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RESUMO 

 

O Semiárido do Nordeste brasileiro apresenta registros eólicos, onde estão agregados 

inúmeros campos paleodunares. À gênese e evolução destes depósitos arenosos estão 

intrinsecamente ligadas às mudanças climáticas e ambientais ocorridas durante o 

Quaternário, tomando como evidência suas características ambientais e disposição 

morfológica. A área de Proteção Ambiental, denominada, APA Dunas e Veredas do 

Baixo-Médio São Francisco, foi criada por meio do Decreto n. 6.547 de 18 de julho de 

1997 e, é administrada pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) do Estado da 

Bahia/Brasil. O processo de ocupação e uso dos solos, a retirada da vegetação nativa e, 

à gestão territorial e fiscalização inadequada da área, têm causado impactos de 

dimensões variáveis. Nesse sentido, este trabalho objetivou compreender a ecodinâmica 

da paisagem dunar, identificando os processos morfodinâmicos, morfoclimáticos e os 

níveis de estabilidade desse sistema ambiental, visando à conservação desta ecorregião. 

O método adotado nesta pesquisa está fundamentado na abordagem morfodinâmica 

proposta por Tricart, na Teoria Geossitêmica e, no método GTP - Gessistema-

Território-Paisagem preconizado por Bertrand. Os resultados encontrados indicam que o 

ecossistema apresenta forte risco de destruição progressiva, estando sujeito a diversos 

impactos por conta do uso inadequado do território e a retirada indiscriminada da 

vegetação que se converte numa dinâmica morfológica com predomínio da 

instabilidade. Sendo assim, mapeou-se a gênese dos fatores e processos naturais e 

antróopogênicos determinantes para a intensidade do grau de impactabilidade ambiental 

e elaborou-se uma proposta de conservação da área a partir da categorização feita da 

área fundamentada na visão tricart'ana. Portanto, é imprescindível monitorar os 

processos erosivos, conservar a vegetação nativa e implementar uma política de gestão 

do uso e ocupação do solo norteada nos preceitos da sustentabilidade socioambiental. 
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