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Resumo: Ao longo do tempo a sociedade vem fazendo diversos usos da natureza e seus recursos, no 
entanto alguns espaços apresentam fatores naturais que influenciam no processo de ocupação 
humana. Os principais fatores são: solo, declividade do terreno, vegetação e condicionantes climáticos. 
Conhecer tais fatores é relevante para mensurar os usos mais adequados, bem como para identificar 
as áreas que devem serem mantidas em suas condições naturais, ou seja, sem a interferência 
antrópica. A esse respeito, tendo como área de estudo uma bacia hidrográfica, conhecer a legislação 
que rege os usos apropriados torna-se relevante acerca de equiparar prerrogativas, positivas e 
negativas, a manutenção da condição do ambiente, como a necessidade da presença de mata ciliar, 
pois, os aspectos geoecológicos refletem o quadro ambiental perante as ações antrópica. A bacia do 
Riacho São José (BRSJ), localizada no Estado de Pernambuco, possui área territorial de 146,69 Km², 
os cursos d’água de caráter intermitentes de quarta ordem e o rio principal possui 29,02 Km de 
comprimento, compreendendo paisagem de transição entre agreste e sertão, com fitofisionomias de 
mata de altitude e caatinga, fazendo parte dos pediplanos central do Planalto da Borborema e do baixo 
São Francisco. Diante do exposto, o presente trabalho tem objetivo de estimar a adequabilidade 
geoecológica de uso e ocupação da Terra na bacia do Riacho São José-PE com auxílio de técnica de 
geoprocessamento e sensoriamento remoto. A metodologia da pesquisa dedicou-se a entendimento 
teórico-metodológico da temática; trabalho de campo para ambientalização da área de estudo e coleta 
de pontos de controle com sistema de posicionamento global (GPS) e registro fotográfico; por fim,  faz-
se uso do geoprocessamento e sensoriamento remoto por meio de Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), para processamento das imagens de satélite Landsat 8, Modelo Digital de elevação 
(MDE) e dados vetoriais para mapeamento e quantificação das informações: declividade, solos, 
vegetação, uso e cobertura da Terra e condicionantes climáticos. O cálculo da adequabilidade 
geoecológica é desenvolvido em ambiente SIG por média aritmética dos pesos (1, 2 e 3) atribuídos aos 
aspectos geoecológicos, resultando em valores que variam entre 1 a 3, distinguindo três níveis de AG: 
adequado (1 - 1,6), parcialmente adequado (1,6 - 2,3) e inadequado (2,3 - 3). Os resultados apontam 
que o nível adequado ocupa maiores porções territoriais da BRSJ´, com 70,2 Km²; o nível parcialmente 
adequado ocupa 46,49 Km², sendo a segunda maior em expressão superficial; por sua vez, as áreas 
inadequadas a ocupação antrópica compreende aproximadamente 30 Km². 
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Abstract Over time society has been making various uses of nature and its resources, however some 
spaces have natural factors that influence the process of human occupation. The main factors are: soil, 
terrain slope, vegetation and climatic conditions. Knowing these factors is relevant to measuring the 
most appropriate uses, as well as to identify the areas that should be maintained in their natural 
conditions, ie without anthropic interference. In this regard, having as a study area a river basin, knowing 
the legislation that governs the appropriate uses becomes relevant about equating prerogatives, positive 
and negative, maintaining the condition of the environment, such as the need for the presence of riparian 
forest, therefore, the geoecological aspects reflect the environmental picture before the anthropic 
actions. The São José Riacho basin (BRSJ), located in the State of Pernambuco, has a territorial area 
of 146.69 km², intermittent water courses of fourth order and the main river is 29.02 Km long, comprising 
landscape of transition between agreste and sertão, with phytophysiognomies of high altitude forest and 
caatinga, being part of the pediplanos central of the Plateau of Borborema and the low São Francisco. 
In view of the above, the present work has the objective of estimating the geoecological suitability of 
land use and occupation in the Riacho São José-PE basin with the aid of  geoprocessing and remote 
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sensing technique. The methodology of the research was dedicated to the theoretical-methodological 
understanding of the subject; field work to environmentalize the study area and collection of control 
points with global positioning system (GPS) and photographic record; Finally, geoprocessing and 
remote sensing by means of the Geographic Information System (GIS) for the processing of Landsat 8 
satellite images, Digital Elevation Model (MDE) and vector data for mapping and quantification of 
information are used: slope , soils, vegetation, use and coverage of the Earth and climatic conditions. 
The calculation of the geoecological suitability is developed in a GIS environment by arithmetic mean of 
the weights (1, 2 and 3) attributed to the geoecological aspects, resulting in values ranging from 1 to 3, 
distinguishing three levels of GA: adequate (1 - 1.6 ), partially adequate (1,6-2,3) and inadequate (2,3-
3). The results indicate that the appropriate level occupies larger territorial portions of the BRSJ', with 
70.2 Km²; the partially adequate level occupies 46.49 km², the second largest in surface expression; in 
turn, the inadequate areas for anthropic occupation comprises approximately 30 km². 
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1 - Introdução 

A natureza apresenta diversas interações ambientais intrínsecas entre seus 

componentes geoecológicos, como: geologia, solo, relevo, vegetação e clima, 

configurando as diferentes paisagens geográficas. Essas interações, por sua vez, 

influenciam no processo de ocupação da superfície terrestre pela sociedade, pois 

alguns ambientes são mais favoráveis a atividades humanas, enquanto outros não.  

Assim, conhecer os fatores geoecológicos que compõem o território é relevante 

para mensurar os usos antrópicos mais adequados, bem como, identificar as áreas 

inadequadas a atualização humana, as quais devem ser mantidas e conservadas em 

suas condições naturais. A esse respeito, entende-se que quando o homem insiste 

em se apropriar de espaços geoecológicos desfavoráveis, problemas socioambientais 

são agravados ou gerados, como por exemplo aceleração em processos erosivos e a 

desertificação, causando prejuízos a sociedade e ao meio ambiente. Principalmente 

quando se trata de áreas semiáridas. 

Um fator que influencia bastante na ocupação antrópica de áreas semiáridas 

são os tipos de solos, os quais apresentam íntima relação com o substrato geológico, 

o regime climático e a forma do relevo. Pois, “Sob o regime climático semiárido do 

Nordeste, a pedogênese atuando sobre os distintos substratos geológicos resulta em 

matérias superficiais distintos [...]” (CORRÊA; SOUZA; CAVALCANTI, 2014, p. 36).   

O substrato geológico apresenta diferentes níveis de dureza, sobre os quais o 

processo de intemperismo irá atuar na formação dos solos com horizontes profundos 

e bem desenvolvidos e/ou solos rasos, sem horizonte “B”.  



 

 

A declividade do terreno interfere no processo de transporte e deposição do 

material intemperizado. Áreas com relevos forte ondulado, montanhoso e escarpado 

apresentam solos mais rasos e dificilmente formam o horizonte “B” devido ao 

transporte dos sedimentos que é intenso, por sua vez, terremos planos e suaves 

ondulados permitem um maior desenvolvimento do solo (LEPSCH, 2010).  

Nesse processo, a vegetação e microrganismos desempenham importante 

papel. A vegetação atua na formação do solo por meio do sistema radicular ao 

penetrar as fendas das rochas, acelera o intemperismo pela pressão exercida e 

liberação de excreções orgânicas. Os microrganismos colaboram na formação de 

húmos através da decomposição dos restos vegetais e animais (LEPSCH, 2010) 

 A esse respeito, tem-se como área de estudo a bacia do Riacho São José 

(BRSJ) estar localizada no Estado de Pernambuco, nos limites políticos 

administrativos dos municípios de Caetés, Pedra, Paranatama e Venturosa (figura 1). 

 

 
Figura 1: Mapa de localização da bacia do riacho São José. Organizada pelas autoras. 
 



 

 

Compondo forma alongada, ocupa área territorial de 146,69 Km², apresenta 

cursos d’água de caráter intermitentes com hierarquia fluvial até quarta ordem, de 

acordo com a classificação de Strahler (1952). A extensão do rio principal é de 

aproximadamente 29,02 Km de comprimento.  

Sua paisagem semiárida compreende área de transição entre agreste e sertão, 

com fitofisionomias de mata de altitude e caatinga do tipo arbórea, arbustiva e 

herbácea; precipitação pouco distribuída no sentido leste para oeste; faz parte do 

pediplano central do Planalto da Borborema e o pediplano do baixo São Francisco, 

com declividade que varia do plano ao escarpado; os solos são o planossolo e 

neossolos regolíticos e litólicos.  

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo estimar a 

adequabilidade geoecológica de uso e ocupação da Terra na bacia do Riacho São 

José-PE com auxílio de técnica de geoprocessamento e sensoriamento remoto, 

levando em consideração os componentes geoecológicos e os modos de usos e 

cobertura da Terra.  

Confere-se ser relevante não apenas visualizar na paisagem a atual 

organização do espaço, mas também diagnosticar, conforme suas interações 

ambientais, a existência de adequabilidade entre os condicionantes geoecológicos e 

a ação antrópica representada nos modos de usos e cobertura da superfície terrestre. 

 

2 - Procedimentos metodológicos 

Para alcança o objetivo traçado, a metodologia da pesquisa se constitui em 

quatros momentos complementares, divididos em trabalho de gabinete e campo. 

Assim, primeiro dedicou-se ao entendimento teórico e metodológico da temática. 

Em segundo momento foi feita a obtenção dos dados geoespaciais para 

confecção da base cartográfica, compondo banco de dados georreferenciados com 

informações vetoriais disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE) (ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/), 

Modelo Digital de Elevação (MDE) e imagens do satélite LANDSAT 8, obtidas na 



 

 

United States Geological Survey (USGS) 

(http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php). 

Também, foi realizado trabalhos de campo para ambientalização da área de 

estudo, coleta de pontos de controle com sistema de posicionamento global (GPS) e 

registro fotográfico.  

Por fim, foi feito uso do geoprocessamento e sensoriamento remoto por meio 

de Sistema de Informações Geográficas (SIG), para processamento digital das 

informações necessárias: declividade do terreno, tipos de solos, espacialização da 

vegetação pelo Índice de Vegetação pela Diferença Normalizada (NDVI), uso e 

cobertura da Terra e condicionantes climáticos. 

Esclarece-se que o índice de vegetação pela diferença normalizada foi feito a 

partir da proposta de Ponzoni, Shimabukuro e Kuplich (2012). No mapeamento de uso 

e cobertura da terra seguiu-se a classificação geral do Manuel técnico de uso e 

cobertura da terra do IBGE (2013), com apoio da clave de interpretação de imagem 

de satélite apresentada em Florenzano (2011). 

O cálculo da adequabilidade foi realizado após obtenção das variáveis 

elencadas acima, cujos dados cartográficos foram mensurados no ambiente SIG do 

ArcGis 10.3.1, para os quais foram atribuídos pesos a partir da classificação de cada 

componente (tabela 1). Os pesos atribuídos aos aspectos geoecológicos levaram em 

consideração a capacidade de usos antrópico da área estudada. 

 
Tabela 1: Variáveis para cálculo da adequabilidade geoecológica do uso e cobertura da terra 

Variáveis 

Pesos Solo (S) Declividade (D) 
 

Vegetação (V) 
 

Uso Antrópico (U) 

 
1 

 
Neossolo Rigolítico 
 

 
0 a 8% 

 
Herbácea e ausência 

de vegetação 

 
Áreas de usos 
agropecuários  

 
2 

 
Planossolo Háplico 

 
8 a 45% 

 
Arbustiva  

 
Áreas degradadas / 

sem uso 

 
3 

 
Neossolo Litólico  

 
> 45% 

 
Arbórea e 

Arbórea/arbustiva 

 
Áreas naturais 

 



 

 

A partir dos respectivos pesos atribuídos, as classes de cada variável, foi 

realizado o cálculo de adequabilidade geoecológica por meio de média aritmética 

(equação 1) e tendo como ferramenta a calculadora raster.  

Para executar esse processamento todos os dados estavam no formato raster 

com reclassificação homogênea, ou seja, atribuindo a cada classe o peso 

estabelecido, 1, 2 ou 3.  

Eq: (1) 

AG = (S · Ƥ) + (D · Ƥ)   + (V · Ƥ) + (UA · Ƥ)     
4 

Onde:  
AG = Adequabilidade Geoecológica 
S = Tipos de Solos 
D = Declividades do Terreno 
V = Portes da Vegetação 
UA = Tipos de Usos Antrópicos 
Ƥ = Pesos das Variáveis 

 O cálculo dos pesos resulta em valores entre 1 a 3, onde: quanto mais próximo 

de 1 mais adequado são as áreas para usos antrópico, já quanto mais se aproximar 

do valor 3 menos adequado é a área para usos antrópicos, nesses casos deve ser 

mantida as condições naturais. 

No tocante aos aspectos geológicos e climáticos, esses são dialogados de 

acordo com a chave de classificação final (tabela 2), a qual aponta os três níveis de 

adequabilidade do uso e cobertura da Terra.  

 
Tabela 2: Chave de classificação para os níveis de adequabilidade 

Valor de referencia 

 
 

1 a 1,6 

Nível Chave de classificação 

 
 

Adequado 

Áreas de solos com potencial a usos 
agropecuários, sobre terrenos planos a suave 
ondulado, com vegetação herbácea ou sem 
vegetação primária ou secundária e 
precipitação pode ser favorável ao regime 
hídrico local ou não. 

 
 

1,6 a 2,3 
 

 
 

Parcialmente adequado 

Áreas de solos com potencial a usos 
agropecuários, sobre terrenos ondulados e 
forte ondulado, com vegetação herbácea ou 
sem vegetação primária, precipitação nem 
sempre favorável. 

 
 

> 2,3 
 

 

 
Inadequado 

Áreas de embasamento cristalino com rochas 
expostas, solos poucos desenvolvido sobre 
terrenos de acentuada declividade, escarpado 
e/ou montanhoso, áreas onde predomina 



 

 

vegetação natural, recomenda-se preservar, 
pois representam a fitogeógrafa local. 

 
A chave de classificação espacializada na forma de mapa temático, destacando 

as diferentes adequabilidades geoecológicas na bacia do riacho São José, bem como, 

a quantificação dos níveis de adequabilidade geoecológica em: adequado, 

parcialmente adequado e inadequado.    

 

3 - Resultados e discussões 

Observa-se na literatura, principalmente a partir da década de 1990, que os 

sistemas de informações geográficas são cada vez mais incorporados aos estudos 

das condições ambientais da paisagem na superfície terrestre, como também de 

áreas de planejamento como bacias hidrográficas (BELTRAME, 1994; PEREIRA 

NETO, 2002; LANG; BLASCHKE, 2009; MIRRA et al, 2013; CAVALCANTI, 2014). 

A esse respeito a geoecologia da paisagem compreende campo teórico e 

metodológico para estudo integrado da paisagem e o planejamento ambiental do 

território (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2013). Conhecer os componentes 

geoecológicos e as atividades antrópicas que caracterizam a paisagem é passo 

importante para estimar a adequação geoecológica. 

 Assim, sobre o prisma da geoecologia da paisagem e apoio de SIGs se 

desenvolveu o cálculo da adequabilidade geoecológica. Para tal, primeiro dialogou-se 

com os componentes geoecológicos e a integração dos mesmos, posteriormente é 

executado o cálculo proposto. 

 

3.1 - Caracterização geoecológica da bacia do riacho São José 

A bacia do riacho São José (BRSJ) é um sistema ambiental localizada no 

semiárido nordestino, cuja paisagem refleti as interações ambientais específicas da 

região, como clima, geologia, solos, geomorfologia e vegetação.  

A geologia da BRSJ compreende os complexos Belém do São Francisco e 

Cabrobó, como, também uma unidade litoestratigráfica formal, a Suíte Intrusiva 

Leococrática Peraluminosa.   



 

 

Os complexos são formados por “conjunto de rochas metamórficas e ígneas 

subjacentes a rochas estratificadas”, já a unidade litoestratigráfica formal é 

“constituída pela associação de diversos tipos de uma classe de rocha intrusiva ou 

metamórfica de alto grau, discriminados por características texturais, mineralógicas 

ou composição química” (ITCG, 2018).  

 O embasamento geológico vai refletir nos tipos de solo, alguns poucos 

desenvolvidos, pois, se tratando de ambiente semiárido, no qual o regime climático e 

a pedogênese que atuam sobre o substrato geológico irá gerar diferentes materiais e 

solos, sobre os quais haverá desencadeamento de processos erosivos e de 

degradação (CORRÊA; SOUZA; CAVALCANTI, 2014). 

 O embasamento cristalino da porção central da BRSJ é composto 

principalmente por rochas metamórficas e ígneas resistentes, fato esse desfavorece 

a formação de solos bem desenvolvidos (EMBRAPA, 2002; 2018).  

Referente a este aspecto geoecológico, na BRSJ foi constatado a presença de 

neossolos e planassolos, distinguidos por segunda ordem em: neossolos regolítico e 

litílico e planassolos háplico.  

Os neossolos regolíticos, geralmente são pouco desenvolvidos e apresenta 

textura arenosa, conferindo alta erodibilidade, especialmente em áreas com 

declividade mais acentuadas. Na região agreste são utilizados principalmente para 

agricultura de subsistência (EMBRAPA, 2019).  

Neossolos litólicos são indicados para preservação da flora e fauna local, pois 

devido às condições naturais do tipo raso, pouco desenvolvido, sem a formação de 

horizonte “B” e presença de afloramento rochoso (LEPSCH, 2010; EMBRAPA, 2019). 

O planossolo háplico costuma ter elevado status nutricional, no entanto possui 

limitação de ordem física devido à acentuada concentração de argila condicionando a 

baixa permeabilidade, o que interfere no preparo do solo e penetração de raízes 

devido ao adensamento. E também são susceptíveis à erosão (EBRAPA, 2018; 2019). 

Esses tipos de solos estão distribuídos sobre diferentes feições de 

declividades: plana, suave ondulado, ondulado, Forte ondulado, montanhosa e 



 

 

escarpada. As duas últimas feições compreendem a formação paisagística de serra e 

serrotes, no médio curso da BRSJ. 

A diferença altimétrica do relevo faz com que a bacia apresente variações 

climáticas entre o baixo e alto curso. Segundo Botelho (2015) essa variação não é 

comum em bacias pequenas, mas ocorre em regiões montanhosas ou devido a forma 

e comprimento da bacia. Características essas da BRSJ.   

O clima atua de duas formas diretas: altas temperaturas e baixa pluviosidade 

que variam de Leste para Oeste. A temperatura média vária entre 21,17°C (mínimo) 

25,54 °C (máximo), com amplitude térmica de 4,17°C. As precipitações são mais 

concentradas durante o outono/inverno, atingindo até aproximadamente 127 mm, 

menos expressivas na primavera onde chega ao mínimo de 21 mm. No verão ocorre 

elevações pluviométricas devidos a sistemas meteorológicos que atuam na região.     

A área de transição agreste, sobre o planalto da Borborema, apresenta 

precipitação mais elevada e temperaturas mais amenas quando comparado com a 

depressão sertaneja, sertão, que apresenta temperaturas mais elevadas e menor 

precipitação. Essa diferença climática e altimétrica é bem marcada pelas formações 

fitogeográficas presentes na BRSJ. Fazendo parte do domínio caatinga, composta por 

espécies arbóreas de mata de atitude, arbórea-arbustivas, arbustivas e herbácea.  

Sobre essas fitofisionomias se destacam os modos de uso e ocupação da 

Terra, onde as áreas localizadas sobre relevo plano e suave ondulado predominam 

atividades antrópicas, como: agricultura e pecuária extensiva; em relevos forte 

ondulado, montanhoso e escarpado predomina áreas constituídas por vegetação do 

tipo arbórea arbustiva, com espécies típicas da caatinga, como também espécies 

exóticas. Essas áreas são utilizadas para criação de bovinos e caprinos soltos.  

A figura 2 apresenta uma síntese dos aspectos geoecológicos e do uso e 

cobertura da terra, informações temáticas básicas utilizadas para o cálculo da 

adequabilidade geoecológica da bacia do Riacho São José.  

 



 

 

 
Figura 2: Componentes temáticos utilizados no cálculo de adequabilidade geoecológica.  

Organizada pelas autoras. 
 

3.2 – Cálculo da adequabilidade geoecológica da bacia do riacho São José-PE  

O cálculo de adequabilidade geoecológica proposto estimou os níveis de 

adequação do uso e cobertura da Terra em três níveis: áreas adequadas, 

parcialmente adequadas e inadequadas.  

Sua aplicação na bacia hidrográfica do Riacho São José, demostra que a 

declividade apresenta maior influência, caracterizando as áreas planas e suaves 

onduladas como as mais adequadas a usos antrópicos. Compreendendo maiores 

porções do alto e baixo curso (figura 3). 

 



 

 

 
Figura 4: Mapeamento da adequabilidade geoecológica na bacia do riacho São José. Organizada 

pelas autoras 
 

No baixo curso, mesmo a declividade e o tipo de solo compreender áreas 

adequadas aos usos antrópicos, a ausência de precipitação regular reflete em 

limitações nas atividades antrópicas, permitindo apenas plantação de palma (Opuntia 

ficus-indica) e criação de animais. 

Na área referente ao médio curso compreende as áreas inadequadas práticas 

antrópicas, pois possuem declividades acentuadas e solo pouco desenvolvido, o 

neossolo litílico com presença de afloramentos rochosos. A essas áreas, as encostas 

e fundo de vales conservam a vegetação em estados mais naturais. 

 O cálculo resultou que 48% da área territorial da BRSJ é adequada ao uso 

antrópico, no entanto o clima, devido à ausência de chuvas, é um fator limitante; áreas 

parcialmente adequadas representam 32%; por sua vez, com menor 

representatividade estão as áreas inadequadas, que corresponde a 20% da superfície 

territorial da bacia (tabela 3).  

 
Tabela 3: Quantificação da adequabilidade geoecológica da bacia do riacho São José. 



 

 

Níveis Área (Km²) % 

Adequado 70,2 48% 

Parcialmente Adequado 46,49 32% 

Inadequado 30 20% 

Total 146,69 100% 

 

As áreas consideradas inadequadas a uso antrópico são, caracterizada por 

uma dinâmica ambiental mais equilibrada entre os componentes geoecológicos, 

dentre os quais a vegetação se destaca, compreendendo ambientes conservados e 

que assim devem ser mantidos. 

Vislumbra-se que ás áreas adequadas ao desenvolvimento de atividades 

antrópicas podem ser potencializadas caso boas práticas de manejo forem adotadas. 

É essencial recuperação e conservação as matas ciliares dos cursos hídricos, pois a 

manutenção dos mesmos prolongará a presença da água no leito dos rios.   

 

4 - Conclusões  

 O texto construído faz parte de uma tese em desenvolvimento, a qual se dedica 

a estudar a dinâmica geoecológica de uma bacia do semiárido pernambucano. Aqui 

apresenta-se um pouco dessa construção, compreendendo uma proposta 

metodológica que foi aplicada na área de estudo. 

 O cálculo da adequabilidade geoecológica para uso e cobertura da Terra do 

riacho São José, mostrou-se importante, no qual os resultados dos níveis identificados 

vão de encontro com a realidade paisagística dá área estudada. 

 É importante ressaltar que essa é uma primeira aplicação do método 

desenvolvido, e mesmo os resultados sendo positivos, novas aplicações serão feitas 

para fins de estudos comparativos e verificação dos aspectos geoecológicos adotados 

e pesos associados aos mesmos.  
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