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Resumo 

Na região do Baixo São Francisco, especificamente na parte pertencente ao Estado de 
Alagoas, são vários os problemas de ordem ambiental: natural e antropogênica a que está 
submetida, com reflexos para a sua população residente. Sobretudo no seu patrimônio natural e 
nos aspectos socioculturais e econômicos. Eles são identificados pelo que está sendo chamado 
de vulnerabilidades. Com ênfase nas questões de ordem ambiental. Dentre outros, são 
enumerados os seguintes: as condições climáticas severas com prolongadas estiagens anuais e, 
não raro, plurianuais; escassez aquática nas sub-bacias que drenam para o São Francisco; rápido 
escoamento das águas dos riachos após as chuvas; baixa capacidade de retenção de água pelos 
solos; pouca frequência de lençóis subterrâneos e falta de estudos sobre os seus potenciais e 
suportes de exploração; enchentes catastróficas decorrentes de chuvas torrenciais e 
concentradas; solos rasos e pedregosos facilmente transportáveis pelas fortes enxurradas; 
vegetação de baixa estrutura e densidade facilitadora de desmatamentos predatórios; 
represamentos d'água no rio São Francisco; insuficientes estudos para o diagnóstico das 
potencialidades; inconsequentes ou ausência de planos incentivadores do uso produtivo e 
racional dos patrimônios natural e humano; escassos investimentos em ciência e tecnologia. 
Nessa perspectiva os estudos em proposição irão proporcionar os levantamentos, em nível de 
diagnóstico, das potencialidades e das vulnerabilidades sob um enfoque de natureza 
fitogeográfica. O qual é voltado para o planejamento ambiental no contexto da sustentabilidade 
ambiental em primeiro lugar. Porquanto observa os princípios da Agenda 21; da Convenção de 
Combate à Desertificação; da Convenção da Biodiversidade e da Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco. Assim como do Zoneamento Ecológico-Econômico, dentre 
outros. Os trabalhos serão desenvolvidos no contexto das bases técnicas da interpretação digital 
de imagens de satélite e levantamentos detalhados de campo. Além dos recursos técnicos do 
GPS e material cartográfico disponível. Todos no âmbito da identificação e da classificação dos 
ecossistemas fitoambientais (climas passados e atuais, litologia e geomorfologia, hidrografia, 
pedologia e antropismos). O desenvolvimento do Projeto em que serão armazenados os dados, 
assim como a interpretação das imagens de Satélite (Landsat TM 5 e 7, nas bandas 3,4 e 5) e a 
cartografia digital, será realizado através do uso dos softwares desenvolvidos pelo INPE: 
SPRING e Terra View. De modo geral, o objetivo é disponibilizar um diagnóstico das referidas 
potencialidades e vulnerabilidades, acompanhado do respectivo mapeamento na escala de 
1:100.000. Este será realizado por quadrículas de meio grau de latitude por meio grau de 
longitude, conforme as cartas planialtimétricas existentes nessa escala. E em compatibilidade 
com o Corte Cartográfico Internacional. No interior de cada unidade fitoambiental classificada 
serão identificadas, classificadas e mapeadas: as faixas bioclimáticas por cada 30 dias 
biologicamente secos; os potenciais geomorfológicos, hidrográficos e fitogeográficos 
(remanescentes ou fragmentos) que possam ser indicados para conservação e preservação. Ou 
outros tipos de uso de forma sustentável, com ênfase para o turismo ecológico, pesquisas 
científicas, coletas, ou protetores de outros recursos de interesses econômicos e 
conservacionistas. Os resultados serão alcançados com o referido diagnóstico. Este que se 
impõe como instrumento básico para a realização do Zoneamento Ecológico-Econômico. 
Principalmente ao se considerar no contexto daquele Programa. Assim como da Agenda 21 e da 
Convenção de Combate à Desertificação. Priorizando-se o desenvolvimento sustentável. A área 
objeto da pesquisa abrange toda a porção da margem esquerda do Rio São Francisco, em 
território alagoano. 



(1) Elaborado para o Projeto de Pesquisa que foi submetido à Fundação de Ampara à Pesquisa do Estado de Alagoas 
(FAPEAL). 
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