Análise do uso e ocupação das terras no Baixo São Francisco, a partir de técnicas estatísticas multivariadas

ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DAS TERRAS NO BAIXO SÃO FRANCISCO, A PARTIR DE
TÉCNICAS ESTATÍSTICAS MULTIVARIADAS
Analysis of the land use and occupation in the Baixo São Francisco, from multivariate
statistical techniques
Marcia Helena Galina Dompieri
Estatística e Geógrafa. Doutora em Organização do Espaço (Unesp). Pesquisadora da Embrapa Territorial. Av. Soldado
Passarinho, nº 303, Fazenda Jardim Chapadão CEP: 13070-115, Campinas, SP. marcia.dompieri@embrapa.br

José Rodrigo Santos Silva
Estatístico. Doutor em Biometria e Estatística Aplicada (UFRPE). Docente da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Av. Marechal Rondon, Jardim Rosa Elze. CEP: 49100-000 - São Cristóvão, SE. rodrigo.ufs@gmail.com

Rodrigo Yudi Fujimoto
Zootecnista. Doutor em Aquicultura (Unesp). Pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Av.
Beira Mar 3.250, Jardins. CEP: 49025-040. Aracaju, SE. rodrigo.fujimoto@embrapa.br

Fernanda dos Santos Cunha
Engenheira de Pesca. Doutora em Saúde e Meio Ambiente (UNIT). fe.cunha_@hotmail.com

Resumo: O objetivo do presente trabalho é a análise
do uso e ocupação das terras na porção do Baixo São
)UDQFLVFRDERUGDQGR L DDQiOLVHJHRHVSDFLDOGRVGDdos de produção agrícola e pecuária municipal (aquícola, rizicultura, cana-de-açúcar, rebanhos bovinos e
ovinos); (ii) a avaliação do uso e ocupação das terras, a
partir do processamento de imagens orbitais de média
resolução espacial; (iii) o levantamento da concentração de piretroides em pisciculturas, córregos e canais
de abastecimento na principal área produtora de peixes
da região. Foram empregados dados tabulares, vetoriais
e matriciais, estes últimos advindos de imagens orbitais
VHQVRU 06, VDWpOLWH 6HQWLQHO  1R SURFHVVDPHQWR
GDVLPDJHQVWpFQLFDVPXOWLYDULDGDV $&3H.PHDQV 
foram empregadas e permitiram melhor separabilidade
das classes e menor tempo de processamento. A classe
HTXLYDOHQWH j SDVWDJHP GHJUDGDGD RX HP SURFHVVR GH
degradação e solo exposto foram as mais representativas. Constatou-se também quantidade expressiva de
VHGLPHQWRVHPVXVSHQVmRQRVFRUSRVKtGULFRV3RU¿P
foram apresentados resultados da análise das águas em
SLVFLFXOWXUDVFyUUHJRVHFDQDLVGHGUHQDJHPTXDQWRj
concentração de piretroides (deltametrina e cipermetrina); os quais indicaram a necessidade de normatização
nacional para sua utilização.
Palavras-chave: Baixo São Francisco; Sensoriamento
UHPRWR$JULFXOWXUD6HQWLQHO
Recebido em: 5 de março de 2019.
Aceito em: 6 de maio de 2020.

Abstract: The objective of this work is to analyze the
use and occupation of land in the Baixo São Francisco
DUHDFRQVLGHULQJ L WKHJHRVSDWLDODQDO\VLVRIDJULFXOtural and municipal livestock production data (aquaculture, rhizoculture, sugarcane, cattle and sheep); (ii) the
evaluation of land use and occupation, from the processing of orbital images of medium spatial resolution;
(iii) the survey of the concentration of pyrethroids in
¿VKIDUPVVWUHDPVDQGVXSSO\FKDQQHOVLQWKHPDLQ¿VK
producing area of the region. Tabular, vector and matrix
data were used, the latter coming from orbital images
06,VHQVRU6HQWLQHOVDWHOOLWH ,QWKHSURFHVVLQJRI
LPDJHV PXOWLYDULDWH WHFKQLTXHV $&3 DQG .PHDQV 
were employed and allowed better class separability
and shorter processing time. The class equivalent to
degraded pasture or in the process of degradation and
exposed soil were the most representative. There was
DOVRDVLJQL¿FDQWDPRXQWRIVXVSHQGHGVHGLPHQWVLQWKH
water bodies. Finally, results of the analysis of water
LQ¿VKIDUPVVWUHDPVDQGGUDLQDJHFKDQQHOVZHUHSUHsented regarding the concentration of pyrethroids (deltamethrin and cypermethrin); which indicated the need
for national standardization for its use.
Keywords: Baixo São Francisco; Remote Sensing;
$JULFXOWXUH6HQWLQHO
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1 INTRODUÇÃO
2ULR6mR)UDQFLVFRSHUFRUUHFHUFDGH
NP GHVGH D 6HUUD GD &DQDVWUD 0*  SDVVDQdo por extensa porção semiárida até atingir sua
foz, no Oceano Atlântico, onde protagoniza a
divisa natural entre os estados de Sergipe e Alagoas. Ao longo do percurso, inúmeras intervenções antrópicas ocorreram, desde a instalação
GH EDUUDJHQV 7UrV 0DULDV 6REUDGLQKR ,WDSDULFD 0R[RWy 3DXOR$IRQVR H ;LQJy  UHWLUDGD
da mata ciliar até a transposição de suas águas.
Todo esse processo intervencionista trouxe
PDLRUHVFRQVHTXrQFLDVDRVPXQLFtSLRVjMXVDQte, na porção do Baixo São Francisco, sobretuGRTXDQWRjSURGXomRDJURDOLPHQWDU
A análise territorial, para fins de planejamento, deve ser embasada por ativos cartográficos, representados pelos mapeamentos, monitoramentos e zoneamentos. A partir desses
produtos, torna-se possível mensurar as potencialidades, limitações e fragilidades dos sistemas e gerar diretrizes para políticas públicas de
desenvolvimento regional.
O objetivo geral do presente trabalho é a
análise do uso e ocupação das terras na porção
do Baixo São Francisco. Os objetivos específiFRV VmR  $QiOLVH JHRHVSDFLDO GRV GDGRV GH
produção agrícola e pecuária municipal (aquícola, rizicultura, cana-de-açúcar, rebanhos boYLQRVHRYLQRV QDiUHD  $YDOLDomRGRXVRH
ocupação das terras, a partir do processamento
de imagens orbitais de média resolução espaFLDO  $QiOLVH GD TXDOLGDGH GD iJXD TXDQWR
j FRQFHQWUDomR GH SLUHWURLGHV HP SLVFLFXOWXras, córregos e canais de abastecimento em área
produtora de peixes da região.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A Região do Baixo São Francisco
2V SLRUHV ËQGLFHV GH 'HVHQYROYLPHQWR +Xmano (IDH) estão vinculados ao espaço rural
onde a população residente é privada dos bens
de produção e de orientação técnica, onde falta
acesso aos bens e serviços essenciais, sobretudo
saneamento básico, saúde, educação e capacitação técnica. Tal contexto é herança do regime
agroexportador escravocrata colonial somado
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j GHVDUWLFXODomR GH Do}HV HQWUH DV HVIHUDV GH
governança do Estado – municipal, estadual e
federal – quanto ao planejamento regional (ES7(9(6 $iUHDUXUDOGDUHJLmRGR%DL[R
6mR )UDQFLVFR $/ H 6(  LQVHUHVH QHVWH FRQtexto.
1DGpFDGDGHFRPRIRUPDGHPLQLPL]DomR GRV GDQRV FDXVDGRV j SRSXODomR GHSHQGHQWHGDViJXDVjMXVDQWHGRULR6mR)UDQFLVFR
SRUFRQWDGDFRQVWUXomRGDVEDUUDJHQV7UrV0Drias, Sobradinho e Itaparica, pela Companhia
Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) e mais
WDUGH 0R[RWy 3DXOR $IRQVR H ;LQJy GHXVH
início o processo de instalação dos perímetros
irrigados, começando em Propriá (SE) e Itiúba
$/ VRERFRPDQGRGD&RPSDQKLDGH'HVHQvolvimento dos Vales do São Francisco e ParnatED &2'(9$6) 
No entanto, além do traumático processo de
desapropriação das terras e assentamento dos
parceleiros, não houve articulação de políticas
públicas para provimento da infraestrutura necessária e contínua para fins de escoamento,
comercialização e armazenamento da produção,
nem o fornecimento de subsídio e crédito em
período minimamente adequado para garantir a
sustentabilidade do negócio aos produtores, situação que culminou com o abandono de muitos
ORWHVHPIXQomRGRHQGLYLGDPHQWR 0$57,16
HWDO(67(9(6 
&RPR FRQVHTXrQFLDV GDV LQWHUIHUrQFLDV
DQWUySLFDV j PRQWDQWH GR 6mR )UDQFLVFR VREUHWXGR QD RFDVLmR GH RFRUUrQFLD GH HYHQWRV
climáticos extremos, a área estuarina amarga
FRQVHTXrQFLDV FRPR D LQWUXVmR VDOLQD HP SHríodos de seca, e enchentes nas várzeas com
DV FKXYDV LQWHQVDV &RQFRPLWDQWHPHQWH jV DOterações dos padrões de vazão, as correntes de
contorno tendem a carrear mais rapidamente os
materiais transportados pelos rios, contribuindo
para as condições oligotróficas da região costeiUDDGMDFHQWH 0('(,526HWDO FHQiULR
que contribui para inviabilizar as práticas agrícolas e a aquicultura.
$OpPGDIDOWDGHDVVLVWrQFLDjSRSXODomRUXral de baixa renda, que se reflete nos mais baixos IDHs da região, os problemas na área do
Baixo São Francisco também estão relacionados ao manejo inadequado dos sistemas agroSHFXiULRV j H[SORUDomR PLQHUDO VHP R GHYLGR
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zoneamento e ao desmatamento indiscriminado
de áreas com remanescentes de mata nativa.
$V FRQVHTXrQFLDV HVWmR GLUHWDPHQWH OLJDGDV j
questão da sustentabilidade ambiental e socioeconômica, tais como a contaminação das águas
por agrotóxicos, antibióticos e matéria orgânica, além da acentuação do grau de assoreamenWRGRVFRUSRVKtGULFRV )5(,5( 

2.2 Ativos Cartográficos
A partir dos ativos cartográficos, entendidos
como mapeamentos, que se desdobram em monitoramentos e zoneamentos, é possível inventariar o processo de ocupação das terras, assim
como indicar suas potencialidades, limitações e
fragilidades. São instrumentos de gestão territorial que permitem gerar diretrizes para orientar
políticas públicas.
Importantes avanços tecnológicos foram alFDQoDGRV SHOD *HRWHFQRORJLD UDPR GD FLrQFLD
que inclui saberes interdisciplinares em matePiWLFD HVWDWtVWLFD JHRFLrQFLDV H FRPSXWDomR
FLHQWtILFD $XPHQWRX D GLVSRQLELOL]DomR j FRmunidade científica de produtos de alta qualidade nessa área, incluindo imagens e softwares
de acesso aberto para a confecção desses produtos, que permitem o acompanhamento de fenômenos de interesse, ao longo do tempo e em
grandes extensões de terra.

modelo a fim de identificar a qualidade da água,
por meio da concentração de partículas sólidas
HPVXVSHQVmRDSDUWLUGRVHQVRU06,6HQWLQHO
e concluíram a aplicabilidade a partir das banGDVH/LHWDO  XWLOL]DUDPRtQGLFHGH
vegetação (NDVI) gerado por meio de imagens
de satélite meteorológico (AHRR) para avaliar
RV LPSDFWRV GR (O 1LxR QR SHUtRGR GH 
QDH[WHQVmRGHWRGDD(XUiVLD1LW]HHWDO
 DSUHVHQWDUDPXPDPHWRGRORJLDGHFODVVLILFDomR GH GDGRV /DQGVDW 70 (70 2/, 
para analisar mudanças climáticas com base na
dinâmica dos lagos de quatro diferentes locais
(Alaska North Slope, Western Alaska, Central
<DNXWLD .RO\PD /RZODQG  QD ]RQD GR SHUPDIURVWGRQRUWHHQWUHH
Por meio da comparação dos mapeamentos
GHGXDVpSRFDVGLVWLQWDV H QDPHVRUUHJLmR 1RUGHVWH GR 0DWR *URVVR (VTXHUGR HW DO   LGHQWLILFDUDP D H[SDQVmR GD
DJULFXOWXUD HP  (VVD RFXSDomR DYDQoRX
principalmente sobre áreas de pastagens, o que
evidencia o processo de mudança do sistema de
produção pecuária para o sistema de produção
agrícola intensiva na região. Adicionalmente,
os autores mencionam a eliminação de cerca de
 TXLO{PHWURV TXDGUDGRV GH IORUHVWDV QDWLvas do Bioma Pantanal.

2.3 Análise por Componentes Principais (ACP)

(PPDSHDPHQWRVGHFXOWLYRV-HQVHQ  
evidencia que, a partir do espectro eletromagnético, a vegetação verde e sadia apresenta uma
assinatura espectral característica, influenciada
pelos pigmentos existentes no mesófilo paliçádico, atuantes na região do visível do espectro
HOHWURPDJQpWLFR P RHVSDOKDPHQto da energia infravermelha no mesófilo esponMRVR UHJLmR GR LQIUDYHUPHOKR SUy[LPR 
  P  H D TXDQWLGDGH GH iJXD SUHVHQWH QD
folha, região do infravermelho médio (aproxiPDGDPHQWH    P  6mR HVWDV FDUDFWHrísticas intrínsecas das plantas que permitem
a diferenciação entre as culturas plantadas e a
vegetação natural, a partir das imagens orbitais.

A ACP, técnica multivariada empregada
neste estudo, é um procedimento que utiliza a
transformação ortogonal de vetores para converter um conjunto de observações de variáveis
correlacionadas em outro conjunto de variáveis
linearmente não correlacionadas. Pearson foi
quem idealizou a técnica no século XIX, que
é comumente usada como uma ferramenta de
análise exploratória de dados e como modelo
SUHGLWLYR 3($5621  $%', :,//,$06 (PVHQVRULDPHQWRUHPRWRXPDGDV
principais funções da ACP é determinar a extensão da correlação existente entre duas ou mais
bandas.

/HYDQWDPHQWRV QDV PDLV GLYHUVDV ORFDOLGDdes, inóspitas ou não, e em diferenciadas escalas podem ser obtidos a partir dos dados orbiWDLV/LXHWDO  UHDOL]DUDPPHGLGDVLQ
loco no lago Poyabg, na China, para calibrar um

6HJXQGR/LX0DVRQ  H(VWRUQHOOHWDO
  XPD LPDJHP RUELWDO SRGH VHU H[SUHVVD
na forma matricial (Eq. 1), segundo a qual, na
posição ij tem-se armazenado o número digital, cujo intervalo varia em função da resolução
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radiométrica. Neste estudo, os valores digitais
YDULDPGHD ELWV 

x1,1 ... x1,n
...
Ai,j  ...
xm,1 ... xm,n

(1)

Como as cenas são corregistradas, cada posição na matriz (DN) vai se diferenciar de banda
para banda – em função da resolução espectral
(T   1R WUDEDOKR IRUDP XWLOL]DGDV TXDWUR
EDQGDV 5HG*UHHQ%OXH,QIUD5HG SRUWDQWR
k igual a quatro.

x1,1
Ai,j 

b1 b1
... , ...
bk bk

... x1,n
.. 
.

..
.

xm,1



... xm,n

Para se reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, é necessário o cálculo dos autovalores a partir da matriz de covariância, em
TXHıLMpDFRYDULkQFLDGHFDGDSDUGHEDQGDV
1
Np=1(DNp,iıi,j N-1

ȝi)(DNp,j- ȝj) 

6HQGR
DNp,iQ~PHURGLJLWDOGRSL[HOSQDEDQGDL
DNp,jQ~PHURGLJLWDOGRSL[HOSQDEDQGDM
µPpGLDGRVQ~PHURVGLJLWDLV
NTXDQWLGDGHGHEDQGDV
A partir da matriz de variância/covariância,
RV DXWRYDORUHV Ȝ  VmR FDOFXODGRV DVVLP FRPR
as raízes da equação característica, em que C é
a matriz de covariância das bandas e I é a diagonal da matriz identidade.

det (C - Ȗ,  



/LX H 0DVRQ   UHVVDOWDUDP TXH D DSOLcação da ACP antes da técnica de agrupamento
pode evitar o excesso de pixels classificados
erroneamente. Além disso, como o número de
matrizes a serem processadas diminui, ocorre
também diminuição do tempo de processamento.
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2.4 Agrupamento k-means
O método de agrupamento k-means foi uma
das técnicas multivariadas utilizadas no presenWHWUDEDOKR)RLSURSRVWRSRU0DF4XHHQ  
e é um dos algoritmos de aprendizagem não
supervisionado que permite, de forma simplificada, o particionamento de uma população N-dimensional dentro de k conjuntos, resolvendo
o problema de agrupamento. Por meio do algoritmo, a classificação dos números digitais das
matrizes (bandas espectrais) ocorre a partir da
definição de um determinado número de clusters (k clusters) fixados a priori. Inicialmente,
há a definição de k centroides, um para cada
cluster. O pixel pertencente a um determinado conjunto de dados é associado ao centroide
mais próximo (distância mínima).
A distância entre um ponto pi e um conjunto
de clusters Ȥ ^[[[N`pREWLGDSRUPHLR
GDVHJXLQWHHTXDomR
n
d(pi,
d 3Ȥ  1n i=1

Ȥ)



4XDQGRQHQKXPSRQWRHVWiSHQGHQWHRSULmeiro passo é concluído e um agrupamento inicial é constituído. Novamente, k novos centroides dos clusters, resultantes do passo anterior,
são constituídos e há uma nova ligação entre
os mesmos pontos de ajuste e o novo centroide mais próximo. Como resultado deste loop, k
centroides mudam sua localização passo a passo até que os centroides não se movimentem
mais ou que o número de iterações definido
seja atingido. Esse algoritmo visa minimizar
uma função de erro quadrado, reduzindo a vaULDELOLGDGHGHQWURGRFOXVWHU /,1'(0
(19, 

3 METODOLOGIA
A delimitação da área de estudo abrangeu os
PXQLFtSLRV SHUWHQFHQWHV j UHJLmR GR %DL[R 6mR
Francisco, estados de Sergipe e Alagoas (Figura 1).
4XDQWRDRVPDWHULDLVXWLOL]DGRVIRUDPHPSUHgados dados tabulares e georreferenciados – vetoriais e matriciais. Os dados tabulares sobre produção agrícola e pecuária municipal foram obtidos a
SDUWLUGDEDVH,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUD¿DH
(VWDWtVWLFD ,%*(DE HFRUUHVSRQGH-
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UDPjSURGXomRDTXtFRODDUUR]FRPFDVFDFDQD-de-açúcar, rebanhos bovinos e ovinos (ano base
  4XDQWR DRV GDGRV YHWRULDLV JHRUUHIHUHQciados, as fontes foram o Instituto Brasileiro de
*HRJUD¿DH(VWDWtVWLFD ,%*(F D$JrQFLD
1DFLRQDOGDVÈJXDV $1$ R'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3HVTXLVD0LQHUDO '130 
&RUUHVSRQGHUDPUHVSHFWLYDPHQWHjGLYLVmRSRlítica dos estados (Sergipe e Alagoas) e dos muQLFtSLRVGDiUHDGHHVWXGRjGHOLPLWDomRGDEDFLD
KLGURJUi¿FDGR6mR)UDQFLVFRHDRVSROtJRQRVGH
mineração. Estes últimos auxiliaram o processo
de associação das classes de ocupação do solo.
2VGDGRVPDWULFLDLVFRUUHVSRQGHUDPjVFHQDV
RUELWDLVDGYLQGDVGRVHQVRUPXOWLHVSHFWUDO 06,
 0XOWLVSHFWUDO ,QVWUXPHQW  SURMHWR 6(17,-

1(/¿QDQFLDGRSHOD$JrQFLD(VSDFLDO(XURSHLD (6$ GLVWULEXtGRVHPEDQGDVHVpectrais VNIR (Visible–Near Infrared) e SWIR
(Shortwave Infrared), disponível a partir do
6HUYLoR*HROyJLFRGRV(VWDGRV8QLGRV 86*6
 'DVEDQGDVHVSHFWUDLVIRUDPXWLOL]DGDVDVVHJXLQWHVQP % QP % 
QP % QP % QDUHVROXomRHVSDFLDOGH
PTXHSHUPLWHPDSHDPHQWRVQDHVFDODGHDWp
SHOR3DGUmRGH([DWLGmR&DUWRJUi¿FD
3(& 2SURGXWRFRUUHVSRQGHDRQtYHO$TXH
possui correção topo-atmosférica (TOA). A reVROXomR UDGLRPpWULFD GR LQVWUXPHQWR 06, p GH
ELWVSHUPLWLQGRTXHDLPDJHPVHMDDGTXLULGD
HPXPLQWHUYDORGHDYDORUHVGHLQWHQVLGDGHGHOX]SRWHQFLDO (6$ 

)LJXUD±/RFDOL]DomRGDiUHDGHHVWXGRPXQLFtSLRVGR%DL[R6mR)UDQFLVFRDFRPSDQKDGRGDGHOLPLWDomR
dos limites da Bacia do São Francisco
Bacia Hidrográfica
do São Francisco

Bacia 4 - São Francisco
Municípios Selecionados

)RQWH86*6  ,%*( 

2 GHVD¿R GD XWLOL]DomR GH FHQDV RUELWDLV HP
quadrantes diferentes consiste em coincidir o mesmo período sazonal para o mosaico das cenas, obter intervalos temporais curtos e a menor cobertuUDGHQXYHQVSRVVtYHOD¿PGHJDUDQWLUDPtQLPD
YDULDELOLGDGHQDUHÀHFWkQFLDVGRVDOYRV1D)LJXUD

WHPVHDJUDGHFRPRtQGLFHGDVFHQDV /<4
H/<3 DVVLPFRPRDVREUHSRVLomRQHFHVViULD
entre elas. Foram utilizadas duas imagens datadas
GHGHPDLRGHHDWHUFHLUDGHGHQRYHPEURGHSRUWDQWRSHUtRGRVVD]RQDLVHLQWHUIHUrQFLDDWPRVIpULFDGLVWLQWDVQDWHUFHLUDFHQD
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)LJXUD±&HQDVH&HQD

)RQWH(6$86*6  

A produção de mapeamentos exige a definição de variáveis importantes, como a extensão
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da área a ser mapeada, a escala pretendida, o
intervalo da série temporal ou a época do ano
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a ser considerada. Tais requisitos definirão as
resoluções espacial, temporal e radiométrica
dos produtos. As bandas geradas pelos sensores
RUELWDLVFRUUHVSRQGHPjVPDWUL]HVELGLPHQVLRnais de valores digitais, cujo menor elemento é
o pixel, os quais são classificados por meio das
técnicas advindas da estatística multivariada. A
classificação multiespectral pode ser baseada
no pixel ou no grupo de pixels (regiões ou objetos), neste último caso, a partir do processo de
VHJPHQWDomR /,80$621 (PDPERV
os casos é possível aplicar técnicas supervisionada, não supervisionada e/ou mista.
Na fase de pré-processamento das imagens
foram realizados o mosaicamento e o recorte
com base na área de estudo, acrescido de um
GLVWDQFLDPHQWRGHNPDILPGHJDUDQWLUROLmite de segurança. O processamento das cenas
foi elaborado por meio da aplicação da técnica
de Análise por Componentes Principais (ACP)
H GR DOJRULWPR GH DJUXSDPHQWR .PHDQV $
técnica de agrupamento foi aplicada tanto ao
FRQMXQWRGHGDGRVSULQFLSDLV %%%H% 
quanto aos dois primeiros componentes prinFLSDLV &3 H &3  2 VRIWZDUH (19, Y 
SP1 foi utilizado para o processamento dos daGRV PDWULFLDLV H R$UF*LV Y  SDUD RV GDdos vetoriais. Como se tratou de técnica não
supervisionada, não houve o cálculo do índice
kappa no pós-processamento para identificação
da acurácia da classificação. A seguir haverá
um maior detalhamento das técnicas ACP e do
DJUXSDPHQWR.PHDQV
Por fim, foram coletadas amostras de água
HP GH] SLVFLFXOWXUDV )LJXUDV  D   HQWUH1RYH-DQHPWUrVSRQWRVGRV
afluentes do Rio São Francisco e nove canais
de abastecimento das pisciculturas para avaliação de piretroides – deltametrina e cipermetrina, uma vez que identificamos, no processo de mapeamento e nas visitas ao campo,
forte proximidade e até mesmo o compartilhamento de tanques no cultivo de arroz e
criação de peixes.

4 RESULTADOS E A DISCUSSÃO
4.1 Análise e espacialização dos dados de
produção agrícola e pecuária, na Região
do Baixo São Francisco
A região Nordeste liderou a produção de
SHL[HVQRSDtVUHVSRQGHQGRSRUTXDVHGR
total produzido, com grande destaque ao estado
GR &HDUi WRWDOL]DQGR TXDVH  PLO WRQHODGDV
VHJXLGR SHORV HVWDGRV GD %DKLD H 5LR *UDQGH
GR 1RUWH QR DQR GH  ,%*( F )LJXUD (PERUDDUHJLmRGR%DL[R6mR)UDQFLVFR
nos estados de Sergipe e Alagoas, não apresente
produções expressivas quando comparada aos
dos estados vizinhos, a criação de peixes para as
comunidades locais é uma das mais importantes
DWLYLGDGHVH[HUFLGDVFRPRPHLRGHVXEVLVWrQFLD
)LJXUD±3URGXomRGHSHL[HVQRVHVWDGRVGD5Hgião Nordeste (t)

Ceará
Rio Grande do Norte

Maranhão

Piauí

Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe

Bahia

Legenda
Produção de Peixes (Ton)
1.942 - 3.071
3.072 - 5.259
5.260 - 11.774
11.775 - 20.336
20.337 - 68.614

)RQWHGDGRVGR,%*(  

Em termos nacionais, a produção aquícola
EUDVLOHLUD HP  FRUUHVSRQGHX D TXDVH 
mil toneladas, com destaque para tilápia, tambaqui e camarão, além de larvas de camarão e
alevinos, sendo que estes últimos possuem um
DOWRYDORUGHFRPHUFLDOL]DomR )LJXUDVH 
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)LJXUD±3URGXomR WRQHODGDV HYDORUGDSURGXomR PLO GHSHL[HVRVWUDVHFDPDU}HVHPQR%UDVLO
250.000

1.400.000
1.200.000
1.000.000

150.000

800.000
600.000

100.000

Valor da Produção

Quantidade Produzida (Ton.)

200.000

400.000
50.000
200.000
0

Produção Brasileira (Ton) 2015

Ostras, vieiras e mexilhões

Camarão

Outros peixes

Tucunaré

Truta

Traíra e trairão

Tilápia

Tambaqui

Tambacu, tambatinga

Pirarucu

Pirapitinga

Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim

Piau, piapara, piauçu, piava

Pacu e patinga

Matrinxã

Lambari

Jatuarana, piabanha e piracanjuba

Dourado

Curimatã, curimbatá

Carpa

0

Valor da Produção (em Mil Reais) 2015

)RQWHGDGRVGR,%*(  

16.000

180.000

14.000

160.000
140.000

Produção

12.000

120.000
10.000
100.000
8.000

80.000

6.000

60.000

4.000

40.000

2.000

20.000

0

Larvas e
pós-larvas
de camarão

Alevinos

Sementes
de moluscos

)LJXUD±3URGXomR WRQHODGDV HYDORUGDSURGXção (mil) de tambaqui, tilápia e camaUmRHPHP$ODJRDV
12.000

2.500

0

Quantidade Produzida (Ton)

200.000

Valor da Produção

18.000

quanto em Sergipe, a relevância foi para as proGXo}HVGHWDPEDTXLHFDPDUmR )LJXUDVH 

10.000

2.000

8.000
1.500
6.000
1.000
4.000
500

0

2.000

Tambaqui

Tilápia

Camarão

Produção Brasileira (Milhões) 2015
Qtde (Ton) 2015 - AL
Valor da Produção (em Mil Reais) 2015
Valor da Produção 2015 - AL
)RQWHGDGRVGR,%*(  

4XDQWRjUHJLmRGR%DL[R6mR)UDQFLVFRHP
Alagoas, a produção de tilápia se destacou en-
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0

Valor da Produção

)LJXUD±3URGXomR WRQHODGDV HYDORUGDSURGXção (mil) de larvas e pós-larvas de camarão, alevinos e sementes de molusFRVHPQR%UDVLO
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3.000

30.000

2.500

25.000

2.000

20.000

1.500

15.000

1.000

10.000

500
0

$SDUWLUGD)LJXUDWHPVHDHVSDFLDOL]DomR
em intervalos de classes da produção de peixes (toneladas) na área de estudo. Destacou-se
a produção no município de Propriá (SE) com
FHUFDGHWRQHODGDV

Valor da Produção

Quantidade Produzida (Ton)

Figura 7 – Produção (ton) e valor da produção
(mil) de tambaqui, tilápia e camarão,
HPHP$ODJRDV

5.000

Tambaqui

Tilápia

Camarão

0

Qtde (Ton) 2015 - SE
Valor da Produção 2015 - SE
)RQWHGDGRVGR,%*(  

)LJXUD±3URGXomRGHSHL[HV WRQHODGDV QRVPXQLFtSLRVGR%DL[R6mR)UDQFLVFR

4XDQWR j UL]LFXOWXUD R %UDVLO SURGX]LX QD
VDIUD  R HTXLYDOHQWH D  PLOKmR GH WRneladas de arroz (casca), sendo que a região Sul
GR SDtV FRQWULEXL FRP  GR WRWDO VHJXLGD
pelas regiões Norte e Centro-Oeste, que juntas
SURGX]LUDP FHUFD GH DV UHJL}HV 1RUGHVWH
H 6XGHVWH ILFDUDP FRP RV  UHVWDQWHV 2 HVWDGR GR 0DUDQKmR  PLO WRQHODGDV  OLGHURX

isoladamente a produção no Nordeste do Brasil,
VHJXLGRSHOR3LDXt PLOWRQHODGDV 6HUJLSH
H$ODJRDV MXQWRV UHVSRQGHUDP SRU FHUFD GH 
mil toneladas, concentradas no vale do Baixo
São Francisco.
Nota-se, pela Figura 9, que a produção de
arroz se destaca nos municípios de Igreja Nova
e Porto Real do Colégio em Alagoas. Em Ser-
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JLSHWrPVHRVPXQLFtSLRVGH,OKDGDV)ORUHV
%UHMR*UDQGH1HySROLVH3URSULi2VVLVWHPDV
de cultivo de arroz no Baixo São Francisco
ocorrem em áreas não irrigadas que encharcam

e formam lâmina d’água após as chuvas (sequeiro) e por meio de sistemas irrigados que
envolvem ou não o controle da água. (RABE/2HWDO 

Figura 9 – Produção de arroz (toneladas) nos municípios do Baixo São Francisco

A cana-de-açúcar se destaca na porção nordesWHGDiUHDGHHVWXGR )LJXUD PDLVHVSHFL¿FDmente, nos municípios de Penedo, Igreja Nova e
)HOL]'HVHUWR $/ TXHVRPDUDPXPDSURGXomR
GHPLOK}HVGHWRQHODGDV$FULDomRGHERYLQRV
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(Figura 11A) é forte em Aquidabã, Canhoba e Japoatã em Sergipe; em Alagoas, destacam-se Igreja Nova, Porto Real do Colégio e Penedo. Os ovinos (Figura 11B) são expressivos, sobretudo em
$TXLGDEm 6( 3LDoDEXoXH)HOL]'HVHUWR $/ 
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)LJXUD±3URGXomRGHFDQDGHDo~FDU WRQHODGDV QRVPXQLFtSLRVGR%DL[R6mR)UDQFLVFR

Figura 11 – Produção de bovinos (A) e ovinos (B) nos municípios do Baixo São Francisco

A

B
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Essa análise exploratória das principais atividades agropecuárias na região do Baixo São
Francisco foi necessária para o processo de
identificação das classes de uso do solo agrícola
a partir do processamento das imagens orbitais.

4.2 Resultado do processamento das imagens
orbitais da área de estudo
Os dados necessários para a geração dos
ativos cartográficos são provindos sobretudo a
partir de sensores a bordo de satélites, aviões
e drones. Tais dados são armazenados na forma de matrizes de números digitais (DN), cujos
valores e dimensões dependem da resolução radiométrica (bit) e espacial (m). O número total
de matrizes ou bandas resultantes de um imageamento varia em função da resolução espectral (nm). Conforme detalhado na metodologia,
houve o emprego de quatro bandas corregistraGDV UHVROXomR HVSHFWUDO GH  ELWV UHVROXomR
HVSDFLDO GH  PHWURV H UHVROXomR HVSHFWUDO GH
 QP %   QP %   QP %  
QP % DGYLQGDVGRVHQVRU06,VDWpOLWH6HQWLQHOGD$JrQFLD(VSDFLDO(XURSHLD (6$ 
Procedeu-se com o processamento dos referidos dados por meio de obtenção dos componentes principais e do processamento pelo
método de agrupamento não supervisionado,
tanto dos conjuntos originais quanto dos dois
primeiros componentes principais, pela matriz
GHFRYDULkQFLD1RWDVHSHOD)LJXUDTXHDYDriância do conjunto de dados ficou concentrada
 QRVGRLVSULPHLURVFRPSRQHQWHV
)LJXUD±*Ui¿FRFRPUHVXOWDGRGDWUDQVIRUPDção por componentes principais – variância concentrada nos dois primeiros componentes

SULPHLURVFRPSRQHQWHVIRUDPGHFOXVWHUVH
cinco iterações, parâmetros inseridos a priori. O
resultado da classificação encontra-se nos gráILFRVGD)LJXUDUHIHUHQWHVDRSURFHVVDPHQWR
GRFRQMXQWRVHPURWDomR EDQGDVRULJLQDLV$ 
e com os dois primeiros componentes gerados
GD$&3 % $ UHSUHVHQWDomR GDV FODVVHV UHVXOWDQWHVGRDJUXSDPHQWRQR4XDGURREHGHFH
ao padrão de cores definido na figura supracitada.
A partir de análise por comparação e tendo
como base um conjunto de dados de maior resolução espacial, foi possível observar que o proFHVVRGHDJUXSDPHQWR .PHDQV FRPEDVHQRV
componentes principais permitiu uma melhor
separação das classes de uso do solo (sobretudo pastagem degradada, sadia e solo exposto),
além de representar economia de tempo de processamento, uma vez que diminuiu o número de
bandas a serem computadas.
A classe predominante foi aquela em que se
FRQVWDWRX D RFRUUrQFLD GH SDVWDJHP GHJUDGDGD
RX HP SURFHVVR GH GHJUDGDomR   4XDVH
 GR WRWDO GDV iJXDV VXSHUILFLDLV PDSHDGDV
DSUHVHQWRX DOWD RFRUUrQFLD GH VHGLPHQWR HP
suspensão, indicando forte assoreamento dos
corpos hídricos. No entanto, é importante reODWDU TXH D LPDJHP IRL REWLGD HP  GH PDLR
portanto, início do período chuvoso na região.
Diante disso, é possível que tenha havido inIOXrQFLD GR HVWUHVVH KtGULFR QD UHIOHFWkQFLD H
portanto, também no agrupamento.
)LJXUD±5HVXOWDGR GR DJUXSDPHQWR   GH
pixels a partir do processamento das
quatro bandas originais (A) dos dois
primeiros componentes principais (B)
e classes correspondentes
18,74

9

86,27

28,14

8
18,23

7
14,52

6
9,23

5

Comp 1

Comp 2

0,63

0,17

Comp 3

Comp 4

Os parâmetros para o processamento, tanto do agrupamento a partir das quatro bandas
RULJLQDLV % % % H %  TXDQWR GRV GRLV
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5,43

4

12,93

3

2,79

2

1,59

1

1,33
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9

10,00

8

27,50

7

14,53

6

18,82

5

12,53

4
3
2
1

9,17
3,55
2,38
1,51

ID

Classe

9

Uso urbano / Solo exposto
Pastagem degradada e em degradação /
FXOWLYRDQXDOHPIDVH¿QDO
Vegetação gramínea /pastagem sadia/cultivo
anual em fase intermediária
Cultivo anual fase colheita /cultivo permanente/vegetação porte arbóreo-arbustivo
Vegetação densa - porte arbóreo
Água - sedimento grau muito alto
Água - sedimento grau alto
Água - sedimento grau médio
Água - sedimento grau baixo


7





1

Legenda
Quadro1

24XDGURWUD]QDSULPHLUDFROXQDDPRVtras do conjunto original de dados na composi-

omR5*%HPTXHDYHJHWDomR ,QIUDYHUPHOKRRXEDQGD pUHIOHWLGDQRFDQDOYHUPHOKR
Na segunda coluna, encontra-se a classificação
UHVXOWDQWH GR SURFHVVDPHQWR .PHDQV D SDUWLU
GRFRQMXQWRRULJLQDOGRVGDGRV %%%% 
e na terceira, aquela feita pelos dois primeiros
componentes principais, com as classes repreVHQWDGDVGHDFRUGRFRPDOHJHQGDGD)LJXUD
Apesar de uma boa parte da região de estudo ter tido sua vegetação nativa devastada
ao longo das décadas, desde os primórdios de
ocupação do país, ainda existem remanescentes
0DWD$WOkQWLFD4XDGUR/ HiUHDVSDVVtYHLV
GHVHUHPUHFXSHUDGDV 4XDGUR. FRPR$33
KtGULFDV RX PDWDV FLOLDUHV FXMD DXVrQFLD FXOmina com um maior assoreamento dos corpos
hídricos, diminuindo a quantidade e qualidade
desse recurso.
Outro fato constatado na área foi a degradaomRGRVRORSHODSUiWLFDGHPLQHUDomR 4XDGUR0  VREUHWXGR GH DUJLOD DWLYLGDGH TXH SURYDvelmente não possui um zoneamento definido
por parte dos órgãos públicos de licenciamento
para garantir a sustentabilidade dos ecossistemas locais e evitar conflitos de uso
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ID

Cena orbital composição R8G3B2

A

Corpos hídricos /área de pastagem degradada e solo exposto

B

Corpos hídricos / área de mangue/ viveiros de camarão/ dunas / sedimentos costeiro

Imagem processada
K-means Bandas 2,3,4,8 (10m)

Imagem processada
K-means ACP – 2 primeiros Componentes
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4XDGUR± $PRVWUDVFRPUHVXOWDGRGDFODVVL¿FDomRQmRVXSHUYLVLRQDGD

D

C

Cultivo irrigado fase alta/ mancha de vegetação nativa com textura rugosa

Vegetação nativa com textura rugosa / corpos d’água/ cultivo irrigado com muito sedimento
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F

ÈUHDGHJUDPtQHD SDVWDJHQV FRPSRXFDVPDQFKDVGHYHJHWDomRQDWLYDHVRORH[SRVWR±QRWDVHTXHDVHJXQGDFODVVL¿FDomRDJUXSRXPHOKRUDSDVWDJHPHPHVWiJLRLQWHUPHGLiULRGHFRQVHUYDomR
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E

Pivos de irrigação (círculos), cultivo em fase alta – cana-de-açúcar, manchas de mata nativa

41
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Canal do rio são Francisco sem APP (Área de Proteção Permanente) e com alto grau de assoreamento
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J

I

Canal do rio são Francisco com área urbana tomando APP

Área de cultivo de arroz e tanques de piscicultura, água com muito sedimento
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Corpo hídrico com APP preservada/ cultivos temporários no entorno
/

.

Área de cultivo de arroz (água com sedimento) e área de pastagem sadia e degradada
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Área degradada por mineração de argila
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1RWDVHDRFRUUrQFLDGRVWDQTXHVGHFULDomR
de peixes próximos da área produção de arroz
e, muitas vezes, se sobrepondo a eles. Dentre os
FRQIOLWRV DPELHQWDLV TXH WrP JDQKDGR QRWRULHdade, a maioria está relacionada ao uso da água.
Conforme discutido anteriormente, desde a déFDGDGHLQ~PHUDVEDUUDJHQVIRUDPFRQVtruídas ao longo do rio São Francisco, e mais recentemente, a transposição de suas águas, sem
D FRQVLGHUDomR GRV HIHLWRV j MXVDQWH 7DO IDWR
VRPDGRjUHWLUDGDLQGLVFULPLQDGDGHPDWDVQDWLvas, sobretudo das matas ciliares (APP hídricas)
SRVVXHP FRPR FRQVHTXrQFLD R DVVRUHDPHQWR
dos corpos hídricos, diminuindo a quantidade e
qualidade da água continental superficial.
A salinização das águas já se tornou uma dura
realidade imposta aos ribeirinhos e pescadores
na parte baixa da bacia do São Francisco e corURERUDGDVSRUSHVTXLVDVFRPRDGH*RQoDOYHV
  TXH LGHQWLILFRX QR SHUtRGR GH  D
HP3HQHGR$/ (VWDomR TXH
DVFRWDVPi[LPDVHRVHSLVyGLRVGHFKHLDVYrP
diminuindo e o pH aumentando, evidenciando o
processo de salinização. A diminuição da vazão
do rio e avanço da água do mar trazem danos
irreparáveis ao abastecimento hídrico da popuODomR jV DWLYLGDGHV DJURSHFXiULDV H DRV VRORV
tornando-os improdutivos.

4.3 Análise das águas em pisciculturas na
Região do Baixo São Francisco
A partir da análise dos dados de produção de
peixes e de arroz na Região do Baixo São Fran-

cisco, é possível notar uma grande proximidade
e até sobreposição entre as práticas, uma vez
que é muito comum o consórcio do cultivo de
arroz com a criação de peixes, portanto, há o
compartilhamento dos mesmos canais de drenagem ou córregos para acesso ao recurso hídrico.
A opção pela produção de arroz ou pela criação
de peixe se dá mediante o retorno financeiro ditado pelo mercado.
6HJXQGR5DEHORHWDO  SRXFRVRUL]Lcultores utilizam agrotóxicos seguindo critérios
técnicos. Sua aplicação é feita com pulverizador costal manual, em que a dose nem sempre
é calculada e o momento certo da aplicação é
desconsiderado, ocasionando excessos. EmboUD D 5HVROXomR Q  GR &RQDPD %5$6,/
  QmR GHWHUPLQH OLPLWHV GH SLUHWURLGH HP
QHQKXPD FODVVH GH iJXDV H[LVWH XPD UHIHUrQcia canadense, que indica que a concentração
de deltametrina para não comprometer os orgaQLVPRVDTXiWLFRVGHiJXDGRFHpGHȝJ/
&&5(0 
$ SDUWLU GHVWD UHIHUrQFLD FRQVWDWDVH TXH
os resultados da análise das amostras de água
QDV GH] SLVFLFXOWXUDV )LJXUDV  D   HQWUH 1RY H -DQ HP WUrV SRQWRV GRV
afluentes do Rio São Francisco e nove canais
de abastecimento das pisciculturas, indicou a
presença da deltametrina acima do nível seguro
SDUDRVUHFXUVRVKtGULFRV4XDQWRjFLSHUPHWULna não é possível afirmar se a sua concentração
está dentro dos padrões permitidos em corpos
KtGULFRVSHODIDOWDGHUHIHUrQFLDV

)LJXUD±&XOWLYRGHDUUR] $ HWDQTXHVGHVWLQDGRVjFULDomRGHSHL[HV
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)LJXUD±'LVWULEXLomRHVSDFLDOGDVFODVVHVGHFRQFHQWUDomRGH'HOWDPHWULQD J/ QRVORFDLVGHFROHWD

)LJXUD±'LVWULEXLomRHVSDFLDOGDVFODVVHVGHFRQFHQWUDomRGH&LSHUPHWULQD J/ QRVORFDLVGHFROHWD
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Embora possuam baixa toxicidade aos mamíferos e aves quando comparados a outros
inseticidas, estudos comprovam que os piretroides são altamente tóxicos aos organismos
aquáticos e alguns insetos não alvos, como
as abelhas – responsáveis pela polinização na
agricultura. A literatura indica que os piretroides causam alterações endógenas (disfunção
hepática), comportamentais (alterações no sistema nervoso central) e hematológicas (por
conta do estresse) nos peixes, repercutindo na
FDGHLD UHSURGXWLYD %25*(6  &(1*,6
HW DO  &81+$ HW DO  3,032 HW
DO6$1726HWDO6(/9, 
Torna-se necessário o aprofundamento de
estudos sobre os efeitos dessas substâncias na
cadeia produtiva piscícola e sobre a saúde da
população consumidora, assim como a regulamentação e fiscalização do seu uso por parte de
órgãos de controle. Da mesma forma, os resíduos advindos dos viveiros de peixes e camarões, como matéria orgânica e outros compostos
químicos e antibióticos, também necessitam de
controle, tratamento e orientação para evitar o
comprometimento dos sistemas ambientais.

5 CONCLUSÕES
Dentre os métodos de análise empregados,
constatou-se resultados mais eficientes, quanto
jVHSDUDELOLGDGHGHFODVVHVHWHPSRGHSURFHVsamento, a partir do emprego das técnicas mulWLYDULDGDV$&3H.PHDQV4XDQWRDRVUHVXOWDGRVREWLGRVFRQFOXLXVH
i. Uma considerável proporção da área mapeDGD FHUFD GH   IRL FODVVLILFDGD FRPR
solo exposto, pastagens degradadas ou em
processo de degradação, fato que também
contribui para a alta concentração de sedimentos em suspensão nos corpos d’agua,
além do processo natural de carreamento de
sedimentos fluviais;
LL $ UHJLmR GHVWLQDGD j SURGXomR GH FDQDGH-açúcar, concentrada nos municípios de
3HQHGR ,JUHMD 1RYD H )HOL] 'HVHUWR $/ 
apresentou Áreas de Proteção Ambiental
(APP), no entorno dos corpos d’água, bastante preservadas. Situação não observada
nos demais casos de uso da terra;

iii. Assim como a aquicultura, a rizicultura
também é dependente dos recursos hídricos
e, portanto, compartilham historicamente
das mesmas áreas de produção no Baixo
São Francisco. A decisão de produzir um ou
outro item é ditada pelo retorno financeiro
aos produtores. Áreas com cultivo de arroz
podem se transformar rapidamente em tanques de criação de peixes e vice-versa. Tais
constatações podem embasar futuros estuGRVTXDQWRjLQYHVWLJDomRGHFRQFHQWUDo}HV
aceitáveis de piretroides (deltametrina),
uma vez que o cenário atual mostra valores
acima dos limites estabelecidos por normas
internacionais pesquisadas. Tais estudos devem ser embasados por um robusto plano
GH DPRVWUDJHP QmR VRPHQWH QR WRFDQWH j
TXDOLGDGH GD iJXD PDV WDPEpP TXDQWR jV
FRQVHTXrQFLDV SDUD DV SVLFXOWXUDV H VD~GH
da população, visando subsidiar normatizações nacionais e orientações técnicas aos
orizicultores.
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