubl Paparauba  
66 Leguminosae caesalpinioideae Pau de rato ou Pau de boia 
67 não identificado Pé de galinha 
68 Piper hispidenervum Pimenta braba do campo 
69 Piper hispidenervum Pimenta longa  
70  Dugentia laceolata Pindaíba 
71 Não identificado Pintadinho 
72 Sapindaceae Sp Pitomba branca 
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73 não identificado Poleiro de Pato 
74 Phaenakos Permum Guianenses Sororoca 
75 Diplotopris Purpurea Sucupira 
76 não identificado Taçu  
77 não identificado Talha  
78 Tapirica guianenses Tamanco 
79 Dimiorphandra mollist bentn Tapirica 
80 Metpedorea Sp Taquipé 

81 não identificado Tem-tem 
82 Astricaryumvulgare Tucum 
83 não identificado Ujumbu 
84 Croton Urucurana Baill Urucurana 

Fonte: Acervo de pesquisa 2016/2017 
 

O lote 1, está localizado na parte noroeste do município, no povoado de Imbiral, 

apresentou com características ambientais altitude de 30 metros, estando sob um terreno 

suavemente ondulado e declividade variando entre 6%, com vertente e direção do escoamento 

superficial no sentido SW – W. Os solos são do tipo plintossolo argiluvico distróficos, com 

profundidade moderada, com granulométrica arenosa, de média a média arenosa e camada 

húmica, com aproximadamente 15 cm, composto principalmente de galhos, folhas e raízes.  

Quanto a sua fitossociologia, apresenta indivíduos em todos os estratos, tendo o arbóreo 

é o mais abundante-dominante, e com sociabilidade apresentando manchas densas pouco 

espessas, no geral sendo formado por espécies com troncos grossos e retos, com copas densas, 

fator este que impede a ocorrência de luz solar, dificultando assim o desenvolvimento das 

espécies dos estratos inferiores. A espécie com maior número de individuo é a Juçareira 

(Euterpe Oleracea Marti), que tem sua ocorrência associada a ambientes brejosos, indicando 

assim a presença do lençol freático em suspensão, pois o lote não apresentou nenhum sistema 

de acumulação hídrica no local, associado principalmente a condições pedológicas do local, 

solo arenoso que facilita a infiltração acelerada, como foi comprovado em campo. 

O lote 2 se localiza no sul do município de Pedro do Rosário, no povoado denominado 

Núcleo 8. Apresenta altitude de 43 metros, declividade de 2% e direção do escoamento 

superficial no sentido E-SE. Na área tem-se o predomínio de solos hidromórficos, de textura 

areno-argilosa e camada húmica de aproximadamente 19 cm, composta por folhas raízes e 

galhos, o lote apresentou um pequeno canal intermitente 1m de largura e 50 cm de 

profundidade. 

A fitossociologia do lote é composta por indivíduos de grande porte, com árvores retas 

e com copas espessas que dificulta iluminação interna, fator este que impede de maneira 
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significativa o desenvolvimento dos indivíduos dos estratos inferiores. O estrato arbóreo 

constituído por 25 indivíduos e apresentou maior abundância-dominância cobrindo entre 25 e 

50% do lote, e sociabilidade de espécies com crescimento em pequenas colônias e manchas 

poucos densas tendo o Tamanco (Tapirira guainensis) como espécie predominante neste 

estrato, em contraposição a Banana Brava (espécie que apresentou maior número de espécies).  

O lote 3 está localizado na parte central do município, no corresponde a área de reserva 

legal do Assentamento 4 de Maio, os solos são do tipo plintossolos argiluvicos distróficos com 

padrão areno-argiloso e aproximadamente 25 cm de humos, sendo composto principalmente 

por folhas, pequenos galhos. O lote possui altitude de 51 metros com declividade suave 

ondulada, variando entre 5 %, com direção de escoamento superficial no sentido S – SW. 

Apresenta como principais espécies o lacre (Vismia guianesis), e a (Juruparana Gustavia 

augusta), como principais espécies mais representativas do lote, essas espécies se caracterizam 

por apresentar grande porte, árvores de porte, com troncos eretos.  

Quanto às condições de fitossociologia se observou que os estratos arborescente e 

arbustivo apresentaram maior valor de cobertura entre 25 e 50%, porém apresentaram 

sociabilidades distintas do lote, enquanto o primeiro apresenta com crescimento em colônias, 

manchas pouco extensas, o segundo apresenta crescimento em grupo, neste lote se tem o 

predomínio de duas espécies o Burangi (Lecythis lúrida), o Lace (Vismia guiaanensis) e o 

Tamanco (Tapirica guianenses), espécies endêmicas da região amazônica de grande porte que 

apresenta diversificados usos, desde a produção do látex e produtos de beleza a construção civil, 

como destaca pinheiro et al (2010). 

O lote 5 está localizado no Assentamento Sítio Pimenteira, se caracteriza por apresentar 

solos do tipo argissolo vermelho-amarelo distrófico, com padrão arenoso e profundidade 

moderada, com camada de humos de 18cm, altitude de 41 metros e declividade de 10%, com 

inclinação no sentido NW - N. com um pequeno canal intermitente, com aproximadamente 1.60 

metros de largura e profundidade de 1 metro no interior do lote. 

Quanto às condições de fitossociologia do lote, o lote apresentou dinâmica estável em 

todos em quatro dos cinco estratos, sendo dinâmica progressiva apenas no estrato 

herbáceo/rasteiro, O lote apresentou processos pontuais de sucessão ecológica, com alguns 

indivíduos mortos e o desenvolvimento de estratos inferiores. Cabe destaca que o estrato 

arbóreo, apresentou maior que apresentou dinâmica estável sendo composto por um total de 

com um total de 16 indivíduos e 7 espécies diferentes, com cobertura entre 25 e 50% e 

sociabilidade em agrupadas em 2 ou 3. Neste lote se destacou a Tamanco (Tapiriraguainensis), 

e a Ingá (Ingamarginata), espécies endêmicas do norte do Brasil e da Mata Atlântica 
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A figura 34 os quadros 21 e 22, e a figura 35 apresentam sequencialmente os lotes as 

fichas biogeográficas e uma comparação das pirâmides de vegetação indicando a estrutura 

vertical da vegetação dos lotes 1, 3, 3 e 5.  

 

Figura 34 - Vista interna e externa dos lotes 

 
Fonte: Acervo de Pesquisa, 2016/2017 
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Quadro 21 – Fichas biogeográficas dos lotes 1 e 2 

 

Fonte: Acervo de pesquisa 2016/2017 
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Quadro 22 – Fichas biogeográficas dos lotes 3 e 5 

 
Fonte: Acervo de pesquisa 2016/2017  
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Figura 35 - Pirâmides de vegetação dos lotes 1, 2, 3 e 5 

 
Fonte: Acervo de Pesquisa 2016/2017 
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O lote 4 está localizado no Povoado de Mangauba, na porção sudeste do município, e 

se caracteriza como ambiente de várzea do lago Formoso. Apresenta altitude de 10 metros e 

relevo plano, com declividade de até 1.98%. Corresponde a um setor de características sazonais, 

permanecendo alagado por até 3 meses (março a maio). Possui solos do tipo gleissolos háplicos 

eutróficos caracterizado como argiloso a médio argiloso, com camada húmica de aproximadamente 29 

cm, composta principalmente por folhas secas e pequenos galhos, alem de material em decomposição 

depositado por atividades hidrológicas do lago Formoso. 

Os indivíduos que compõe o lote se apresentam adaptados as condições de sazonalidade 

na qual o ambiente apresentou, com espécies tipicamente endêmica, onde se destacam o 

Taquipé (TriplarisSp), a Arariba (Symmeriapaniculata) e a Camucá (Pliniaeduis). Estas 

espécies apresentam troncos eretos e lisos e primeiras folhas e galhos com altura associada ao 

nível de alagamento. O que chama atenção neste lote é que os estratos inferiores ao arbóreo e o 

arborescente apresentaram baixo valor de cobertura, este fator pode estar associado às 

condições edáficas do local, que durante o período de alagamento, que pode atingir os 4 metros 

de altura da lâmina d'água, eliminando espécies não adaptadas, e assim impedindo. 

O lote 6 se localiza na porção central do município, no Assentamento Sítio Pimenteira, 

e se caracteriza por apresentar solos do tipo argissolo vermelho amarelo distrófico com padrão 

arenoso, com camada superficial de lateritas. O lote está situado na vertente de um morro 

testemunho, com padrão forte ondulado 30% de declividade e altura de 68m, e apresenta uma 

fina camada de humos 4 cm, e uma camada espessa de canga ferruginosa. 

Quando as suas condições fitossociológica, o lote apresentou o estrato arborescente com 

maior abundância-dominância, com valor de cobertura acima dos 80%, e sociabilidade com 

indivíduos em manchas densas e continuas. Em todo o lote se destaca a presença da Murta 

(Mircia Selloi), apresentando troncos finos com máxima de até 10 metros que cobrem toda 

extensão do lote, com exceção do porte arbóreo, este, por sua vez se encontra em todos os portes 

inferiores. 

O lote 7 se localiza na porção nordeste do município, na qual representas áreas de 

confluência dos rios dos Peixes, Capim, Capinima e Bamburral, apresentou altitude de 10 

metros e declividade variando de 1 a 2%. Os solos são do tipo gleissolo tiomórfico órtico com 

camada de material orgânico de 8 cm composto por uma fina camada de folhas e pequenos 

galhos, as condições pedológicas em associação com as condições de topografia proporcionam 

a área a suspensão do lençol freático, fator este que influencia diretamente nas condições 

fitossociológica da deste lote.  
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Quanto à fitossociologia, este lote não apresentou uma quantidade expressiva de 

espécies por conta da alta atividade antrópica em que se encontra a área principalmente retirada 

da cobertura vegetal e presença de açudes. Quanto à fitossociologia na área se destaca o 

predomínio do Mangue (Conocarpus eretus), a ambundância-dominancia e sociabilidade se 

destaca o arbustivo cobrindo entre 50 e 75% do lote, porém apresentando indivíduos isolados. 

Já o porte arborescente cobrindo até 25% do lote, e apresentando agrupados em pequenos 

grupos. A presença do Mangue de botão (Conocarpus eretus) indica concentração de sais no 

solo, esse fator pode estar associado à intrusão da maré, que teve sua atividade modificada a 

partir da construção da Barragem do Pericumã no ano de 19, esse fator modificou a dinâmica 

hídrica local, esse fator pode indicar a presença dessa espécie no local, que apresenta capacidade 

de adaptação.  

O Lote 8 se localiza na porção noroeste do município e corresponde ao terraço fluvial e 

leito de inundação, especificamente na confluência entre os rios do Braço e Turiaçu. Apresentou 

altitude de 10m e declividade de 2%, e direção de fluxo no sentido N-NO, apresenta solos do 

tipo gleissolo argilúvico distrófico, com alta concentração de argila e areia e uma camada de 

material orgânico, com presença de folhas, galhos além de material depositado pela atividade 

hídrica em períodos de cheias intensas. Quanto as condições edáficas e a estrutura vertical, este 

lote apresentou espécies adaptadas a períodos curtos de alagamentos, com destaque para a 

Araribá (Centrolobium Sp) e Ingá (Inga marginata,; Ingá edulis), espécies predominantes no lote. 

Quanto a abundância-dominância e sociabilidade, este lote apresentou o estrato 

arborescente como o mais representativo, cobrindo entre 50 e 75 do lote, apresentando 

indivíduos agrupados em grupo. Neste estrato se destaca a Arariba com 45 indivíduos, esta 

espécie de acordo com Pinheiro et AL (2010), é altamente germinativa e adaptada a setores com 

as características ambientais do lote, motivo este de ocupar de maneira significativa o lote em 

todos os estratos. 

A figura 36 os quadros 23 e 24, e a figura 37 apresentam os levantamentos 

firtossociológicos e as respectivas pirâmides de vegetação realizadas na área, onde se pode 

observar também um comparativo dos estratos vegetais. 
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Figura 36 - Vista interna e externa dos lotes 4, 6, 7 e 8 

 
Fonte: Acervo de pesquisa 2016/2017 
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Quadro 23 – Fichas biogeográficas dos lotes 4 e 6 

 
Fonte: Acervo de pesquisa 2016/2017 
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Quadro 24 - Fichas biogeográficas dos lotes 7 e 8 

 
Fonte: Dados de pesquisa, 2016/2016
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Figura 37 - Pirâmides de vegetação dos lotes 4, 6, 7 e 8 

 
Fonte: Dados de pesquisa, 201
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Se pode destacar que os lotes analisados constituem remanescente de vegetação e 

apresentaram características da vegetação de transição, com predomínio de espécies do Bioma 

Amazônico, porém com espécies também encontradas no Bioma Cerrado. O fator decisivo para 

o desenvolvimento das espécies encontradas no local, estão associados às condições de 

topografia, tipologia e características mineralógicas dos solos, assim como, por condições de 

temperatura e precipitação e proximidade do canal fluvial. 

Os lotes 1, 2 ,3 e 5 se apresentaram condições de topografia semelhantes estando no 

geral assentados em superfícies tabulares variando entre planas a suavemente onduladas, e com 

certa proximidade de canais fluviais intermitentes, porém assentados em solos tipicamente 

profundos como os argissolos e plintossolos, esse fator favoreceu a ocorrência de espécies de 

porte denso, com indivíduos no geral isolados e pouca concorrência entre espécies, tendo o 

estrato arbóreo e arborescente como o mais desenvolvido. Cabe destacar que estes lotes 

apresentaram forte efeito de borda, com significativas espécies em processo de sucessão 

ecológica, com presença significativa de indivíduos mortos, e espécies de vegetação secundária 

predominando nas partes internas do lote. 

Já os lotes 4, 6, 7 e 8 apresentaram características distintas associadas às condições 

ambientais da área, com exceção do lote 6 que apresentou características de zona de terra firme, 

os lotes apresentaram espécies adaptadas a excedente hídrico e solos com caráter hidrológico e 

localizadas em áreas que podem ser alagadas durante algum tempo, com exceção do lote 6 que 

apresentou características topográficas distintas onde se destaca declividade acima do 25%, e 

uma vegetação de caráter mais arbustivo associados as condições pedológicas locais, com 

destaque para o Bacuri e a murta 

Todos os lotes apresentaram padrão fragmentado, com presença de áreas abaixo dos 2 

hectares e forte tendência do efeito de borda que podem afetar sua resiliência e ocasionar 

processo de extinção de espécies e alteração da dinâmica vegetal do local, um indicativo de 

ausência de políticas de preservação por se tratar principalmente de áreas de preservação 

permanente como o caso dos lotes 4, 7 e 8 que se configuram como matas ciliares do lago 

Foroso e dos rios Turiaçu e do rio Campinima, esses lotes apresentaram também forte efeito de 

borda, com significativa retirada da cobertura vegetal como mostrados na análise biogeográfica. 

Porém, os lotes analisados se caracterizaram por estarem em dinâmica progressiva ou 

estabilidade, com atuação dinâmica da pedogênese, com exceção do lote 7 que apresentou 

dinâmica regressiva, e forte atividade morfogênica associada principalmente pela retirada da 

cobertura da vegetação para a inserção de pastos ou outras culturas agrícolas.  
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5.9 Fragilidade das unidades de paisagem 

A modelagem AHP em combinação com sistemas de informações geográficas se 

apresenta com uma ferramenta com grande aplicabilidade no processo de gestão do território, 

e importante ferramenta de ordenamento territorial (DIAS E SILVA, 2014). Desse modo, para 

a definição do mapa de fragilidade ambiental do município de Pedro do Rosário apresentou a 

componente cobertura da terra com maior grau de importância na matriz (39%), seguida de declividade 

(27%), classes de vegetação (14%), solos (9%) litologia (5%) e altimetria (3%). Esses fatores em 

associação contribuem diretamente para um maior grau de fragilidade ambiental aparente., é importante 

destacar que a composição da analise pra as variáveis mencionadas apresentaram Razão de Consistencia 

de 0.09413, estando dentro dos padrões de certeza que validam a análise da fragilidade para as variáveis 

utilizadas, o quadro 25 e a figura 38 apresentam a matriz ahp e os quantitativos de área  para as classes 

de fragilidade ambiental para o município de Pedro do Rosário 

 

Quadro 25 - Matriz de correlação para a AHP 

 
Fonte: dados de Pesquisa 2016 
 

Figura 38 - Quantitativo de área por classes de fragilidade ambiental 

 
Fonte: dados de pesquisa 2016. 
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É importante destacar que, o que definiu as condições de fragilidade do ambiente foi a 

dinâmica de cobertura da terra e presença de vegetação, desse modo as áreas que apresentaram 

cobertura vegetal ainda bem desenvolvida, fator este que pode influenciar nas condições de 

fragilidade na qual o ambiente do município tende a apresentar. 

Desse modo a classe de fragilidade ambiental caracterizada como Fraca apresentou área 

territorial de aproximadamente de 194,1820 km², represento aproximadamente 11% do 

município, essa classe apresentou  classe foi representada por uso com presença de vegetação 

densa de porte arbóreo e arborescente, declividade variando entre plana e suavemente ondulada, 

com altimetria variada, com predominância de plintossolos e gleissolos, onde e destaca a porção 

noroeste e oeste do município, setores próximos ao rio Turiaçu, e alguns setores na porção 

central do município,  

A classe de fragilidade Média apresentou área de 362.1238 km², que representa 20,69% 

da área de estudo, essa classe se distribuiu em diversos setores do município, porem com 

predomínio nas porções nordeste e norte da área de estudo, relacionada diretamente com a ação 

antrópica, nessas áreas apresentou densidade de cobertura vegetal relativamente média, em 

ambientes de gleissolos e plintossolos, declividade planas e onduladas, terrenos variando entre 

0 a 8 e 45 a 75 metros de altitude correspondendo diretamente com as áreas de planícies fluviais 

e fluviolacustres dos cursos d’água localizados no município e usos diversificados, com 

predomínio de áreas em ambientes com a vegetação apresentando regeneração, nesses 

ambientes se  

As áreas classificadas Forte correspondem a segunda maior classe de fragilidade 

ambiental localizada no município, predominando principalmente na porção noroeste do 

município e associadas ao grande percentual de cobertura vegetal apresentado nas vertentes das 

superfícies colinosas localizadas nesta área, declividade moderadamente baixa (superfícies 

suavemente onduladas a plana), com presença de argissolos, e altitude moderadamente elevada, 

e com significativos usos para pastagens, essa classe apresentou área de aproximadamente 

271.71 km² um representativo de 15.52% do limite territorial do município 

A classe Muito Forte apresentou o maior quantitativo de área um total de 897.69 km², 

que representou aproximadamente 51.29% da área, essa classe apresentou como caracteritica 

baixa densidade de vegetação nativa ou secundária  causada pelo desmatamento para introdução 

de pastagem para atividade da agropecuária e agricultura em áreas classificadas como de intensa 

fragilidade com destaque para áreas com declividade elevada (forte ondulado), solos 



 

102 
 

mediamente frágeis com cobertura vegetal rasteira, e presença marcante de solo “nu”, que 

facilitam a atividade de morfogênese. 

Desse modo, as classes forte e muito forte representam aproximadamente 67% do limite 

territorial do municio, associado principalmente as características de uso da terra, e as condições 

topográficas locais, essas áreas no geral associadas a áreas sem presença de cobertura vegetal, 

ou com cobertura vegetal. Outro ponto s áreas estáveis apresentaram o menor percentual de 

área para o município, esta classe é representada por áreas de relevo plano, baixa altitude e com 

cobertura vegetal de porte denso e predomínio de plintossolos e argissolos, esta classe de 

fragilidade predomina principalmente de forma pontual em todo o município, porem se 

identificou as maiores áreas desta classe na porção noroeste, próxima a margem direita do rio 

Turiaçu  

A figura 39 e 40 apresentam as características e o mapeamento das classes de fragilidade 

ambiental do município de Pedro do Rosário. 

 
Figura 39 - Classes de fragilidade ambiental identificadas em Pedro do Rosário 

 
Fonte: Dados de pesquisa 2016/2017, sendo figura 1´Fraca; 2 – Média; 3 – Forte; 4 – Muito Forte 
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Figura 40 - Mapa de fragilidade ambiental de Pedro do Rosário 

 
Fonte: Dados de Pesquisa 2016 
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6 AS MUDANÇAS DE COBERTURA DA TERRA DE PEDRO DO ROSÁRIO ENTRE 

OS ANOS DE 1984 A 2016 

 
O Território dentro do modelo GTP se apresenta a partir da análise das configurações 

dinâmica se socioeconômicas ocorridas ao longo do tempo histórico, resultantes da ação dos 

agentes e inúmeros sujeitos que deixam marcas na configuração paisagística local. Segundo 

Viegas (2015) as estruturas e padrões espaciais são considerados como manifestações e 

processos que ocorrem em diferentes planos de escala, fazendo com que os trabalhos das feições 

espaciais e estruturais observáveis e mensuráveis na paisagem, possam ser caracterizados as 

condições e desenvolvimento das mudanças temporais do ambiente geográfico, que 

representam diretamente a ação e as mudanças de cobertura da terra, onde se apresentam como 

registros paisagísticos da evolução do território (figura 41) 

 
Figura 41 - Classes de cobertura identificadas no município 

 
Fonte Acervo de pesquisa 2016/2017 
 
As transformações da paisagem do município estão diretamente associadas às práticas 

econômicas e ao processo de ocupação do território e são caracterizadas, pelo avanço da 

agropecuária e retirada da cobertura vegetal, principal modelo econômico de exploração dos 

recursos naturais do local. Onde se tem o predomínio da pecuária a principal atividade agrícola 

do município, fator este associado a duas dinâmicas espaciais no local: inicialmente associadas 

a dinâmica de expansão espontânea de migrantes, seguido pela colonização dirigida, que 



 

105 
 

resultou em uma paisagem com fisionomia homogênea, predominantemente pastagens 

mescladas por fragmentos florestas, açudes, campos alagados, e ambiente degradado, além de 

marcas antigas do processo de povoamento. 

Desse modo, para caracterizar as transformações territoriais ocorridas em Pedro do 

Rosário, em um período de 40 anos se utilizou do sensoriamento remoto e interpretação de 

imagens de satélite Landsat 5 referentes aos anos de 1984, 1995, 2006 e Landsat 8 do ano de 

2016. Ao estudarmos, a fisionomia paisagística, principalmente em relação ao parcelamento do 

solo, nota-se que as diversidades dos fatores influenciam na construção da paisagem de forma 

que surgem novas necessidades e novos valores. 

O quadro 26 apresenta o quantitativo de classe no recorte temporal analisado, onde  foi 

observado a redução significativa das áreas de vegetação arbórea e o crescimento expressivo 

das áreas de solo exposto e vegetação rasteira. 

 
Quadro 26 - Quadro comparativo de transformações paisagísticas de Pedro do Rosário 

 
Fonte: Dados de pesquisa 
 

No ano de 1984 a vegetação arbórea representava aproximadamente 57% do limite 

territorial da de Pedro do Rosário, configurando-a como maior quantitativo de área entre as 

classes analisada, sendo encontradas principalmente em setores que passaram por processo de 

ocupação mais lenta, a exemplo a parte nordeste do município. No ano de 2016 esta classe 

representa apenas 29% da área, sendo formada por alguns fragmentos florestais pontuas na área 

de estudo. Cabe destacar que entre os anos de 1996 a 2006 se observou um pequeno crescimento 

de aproximadamente 1,5%, associado a processos pontuais de regeneração de fragmentos 

florestais. 

A classe campos é representada pelos ambientes de deposição e terraços fluviais do rio 

Pericumã e campo alagado do lago Formoso, por legislação esses ambientes constituem áreas 

de preservação permanente. Os campos apresentaram redução de sua área, de aproximadamente 

61% no período analisado. Na imagem de 1984 esta classe representava 3% da área do 
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município, já no ano de 2006 está classe representou 1,3% com um pequeno aumento no ano 

de 2016, essa redução ocorrida na área está diretamente associada práticas agrícolas e 

introdução de pastos, além da retirada da cobertura vegetal para comercialização, sendo estes 

usos no período de estiagem na qual a redução da lamina d’água a nível de lençol freático que 

permite o uso desses setores, sendo no período chuvoso permanece alagado de 3 a 4 meses. 

A classe vegetação rasteira corresponde a áreas com presença de arbustos e gramíneas, 

intercaladas por palmáceas, com destaque para o babaçu (Attaleassp). No ano de 1984 esta 

classe apresentou uma área correspondente a 31% do limite territorial, já em 1996 se observou 

um crescimento de 18%, passando a totalizar 36% do total de área municipal. No entanto, entre 

os anos de 1996 a 2016, ocorreu uma diminuição significativa de aproximadamente 17%, 

associado a processos de regeneração florestal e intensificação de seus usos, principalmente 

para pasto. 

A classe solo exposto é constituída por ambientes degradados por atividades antrópicas, 

com destaque para a pecuária e práticas agrícolas. Esta classe apresentou o maior percentual de 

crescimento no período analisando, que indica forte conversão das classes de vegetação arbórea 

arbustiva e campos em sistemas de pastagens, com um crescimento de 157% entre 1984 e 2016, 

com destaque para o ano de 2016, onde esta classe representou a segunda maior em quantidade 

de área territorial representando aproximadamente 30.41 da área de estudo. 

É importante destacar que a classe vegetação rasteira e solos exposto, corresponde 

diretamente a pastagens conservadas e degradadas, representando assim maior percentual de 

área para o município corresponde a pastos, principalmente pela forma de criação de rebanhos 

que se caracteriza pela pecuária extensiva, necessitando assim de maior área para criação, 

inicialmente se desenvolveram na perspectiva da pequena propriedade até 20 hectares, porém 

se observou forte concentração de terra, com pode ser observado pelo quantitativo de área dos 

imóveis rurais prevalentes na área, que tem menos 15% de imóveis rurais com 100 hectares ou 

mais IBGE (2006).  

A figura 42 ilustra o quadro das transformações paisagísticas ocorridas no espaço 

temporal, segundo o mapeamento a partir da interpretação de imagens Landsat 5 e Landsat 8. 

Onde a imagem 1 referente ao ano de 1984, 2 ano de 1995, 3 ano de 2006 e 4 referente ao ano 

de 2016, onde se pode observar a redução das áreas de vegetação em sistemas de pastagens. 
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Figura 42 - Comparativo de mudança de cobertura da terra 

 
Fonte: Acervo de pesquisa 2016/2017 
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7 A PAISAGEM NO OLHAR DOS AUTORES LOCAIS 

 

Representar a paisagem quase nunca se dá de forma neutra, mesmo quando os objetivos 

são científicos. Em se tratando de uma representação científica a mesma perpassa pela tríade: 

pesquisador, paisagem elucidada e imagem conseguida. Entretanto, esta tríade só possui 

validade se for levado em conta o público alvo, que muitas vezes, será também um dos 

responsáveis pelos “porquês” de uma representação (TORRES, 2013). 

A paisagem no modelo GTP é uma abstração, associada à percepção e vivencia dos 

sujeitos, ou seja, é uma construção subjetiva, sendo caracterizada a partir dos valores 

socioculturais, laços afetivos e sentimento de pertencimento do lugar por ele apreendidos 

durante a sua vida. Bertrand (2009. p. 197) diz que “a paisagem nasce quando um olhar percorre 

um território”. O que significa dizer que ela é a expressão das sociedades humanas sobre a 

natureza, sendo assim definida a partir da subjetividade/objetividade dos sujeitos que lhe 

atribuem valorização. 

Este subitem aborda as dimensões paisagísticas dos sujeitos presentes no município de 

Pedro do Rosário a partir da visão dos sujeitos e suas percepções de quotidiano, a partir de um 

roteiro de entrevistas composto por questionários (apêndice xx) adaptado de Souza (2013), onde 

se buscou identificar as transformações percebidas e os laços de pertencimento, heranças 

afetivas, de arranjos transformados pelo cotidiano ao longo do tempo. Sendo possível assim 

criar mentalmente cenários associados à paisagem antiga, e entender de certa forma como 

ocorreu suas mudanças no local. 

É importante destacar que as perguntas apresentaram subdivididos em duas temáticas, 

um conjunto buscando avaliar o perfil e a percepção dos moradores locais, outro conjunto 

associado diretamente a percepção paisagística, associado à memória, cultura e imagens que 

retratem a noção de paisagem para o sujeito, com objetivo de levantamento fotográfico. 

Desse modo, a maioria dos entrevistados apresentaram idades entre 58 e 73 anos, com 

tempo de residência na maioria com mais de 40 anos, muitos dos entrevistados são oriundos de 

municípios vizinhos, tendo como condicionante para residir no local a “fartura de terra”. 

Quando indagados sobre o desejo de sair do local se observou o predomínio da resposta “não” 

em 51, dos 55 entrevistados, sempre acompanhada das palavras de “sossego”, “apego”, “terra” 

e “rio”.  

“...Não, nunca tive aqui é bom, muito sossegado...” “(M. D 70 anos, pov. Três 

Plameiras); “...Sempre vivi aqui, nunca tive nem um pingo de vontade de sair por causa da 
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terra da família...” (M. A. 85 anos, pov. Bela Vista). 

A partir da interpretação das respostas dos morados, se destaca na localidade 

inicialmente uma paisagem com valorização afetiva dos recursos naturais, a saber, a predomínio 

de uma vegetação densa e abundante, rios e córregos perenes, com muita “terra” nativa para se 

exercer as atividades socioeconômicas, onde se predomina a “roças de toco”, a pesca e a caça, 

descrito em sua linguagem como a lembrança de como dos tempos passados, citados em sua 

totalidade como a abundancia desses recursos. Presença da fauna e flora nativa era abundante 

com espécies variadas desde: veados, jacarés, cobras, quatis, macacos, pacas, onças capivaras, 

dentre outros animais típicos da Amazônia. A cobertura vegetal era composta por espécies de 

grande porte e de áreas úmidas, que tinham importância econômica para a comunidade local. 

A figura 43 apresenta uma síntese das transformações da paisagem relatadas nas 

entrevistas aplicadas aos moradores de Pedro do Rosário, onde se buscou mostra uja perspectiva 

passada, as principais mudanças e o que se identifica na atualidade. 

 

Figura 43 – Abstração de paisagem e suas transformações pelos entrevistados 

 
Fonte: Adaptado de Barbosa, 2015 

 

Ao se questionar sobre as transformações ocorridas no município se destacou a redução 

da cobertura vegetal e crescente pastos, processo esse no geral associados à forma de ocupação, 

aberturas de caminhos, que intensificaram as transformações da paisagem, como descrita pelos 

entrevistados. Estes processos foram associados, com a implantação de núcleos rurais de 

habitação que intensificaram de retirada da mata e impulsionou mudanças significativas na 

paisagem, agora com predomínio de cercamentos. 

Com o tempo se destaca uma nova paisagem como descrita pelos sujeitos, agora com o 

predomínio de um sistema econômico onde se destaca o aumento de envolvendo cercamentos 

das áreas antes utilizadas para a produção agrícola, como se pode se observado na fala de M. A 

de 67 anos residente desde que nasceu no município. 
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“... Bem aqui era tudo com muito mato, mais ai começaras a fazer pasto, e começaram 

a cercar as pra dar pros outros e depois pra fazer mais pasto até que o mato se acabou tudo, 

aqui no assentamento o que tem mesmo é a reserva legal, acho que é porque é obrigado a 

ter ...” 

Ao se indagar a situação dos recursos do local, buscando identificar a importância que 

as paisagens naturais tinham na vivencia dos entrevistados. A esse dado se destacou no geral a 

potencialidade do local enquanto fartura, com destaque para os rios, peixes, animais de caças e 

aves, se pautando aqui as condições de recursos que o ambiente potencialmente tinha para os 

entrevistados, sendo unanime a fim de fala “tudo se acabou”, “não tem mais” referente a 

finitude dos recursos, se referindo a situação dos recursos atualmente. A figura 44 representa 

um modelo esquemático das lembranças e valores nas quais foi possível identificar a partir das 

falas dos entrevistados na área de estudo: 

 
Figura 44 – Modelo esquemático sobre a compreensão e lembranças do lugar 

 
Fonte: Adaptado de Barbosa, 2015. 
 
A respeito da percepção dos moradores quanto aos recursos naturais se destaca a 

principalmente as alterações referentes às condições de precipitação e potencial nutricional dos 

solos, relatados principalmente pela redução significativa das chuvas, concomitantemente 

associando também a piora no processo de produção da agricultura familiar, como destaca D. 

S. 63 anos Pov. Núcleo Pimenteira. 

“Bom, a situação não ta tão boa, a chuva ta fraca, faz dois invernos que a chuva é 

pouca, isso faz a água faltar, tem pouca água e os riso tão totalmente seco, isso aconteceu de 

uns tempos pra ca, principalmente depois de a ponta de mato foi cortada” 

Quando se procurou indagar quais as imagens e que lhe fizessem lembrar o lugar que 

vivem se destacou em muitas falas a saudade do passado da calmaria que o lugar apresentava e 
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de parentes que já se foram, ou de objetos como casas antigas, antigos lugares de roças ou até 

mesmo de animais de estimação. O mosaico apresentado na figura 45 evidenciam algumas 

paisagens relatados pelos entrevistados sobre a dinâmica do local, os vestígios do passado e 

suas paisagens marcantes que traduzem o sentimento de pertencimento elucidado pelos mesmos 

durante o decorrer das entrevistas 

 

Figura 45 – Paisagens abstraídas pelos morados entrevistados 

 
Fonte: acervo de pesquisa 
 

Essas paisagens aqui destacadas pelas fotografias demonstram os valores ambientais e 

socioculturais evidenciados sob a ótica dos atores locais. A importância deste entendimento 

acerca da paisagem, porem se destaca que em outra pergunta se indagou as paisagens 

consideradas ruins, se destacou principalmente 3 fatores, ou aumento da violência, a 

precariedade das estradas, e as condições de saúde, esses três fatores foram unanime nas 

respostas dos entrevistados, ora de maneira conjunta, ora pontualmente. 

Essa perspectiva também se destacou na expectativa de futuro, onde se apresentou de 

ora em falas positivas, ora pessimistas, principalmente pelas condições de vida das 

comunidades, indicando melhorias ocorridas nas últimas décadas associado à aposentadoria, 

porém se contradizendo com a falta de oportunidade paras a juventude, falta de terras para a 

plantação e colheita. Por fim procurou se comparar o presente e o passado, sendo indicado ora 

sendo o presente com mais facilidade e conforto associado as condições de infraestrutura, 

facilidade de acesso mesmo que precário (a estrada), melhoria das condições de renda e 

aquisição de equipamentos, casa de alvenaria, motocicletas que de acordo com os entrevistados 

modificou de maneira significativa as condições de vida do local. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa buscou realizar, na forma de ensaio dissertativo, uma análise global da 

condição ambiental do município de Pedro do Rosário, buscando integrar temas referentes aos 

aspectos naturais, socioeconômicos e socioculturais, na tentativa de aplicar as dimensões de 

análise ambiental da orientação teórico metodológica que norteou o desenvolvimento da 

pesquisa sendo este o modelo Geossistema Território Paisagem- GTP, para entender a paisagem 

e suas modificações ao longo do tempo histórico. 

Estudar a paisagem requer inicialmente um aporte teórico/metodológico amplo, e que 

consiga integrar todos os fatores acerca do tema. Desse modo a tríade Geossistema-Território-

Paisagem, constituiu uma ferramenta didática, eficiente, e que auxiliou diretamente nas 

indagações apresentadas neste estudo e sua aplicação em Pedro do Rosário, pois se mostrou um 

importante aparato metodológico para se entender as dinâmicas socioterritóriais do município 

estudado, e como este passou por transformações significativas em sua paisagem  

Pedro do Rosário é um município de delimitação territorial recente, ao se comparar a 

outros municípios da Baixada Maranhense, porém ficou evidenciado que seu processo de 

ocupação não é, sendo datado desde a década de 40, associados inicialmente a processos 

migratórios com destaque para populações oriundas de outros estados da região nordeste, 

seguidas de políticas estaduais de ordenamento e ocupação da Amazônia, se destacando ai a 

Programa de Colonização do Auto Turi.  

Esses processos modificaram de maneira significativa a paisagem da área de estudo, se 

encontrando atualmente como um ambiente altamente fragmentado, que se intensificou com as 

políticas de povoamento da Amazônia. Este processo favoreceu os altos indicies de 

desmatamento local-regional, principalmente em virtude da expansão da atividade pecuária, 

fortalecendo o domínio da pastagem devido à ocupação de suas terras por criadores de gado, 

principal atividade econômica do município estudado. 

Foram identificados 5 (cinco) unidades de paisagem na área de estudos, estando 

delimitadas por fatores topográficos em associação com os parâmetros climáticos (períodos 

distintos de sazonalidade) e características dos solos, que definem os padrões de vegetação 

regional. A topografia do município apresenta um substrato geológico composto por rochas 

sedimentares fragilizadas, sendo composta por um conjunto de superfícies planificadas com 

presença de colinas suave onduladas, morros de topos côncavos, além de planícies e terraços 

localizados nas margens dos rios Turiaçu, Bambural, Campinima e leitos do Lago Formoso. 
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Quanto à avaliação da fragilidade ambiental das unidades de paisagem se destacam o 

predomínio de áreas com elevado potencial de fragilidade, se somado às áreas frágeis, 

mediamente frágeis e fortemente frágeis, sendo necessária a implantação de condicionantes 

socioambientais com fins conservacionistas para minimizar os impactos negativos causados 

pela ação antrópica. A saber: programas voltados à recuperações de mananciais e áreas de 

nascentes, que se apresentam impactadas, principalmente com retirada da cobertura vegetal e 

implantação de sistemas de pastagens. 

A análise da cobertura vegetal da área, se constituiu como um dos principais objetivos 

da pesquisa. A área apresentou os fatores topográficos em associação com fatores climáticos e 

pedológicos atuantes na distribuição das espécies vegetais regional, com predomínio de uma 

floresta mista intercaladas de espécies de características de área de transição entre os Biomas 

Amazônico e Cerrado, estando no geral, encontradas em manchas pouco densas, 

correspondendo a áreas de Reserva Legal, estando sob forte ação antrópica, além de vegetação 

de influência lacustre/lagunar adaptada a períodos de alagamento. 

A área apresentou um predomínio de aproximadamente 514 fragmentos florestais que 

representando uma área territorial de aproximadamente 50904.79 hectares, sendo caracterizado 

como uma floresta secundária, intercaladas por poucas áreas de vegetação natural, sendo as 

áreas noroeste e nordeste do município. É importante destacar significativa presença de 

fragmentos florestais de pequena área, de até 5 hectares um tootal de 64% de todos os 

fragmentos mapeados na área. Estes fragmentos suscetíveis a fatores externos, principalmente, 

pela pouca quantidade de área, para a manutenção dos remanescentes florestais e das condições 

ecológicas de sua dinâmica natural e para o desenvolvimento da biodiversidade, tendendo 

apresentar forte tendencia a sucessão ecologica. 

A fitossociologia, demonstrada graficamente em sua estrutura vertical, por meio das 

pirâmides, é constituída de uma vegetação com predomínio de estratos arbóreos e 

arborescentes, embora haja distribuição de espécies nos demais estratos (e de indivíduos que se 

desenvolvem socialmente de modo isolado ou em grupos de dois ou três). Essas espécies 

encontraram-se em grande parte em manchas pouco densas sempre agrupadas em poucos 

indivíduos. 

Quanto aos oito lotes analisados, encontram-se, no geral, em processo de degradação ou 

em sucessão ecológica em três lotes, sendo estes os lotes 1, 4 e 7, e dinâmica progressiva e 

estabilidade com equilíbrio dinâmico, ainda sob uma análise geral, foi possível identificar em 

alguns lotes efeito de borda moderado, forte atividade antrópica, assim como uma tendência 
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local para a substituição da vegetação para a implantação de sistemas de pastos. Chama a 

atenção o lote 8, que apresentou a predominância do Mangue de Botão (Conocarpus erectus), 

indicativo de presença de sais  

Quanto às transformações mais evidentes da paisagem regional, se destaca o avanço 

sobre as áreas de vegetação, evidenciados pelas análises multitemporais das imagens de 

satélites. A área de estudo apresentou um processo intenso de retirada da cobertura vegetal, 

como observados pelas mudanças de cobertura da terra. E, em 40 anos (tempo analisado) o 

município apresentou aumento de áreas de pastagens em detrimento das áreas de vegetação 

natural e secundária, fator este, associados diretamente às atividades econômicas do município, 

que encontra-se pautada na agricultura de subsistência e na pecuária extensiva, que tem como 

característica a necessidade de grandes áreas para a criação do gado. 

Essa realidade foi também evidenciada durante as entrevistas semi-dirigidas com os 

moradores locais, que indicaram de maneira significativa as transformações ocorridas no local, 

identificando paisagens antes dominadas por vegetação abundante, mudou para paisagens 

dominadas por pastos e campos. As entrevistas destacam também pontos importantes a respeito 

da compreensão paisagística do local, sendo formada por uma população eminentemente rural, 

se tem as questões de ligação com a terra como principal indicador paisagístico, a “terra”, a 

“água” e a “mata” aparecendo sempre como principais indicadores da compreensão da 

paisagem, e também fonte de lembranças e do apego ao local. 

Desse modo, no desenvolvimento do trabalho fica evidenciado que a ação humana com 

finalidade econômica sobre o território, a partir de sua exploração enquanto recurso foi o fator 

primordial e preponderante para a construção histórica da paisagem. Se pode afirmar que os 

elementos naturais – o Geossistema (fonte) – aqui representadas especialmente pelas 

características geomorfológicas, climática, pedológicas e edáficas contribuíram eficazmente 

para a execução de um projeto de colonização e uso do território, com destaque para a 

implementação de núcleos de ocupação baseados em atividades econômicas semi-dirigidas pelo 

Estado.  
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