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3. INFORMAÇÕES SOBRE CONTEXTO HISTÓRICO DO  UNIVERSO/ OBJETO DE ANÁLISE 

 

O Rio São Francisco foi o vetor de penetração do que Capistrano de Abreu chamou de “civilização 

do couro”. Não há como caracterizar sua população sem se referir a essa tradição dos estudos sobre a 

formação da sociedade brasileira (Freyre, 2004;  Bastide, 1980) que caracterizaram o país a partir de 

dois tipos sociológicos distintos: o Brasil do litoral, dos engenhos de açúcar e das cidades vs o Brasil do 

sertão e da criação extensiva de gado. Nessa oposição, bem desenvolvida no livro “Brasil, Terra de 

Contrastes” de Bastide, o interior brasileiro, onde se inclui o sertão do São Francisco, é composto pelo 

clima seco, pela vegetação da caatinga, pela criação extensiva de gado, pela pobreza e miséria, pelo 

nomadismo das populações, pelo mandonismo dos coronéis, pela violência do cangaço e por uma 

religiosidade carregada de messianismo. O coronelismo refere-se ao tipo de estrutura de poder que 

dominava o interior no Brasil, onde senhores locais, fazendeiros, concentravam em si o poder econômico 

e o político, transformando a lealdade familiar na instituição política determinante. Tal estrutura política, 

baseada no domínio sobre a terra, sustentava-se numa rede de lealdades em torno de uma ou duas 

famílias, buscando excluir outras possíveis formas de afirmação social, que não se ajustassem a esse 

sistema de favorecimentos e benesses, e submetendo-as aos rigores da violência de suas milícias 

particulares, os jagunços. Os cangaceiros foram grupos armados organizados  que se distinguiam dos 

jagunços por possuírem autonomia em relação ao poder dos coronéis, representando, assim, às vezes a 

única possibilidade real de confrontação a esse poder por parte da população. As muitas manifestações 

religiosas, muitas vezes de cunho messiânico, que  marcaram a cultura religiosa do sertão brasileiro, 

originam-se em sincretismos de crenças religiosas indígenas com heresias cristãs trazidas do continente 

europeu que remontam ao início da colonização.  O mito da Terra Sem Males, o sebastianismo, o culto 

ao espírito santo, inspiraram a constituição de lugares sagrados, como o de Bom Jesus da Lapa, e de 

movimentos liderados por beatos como o de Pedra Bonita, depois Canudos e também, já no século XX, 

Juazeiro (Bastide, 1980).  

Essa síntese cultural do sertão brasileiro exprime melhor as regiões do Médio e Baixo São 

Francisco e menos a região caracterizada pela exploração mineira, o Alto. Entretanto, como veremos 

oportunamente, a “civilização do couro”  foi base importante para a sociedade mineira, e, na região do 

Alto São Francisco,  também estabeleceu raízes culturais.  

A síntese acima está também longe de esgotar a riqueza e diversidade cultural que  significaram 
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as várias levas de povoamento sobre a região do rio São Francisco, principalmente se pensarmos no seu 

povoamento pré-colonial. Tampouco dá conta das especificidades culturais constituídas pelas interações 

entre o rio e as formas pelas quais as diversas populações se apropriaram dele. Ela deve ser vista como 

um quadro social, econômico e político geral, dando sentido à narrativa histórica dessa região, ainda que 

muitas vezes essa moldura caiba de forma diferenciada para as três grandes sub-regiões em que se 

divide o rio: Alto, Médio e Baixo.  

            Ao considerar o processo de ocupação humana no vale do rio São Francisco, Euclides da Cunha 

faz as seguintes ponderações:  

...o S. Francisco foi, nas altas cabeceiras, a sede essencial da agitação mineira; no curso 

inferior, o teatro das missões; e, na região média, a terra clássica do regímen pastoril, único 

compatível com a situação econômica e social da colônia. Bateram-lhe por igual às margens 

o bandeirante, o jesuíta e o vaqueiro. (Cunha Apud Santos, 2002: 10) 

        Conhecido como rio da integração nacional, título que lhe foi conferido por ter servido 

historicamente como eixo de ligação entre as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, o rio São 

Francisco foi também palco da implantação de uma série de atividades econômicas. Nesse contexto, 

pode-se dividir o rio em três grandes regiões históricas : 

Alto São Francisco. Que compreende a região limitada pela nascente e pela cidade de Pirapora. 

Destaca nessa região a ação dos bandeirantes paulistas exploradores de ouro e de pedras preciosas, que 

a ocuparam vindos especialmente das vilas do vale do Paraíba do Sul e de São Paulo de Piratininga, 

chegando ao vale do São Francisco por duas rotas principais: pelo sudoeste do que hoje é o estado de 

Minas Gerais, cortando o rio Grande no seu curso superior e daí chegando ao Alto São Francisco e a 

outra que se estabeleceu a partir da região mineradora da antiga Vila Real do Sabará, de onde os 

exploradores seguiam pelo vale do rio das Velhas para chegar ao São Francisco na zona do encontro dos 

dois rios, hoje Guaicuí, distrito de Várzea da Palma. 

Médio São Francisco. Seguindo de Pirapora até a cidade pernambucana de Juazeiro. Este trecho 

constituiu o que no passado se chamou “rio dos currais”, região de ocupação pecuária, voltada para o 

fornecimento de carne bovina para os núcleos mineradores do centro-sul da antiga capitania das Minas 

Gerais. Destaca o papel decisivo da região pecuária do São Francisco no abastecimento da capitania 

mineradora e sua fundamental importância por ter representado, no final do século XVII e na primeira 

metade do XVIII, a via fluvial de condução do caminho terrestre então conhecido como Caminho da 
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Bahia, ou do São Francisco, ou ainda dos Currais. O caminho seguia pelas margens do rio, promovendo a 

ligação mercantil entre as vilas do ouro e do diamante, as fazendas de gado da região e o porto de 

Salvador. 

Baixo São Francisco. Abrangendo a região compreendida entre Juazeiro e a foz. Constituiu área de 

ocupação empreendida principalmente pelos missionários católicos, que estabeleceram missões religiosas 

ao longo do rio. Nesse processo de ocupação os colonizadores partiram da foz e enveredaram pelo 

desconhecido interior brasileiro, tendo o rio como via condutora e os nativos indígenas como “rebanho” a 

ser catequizado e mão-de-obra para a construção das missões. 

 Assim, o contexto histórico que caracteriza o processo de ocupação e povoamento do rio São 

Francisco é marcado pela presença de homens e mulheres que vão se fixando às suas beiras, 

incorporando saberes que se manifestam cotidianamente em uma cultura própria.  

                     Do grande Opará ao Rio São Francisco – O processo de Ocupação 

    Os kariri-Chocós, Kaxixós, Pankararu, Atikum, Kimbiwa, Truka, Kiriri, Tuxa e Pankarare são 

remanescentes atuais das populações indígenas que originalmente ocupavam a região do Rio São 

Francisco. Chamado pelos seus ancestrais de Grande Opará (rio-mar em tupi-guarani), esse rio teve uma 

grande importância na instalação e sobrevivência daqueles povos. 

             De acordo com os relatos de Pierson (1972) viviam na Bacia do São Francisco diversos grupos 

indígenas que habitavam as suas áreas de uma forma bastante instável, já que “sempre que as 

condições de vida em um dado lugar de residência se tornavam menos desejáveis do que tinham sido 

anteriormente, o grupo se mudava para uma nova localização...” (Pierson, 1972: 227). 

 Em 4 de outubro de 1501 a caravela de Américo Vespúcio, comandada por Gonçalo Coelho, 

chega a Foz  do grande Opará , batizando o rio em homenagem ao santo festejado naquele dia: São  

Francisco. 

Em 1553, por ordem de D.João III, Tomé de Sousa dá início a exploração das nascentes do rio 

São Francisco, motivado pelas notícias de que os espanhóis haviam encontrado ouro e esmeraldas 

naquela região. A expedição foi encomendada ao castelhano Francisco Bruza Espinosa, que formou a 

primeira companhia de penetração, despertando a atenção para a existência de pastagens naturais, 

propícias a criação do gado. O roteiro dessa viagem e uma carta do Padre Aspilcueta Navarro que 

acompanhou a expedição foram os primeiros documentos descritivos do São Francisco. 
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Wilson Lins (1960) denomina esse período como um processo de despovoamento, em que os 

colonizadores massacraram o mais que podiam os livres filhos e donos das terras. Os conflitos 

provocados pelas lutas de resistências indígenas contra o domínio da região contribuíram enormemente 

para adiar a penetração do São Francisco. 

A coroa portuguesa incentivou então, a colonização e ocupação dessas novas áreas através da 

doação de territórios e o povoamento se intensificou com a atividade pastoril. Duarte Coelho Pereira, 

primeiro donatário da capitania de Pernambuco, fundou a cidade de Penedo, no atual Estado de Alagoas. 

Foi o primeiro núcleo povoador das margens, fundada a quase 40 quilômetros da costa. Com a 

autorização da coroa portuguesa, em 1543 começa a criação de gado na região, atividade econômica que 

marca a história do vale do São Francisco que chegou a ser chamado de “ Rio-dos-Currais”.  

Os currais se multiplicaram até o século XVII e caracterizaram a ocupação colonial portuguesa 

posterior, existindo hoje como uma forte atividade econômica na região do médio São Francisco. Dois 

grandes senhores de gado se destacaram no início do século XVII pelo poder e terras que possuíram 

para a criação de gado: foram os Garcia d'Ávila, de origem espanhola e seus descendentes conhecidos 

como os senhores da Casa da Torre, e Antônio Guedes de Brito, de família portuguesa, conhecido como o 

senhor da Casa da Ponte. 

A fortaleza conhecida como a Casa da Torre foi registrada por João Teixeira Albernaz II no mapa 

referente à Capitania da Bahia, publicado no Livro que Dá Razão ao Estado do Brasil, de Diogo de 

Campos Moreno. À Casa da Torre pertenciam terras que se constituíam em mais ou menos 70 (setenta) 

léguas entre o rio São Francisco e o Parnaíba. Segundo Pe. Martinho de Nantes, as propriedades da Casa 

da Torre já alcançavam no século XVII uma área de 308 léguas, da confluência do rio Pajeú com o rio 

São Francisco até a foz do rio Grande na Vila da Barra (Barbosa,1991) . Outros grandes proprietários de 

terras irão se destacar, além desses dois, no domínio de vastas extensões de terra na região, como 

Paulo Viveiros Afonso, cujo nome foi dado à grande cachoeira que separa o Baixo São Francisco de sua 

porção mediana. 

Wilson Lins fala de uma “marcha dos latifúndios”, referindo-se à forma de penetração e ocupação 

feita pelos senhores de terra, amealhando terras e mais terras, conquistadas aos indígenas, recebidas 

como direito da Coroa pelas ações guerreiras de domínio. “A marcha dos latifúndios através o vale foi 

profunda: pela margem esquerda (a pernambucana) os rebanhos entraram até o vale do Paracatu, e 

pela margem direita (a da Bahia) atingiram o rio das Velhas” (Lins, 1960: 23).  



 

 
6 

Ministério da Cultura - IPHAN Módulo 1 – Conhecimento M1 
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão  Contextualização Geral 01 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1.Recorte Territorial (Identificação da região estudada) 

Rio São Francisco 
1.2. Recorte Temático (Identificação do estudo) 

Paisagem Cultural do Rio São Francisco 
Paisagem Rural e Natural 
Modernização Urbana e Estilos Arquitetônicos 
Exploração Garimpeira 
Patrimônio Arqueológico 
1.3. Identificação do Universo/ Objeto de Análise 

Cidades da Calha do São Francisco 
Essa penetração implicava um distanciamento  da vida do litoral e da Corte: “o vinho, o pão de 

trigo, quando chegavam às fazendas do vale longínquo, eram tão deteriorados quanto as leis da Coroa, 

daí terem os desbravadores de incorporar à sua culinária o jenipapo, a mandioca, o milho, o caju, o 

maracujá, etc., que ‘adaptados a velhas receitas portuguesas e africanas’ (Freyre, 1943) 

transformavam-se em licor, cuscus, doce, beiju, etc.”. E acrescenta o autor: “Também as suas leis eram 

feitas sob a inspiração e influência do meio. Das leis da coroa, apenas o fisco estava realmente, presente 

naquele anfiteatro de grandezas super-humanas. A civilização agropastoril que nascia no vale, sob o 

regime dos latifúndios, ela própria aconselhava as leis que deviam ser postas em prática, leis que não 

eram escritas, mas que todos respeitavam” (Lins, 1960:25-26). 

Paralelo à pecuária desenvolveu-se a agricultura de subsistência como o arroz, feijão, mandioca 

(farinha), milho e cana-de-açúcar (cachaça e rapadura). Os vaqueiros para complementar sua 

alimentação, plantavam nas vazantes e brejos. No período de enchentes derrubavam as matas e se 

instalavam no cerrado. Esse “ciclo natural do rio: seca, enchente, cheia, vazante - sempre possibilitou a 

essas populações o acesso a terras periodicamente fertilizadas pela matéria orgânica ou lameiro...” 

(COSTA, 2005: 311). 

Nesse período aparecem também os primeiros engenhos de açúcar, que inicialmente utilizavam 

mão-de-obra de índios escravizados.  

Em 1637, os holandeses invadiram o povoado de Penedo por causa de sua localização estratégica, 

na foz do São Francisco. Ali construíram um forte batizado Maurício, em homenagem a Maurício de 

Nassau. O domínio holandês permaneceu forte até 1645, quando os portugueses retomaram a região. 

Outro fator importante da ocupação nesta época foram as missões religiosas jesuítas, 

franciscanas e carmelitas que, implantadas no litoral brasileiro no século XVI, aos poucos foram se 

interiorizando. A partir de Penedo, onde foi construída no século XVI a missão jesuíta conhecida como 

"missão colégio", outras foram erguidas nas margens e ilhas do São Francisco como a de Rodelas, 

Sorobabel e a de Canabrava localizadas no médio São Francisco. Missionários de várias nacionalidades 

aqui chegavam, como por exemplo os capuchinhos bretões, a partir de 1641.  

O trabalho indígena forçado nas missões, administrado pelos religiosos, ou o trabalho escravo, 

nas fazendas de gado, plantações, nas casas, como domésticos ou no trabalho de transporte, vinha 

sendo praticado desde o início da colonização e teve no século XVIII total investimento através das 

bandeiras montadas para a captura do gentio. O índio, de maneira geral, servia bem como guia em terra 
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ou nas águas, como carregadores, no preparo e cultivo de alimentos, para caça e pesca e foi cruelmente 

utilizado para guerrear contra outros nativos. Com aptidão para os trabalhos manuais, revelaram-se em 

trabalhos exercidos nas missões, as quais ainda restam hoje algumas em estado de ruínas, e caberia 

estudo para realização de restauro. A missão de São Félix é um dos núcleos missionários de construção 

setecentista de grande importância. Sua restauração e reconstrução de aldeamento seria de fundamental 

importância para a memória da história colonial brasileira (Barbosa, 1991). 

Em 1675, jazidas de ouro são encontradas em afluentes do São Francisco pela bandeira de 

Lourenço de Castanho Taques que assassina os índios cataguáses, habitantes da região. Desde então, 

dezenas de bandeirantes navegaram o rio, entre eles: Matias Cardoso, Domingos Jorge Velho, Domingos 

Sertão, Fernão Dias Paes, Borba Gato e Domingos Mafrense. A descoberta de ouro em Goiás, por volta 

de 1700, provocou o povoamento do Alto São Francisco, que estava na rota entre São Paulo e essas 

minas.Durante o século XVIII, as contínuas descobertas de minerais e pedras preciosas 

causaram o desenvolvimento de novas colonizações nas áreas montanhosas. 

A mudança da sede do Governo de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, e a 

decadência da mineração no final do século trouxe conseqüências importantes para as 

fazendas e pequenos povoados na região do Médio São Francisco. O comércio de Minas, 

antes feito pelo rio, o “grande caminho”, voltava-se agora para o mar, utilizando-se, para 

atingir a nova Capital, o caminho de Garcia Paes (Lins, 1960). Segundo Lins, a partir desse 

período, os grandes fazendeiros venderam suas terras e deixaram a região, permanecendo 

lá apenas uma população empobrecida, que mantinha uma produção agropecuária sem 

vínculos comerciais com o resto do país. Referindo-se à região média do rio, o autor 

descreve assim o “habitante são-franciscano”: “Sós, perdidamente sós, aqueles homens 

construíam, inconscientemente, sem plano e sem esperanças, uma civilização à parte, uma 

sociedade de proscritos econômicos dentro do deserto cinzento” (Lins, 1960: 33).  

Deixando de lado os exageros do autor, pode-se dizer que o vale do São Francisco apresentava 

condições ambientais rigorosas que marcaram a sua ocupação pastoril. O rio socorria o gado quando a 

estiagem castigava, mas exigia do vaqueiro cuidados especiais nessa relação: no barranco, às margens, 

naquela época (antes do séc. XX), fervilhavam cobras e jacarés; era também necessário o afastamento 

em direção à caatinga no período das cheias. 

Outra característica dessa população de economia quase autóctone era a pouca distinção entre as 

roupas dos patrões em relação aos empregados, ambas produzidas domesticamente a partir do algodão 
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plantado no fundo do quintal. A pouca indústria que havia, nos início do século XIX, era a do sal, 

principal produto de exportação do vale, vindo dela “um pálido surto de progresso que se verificou, na 

época, no médio São Francisco” (Lins, 1960: 38). 

Embora a navegação fluvial no rio São Francisco tenha sido provavelmente iniciada 

no século XVI, com pequenas embarcações, a navegação mercante do rio São Francisco só 

se iniciou por volta de 1850. Os inumeráveis bancos de areia, as mudanças de correntes e 

as margens rasas eram alguns obstáculos que desencorajavam os bravos comandantes dos 

barcos. Os primeiros barcos a vapor usavam a madeira como combustível. 

As viagens comerciais favorecem ao longo do rio o surgimento de outras pequenas 

cidades. Vários estabelecimentos, bem como a progressão do sistema ferroviário (que 

prevaleceu até a década de sessenta) no século XIX, foram alguns dos fatores que 

contribuíram para o crescimento de algumas cidades e surgimento de outras. Entretanto, a 

estrada de ferro servia apenas a uma parte do Vale, tendo assim, inúmeras cidades e vilas 

que não ficaram ao alcance das linhas, permanecendo estacionárias ou com um crescimento 

por demais moroso. 

A questão do domínio estratégico da navegação a vapor e da comercialização da produção do São 

Francisco impôs-se na agenda política nacional, juntamente com os debates em torno da implantação da 

estrada de ferro, ainda no período imperial. Nesse contexto, os interesses mercantis sediados no Rio de 

Janeiro reivindicavam a articulação da produção e do comércio ribeirinho com o porto aí localizado.  

Em 1851, por solicitação do imperador D. Pedro II começam estudos sobre o São Francisco, 

dando origem ao primeiro Atlas que descreveu com detalhes o rio, desde a cachoeira de Pirapora até o 

Atlântico. Esse estudo fomentou o início da navegação a vapor ao longo de sua calha principal a partir de 

1867 (Mendonça,  2006). A partir da proclamação da República, os interesses voltaram-se também para 

o potencial hidrelétrico do rio e em 1945, o presidente Getúlio Vargas criou a Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco (Chesf)14. 

A Constituição de 1946 reconheceu a importância do rio, o que trouxe como resultado a execução 

de um plano de aproveitamento das possibilidades econômicas do São Francisco e seus afluentes, num 

prazo de 20 anos(CEMIG, 2003).  

Durante o governo de Juscelino Kubitschek foi construída a barragem de Três Marias em Minas 

Gerais, com o início de operação em 1962. Em 1974, foi criada a Companhia de Desenvolvimento do 
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Vale do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF), que passou a ser o principal agente desenvolvimentista 

do rio, tendo como finalidade o aproveitamento das águas para fins agrícolas, agropecuários e 

agroindustriais, dos recursos de água e solo dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba (CEMIG, 2003). 

Percebe-se, entretanto, que a História do rio São Francisco se confunde com o histórico do 

desenvolvimento nacional, que passa da expansão da agricultura e pecuária e dos sistemas de estradas 

de ferro e navegação fluvial para o modelo desenvolvimentista que integra a construção de hidrelétricas 

à implantação de estradas de rodagem e a industrialização de pólos urbanos (Faria: 56 2002) . 

Ao mesmo tempo, esse rio de “integração nacional” sempre foi um território de disputas entre 

diferentes forças sociais, étnicas e políticas que habitaram suas margens e dependiam de suas águas. 

Identificam-se em toda a sua extensão disputas entre diferentes grupos sociais, sejam tradicionais ou 

representantes do movimento modernizador (Faria, 2002). 

4. INFORMAÇÕES SOBRE CONTEXTO GEOGRÁFICO DO  UNIVERSO/ OBJETO DE ANÁLISE 
4.1. Características ambientais (relevo, hidrografia, zonas climáticas, cobertura vegetal, altitudes, etc...) 

O rio São Francisco tem uma extensão de aproximadamente 2700 km, com a nascente no 

município de São Roque de Minas – MG, e a foz entre Sergipe e Alagoas, próximo a Piabaçu. Corta os 

estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e sua bacia hidrográfica inclui também 

Goiás e o Distrito federal. É a terceira maior bacia hidrográfica do Brasil em termos de área e a única 

totalmente brasileira. 

A bacia do rio tem uma superfície de aproximadamente 640 mil km2, correspondendo cerca de 

8% do território nacional (CBHSF, 2004) habitada por cerca de 15,5 milhões de pessoas, distribuídas por 

503 municípios. Dessa área, 36,8% se encontram na região Sudeste (Minas Gerais), 62,5% nos estados 

nordestinos e apenas 0,7% na região Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal). Dentre as sete unidades 

da Federação, a Bahia é o que possui maior área compreendida no vale do rio. Tais limites geográficos 

da bacia do São Francisco foram instituídas por meio da Resolução n° 32, de 15 de outubro de 2003, do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que define a divisão hidrográfica do Brasil. 

Santos (2002) afirma que a Bacia do São Francisco pode ser esquematicamente dividida, do 

ponto de vista físico, a partir de diversos critérios e  Pierson (1972) resumiu algumas das divisões 

propostas no final da década de 50 do século XX, ou seja, bem antes da construção das barragens 

contemporâneas. Hoje, ela é dividida pelos desníveis da Calha Principal. O Alto tem sua extensão desde 

a nascente, na serra da Canastra, até Pirapora, em Minas Gerais; o Médio entre Pirapora e Remanso 

(BA), o Submédio, entre Remanso (BA) e a cachoeira de Paulo Afonso; o Baixo se estende de Paulo 
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Afonso (BA) até a sua foz, no Oceano Atlântico. No seu último trecho promove a divisa entre os Estados 

de Bahia e Pernambuco e entre os Estados de Alagoas e Sergipe, percorrendo um total de 274 km, com 

diminuição de altitude de 220m em 40 km, para alcançar a baixa planície do litoral, quando flui para o 

oceano (Codevasf). 

         As condições das águas variam muito entre as regiões geográficas da bacia hidrográfica do São 

Francisco, como mostra o quadro 1. As águas são mais rápidas, mais frescas e oxigenadas no Alto (da 

cabeceira à Pirapora, MG), enquanto que no Baixo (de Paulo Afonso (BA) à foz) elas são vagarosas, pois 

o relevo se aplaina e as águas sofrem a influência do mar.  

 

Quadro 1. Características gerais do rio São Francisco e das condições climáticas em relação aos trechos 

Alto, Médio, Sub-médio e Baixo São Francisco. 

 

Nota: m.a.n.m. = metros acima do nível do mar 

Fonte: Codevasf, 2004 

 

          Devido à grande extensão do rio São Francisco a precipitação pluviométrica varia em função das 

condições climáticas de suas regiões fisiográficas, sendo que a média anual de chuvas alcança um 

gradiente variável entre 1400 mm na cabeceira do rio a 600 mm na sua porção semi-árida, entre 

Sobradinho (BA) e Xingo (BA).  (CBHSF, 2004). Uma área abrangendo 218 municípios, ocupando, 

inclusive, parte do norte de Minas Gerais, que constitui cerca de 57% da bacia, equivale ao clima Semi-

árido. É uma área importante, visto que parte de sua população emigra constantemente, em função das 
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prolongadas estiagens que atingem aquela região (CBHSF, 2004). 

          Quanto aos tipos de solo que predominam na bacia hidrográfica do São Francisco, observa-se que 

no alto, médio e sub-médio é comum a ocorrência de solos do tipo latossolos e pdzólicos, ambos, com 

algumas limitações, considerados aptos para a prática da atividade agrícola irrigada, apesar de requerer 

o uso intensivo de fertilizantes químicos e de calcário para correção de sua acidez. Nessas regiões são 

encontrados também os solos do tipo cambissolos, areias quartizosas e litossolos  encontrados 

principalmente no alto e sub-médio São Francisco. Entre as porções sub-médio e baixo São Francisco é 

comum a ocorrência de cambissolos, areias quartizosas e litossosolos. 

          Fragmentos de diversos biomas são observados ao longo da bacia: a Mata Atlântica nas 

cabeceiras; o Cerrado (Alto e Médio São Francisco) e a Caatinga (Médio e Submédio São Francisco). 

Também são encontradas áreas de transição entre o Cerrado e a Caatinga, florestas estacionais decíduas 

e semi-decíduas, os campos de altitude e as formações pioneiras (mangue e vegetação litorânea), estas 

no Baixo São Francisco (CBHSF, 2004).  

          Analisando a morfologia da paisagem da bacia do rio São Francisco conclui-se que ela possui uma 

diversidade tão grande, que deve ser preservada no todo para não perder o continnuum de biomas, 

solos, clima e relevo, bem como biodiversidade que abriga. As inúmeras paisagens naturais, ora em 

forma de cachoeiras, riachos e corredeiras, ora como mata, veredas, paredões rochosos, grutas e 

cavernas indicam a necessidade de preservação. Associada a essa diversidade de paisagens, está a 

diversidade de culturas, em alguns casos ainda bem preservadas e em outros com necessidade de 

resgate por parte da população e incentivo por parte dos órgãos municipais, estaduais e federais. Com 

relação aos patrimônios materiais, foi identificado em diversos municípios a necessidade de restauração 

da grande maioria dos imóveis de relevante interesse arquitetônico. Em alguns municípios encontram-se 

imóveis isolados, que são o que restou do que um dia já foi um conjunto importante, porem abandonado 

em alguma parte do tempo. Já em outras localidades ainda é possível encontrar conjuntos intactos, que 

merecem uma atenção especial.    
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5. SELEÇÃO DE IMAGENS  

 
 

Mapa 01 
Marcha do Povoamento e a Urbanização  
Século XVII 
 
(Mancha sobre o Vale do São Francisco: área 
conhecida e povoada de maneira mais ou 
menos estável, mas sem nenhuma vila ou 
cidade)  
 
Fonte: IBGE, 2009 
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Mapa 02 
[Detalhe do] 
Mapa da maior parte da Costa e Sertão do 
Brasil, extraído do original do Pe. Cocleo, com 
indicação dos assentamentos humanos, 
destacando-se as fazendas ao longo do rio São 
Francisco e seus afluentes.   
 
Fonte: COSTA, Antonio Gilberto (Org) 
Cartografia da conquista do território das 
Minas Apud RESENDE, 2007: 67. 
 
 
Legenda:  
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Mapa 03 
 
Legenda: Mapa mostrando os caminhos de 
penetração do litoral para o interior. Destaque 
para o Caminho do São Francisco ou Caminho 
da Bahia 
 
Fonte: Arquivo Histórico do Exército – RJ. 
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Mapa 04 
 
Legenda: Desenvolvimento periódico do 
sistema ferroviário brasileiro. Presença da 
malha ferroviária  nos municípios mineiros da 
Calha do São Francisco. Na Bahia, 
Pernambuco e Alagoas, compondo um sistema 
com a navegação fluvial. 
 
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Primeiro Centenário 
das Ferrovias Brasileiras. Rio de Janeiro, 1954. 
 

   

Legenda: Rio São Francisco 
Fonte: Prefeitura de Vargem Bonita 

Legenda: Rio São Francisco – Semi-árido 
Fonte: DEMACAMP 

Legenda: Rio São Francisco – Semi-árido 
Fonte: João Zinclar 
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Legenda: Segmento de Cerrado - Alto São 
Francisco 
Fonte: DEMACAMP 

Legenda: Cerrado - Alto São Francisco 
Fonte: DEMACAMP 

Legenda: Caatinga – Baixo  São Francisco 
Fonte: DEMACAMP 

 

 
 

  

Legenda: Vista aérea da foz do São Francisco 
Fonte: site flickr 

Legenda: rio São Francisco 
Fonte: site sertão24horas 

Legenda: Rio São Francisco. 
Fonte:site JConline 

 
  

 
 

Legenda: Fazenda de Gado (Anos 1950) 
Fonte: DEMACAMP 
 

Legenda: Vaqueiro – Alto São Francisco (Anos 
1950) 
Fonte: DEMACAMP/Museu Manuelzão-  
Três Marias  
 

Legenda: Garimpeiros (s/d) 
Fonte: Prefeitura de Abaeté 
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Legenda: Garimpo (Anos 1950) 
Fonte: Prefeitura de São Roque de Minas 

 

Legenda: Pescadores (s/d) 
Fonte: Prefeitura Lagoa da Prata 

 
Legenda: Estação de Trem 
Fonte: Prefeitura de Lagoa da Prata 
 

 

 

 

Legenda: Presença indígena no Médio São 
Francisco 
Fonte: Fare Arquitetura/IPHAN 

Legenda: Vaqueiro – Alto São Francisco 
Fonte: DEMACAMP 

Legenda: Cheias no São Francisco (s/d) 
Fonte: Prefeitura de Lagoa da Prata 

 
  

Legenda: Paredões rochosos e Hidrelétrica  
Fonte: site “Mybelojardim” 

Legenda: Barragens 
Fonte: DEMACAMP 

Legenda: Represamento do rio 
Fonte: DEMACAMP 
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Legenda: Moradia de Vaqueiro – Baixo São 
Francisco 
Fonte: Demacamp 
 

Legenda: Moradia urbana – Baixo São Francisco 
Fonte: Demacamp 
 

Legenda: Casa de fazenda - Alto São 
Francisco 
Fonte: Demacamp 
 

  

Legenda: Navegação no rio São Francisco. 
Fonte: Demacamp 
 

Legenda: “civilização do couro” 
 Fonte: Prefeitura de Vargem Bonita 

 

Legenda: rio São Francisco 
Fonte: site velhochico.net 

 
 
 
 
 

  
 

Legenda: rio São Francisco 
Fonte: João Suassuna 

Legenda: Presença missioneira – Baixo São 
Francisco 
Fonte: João Suassuna 

Legenda: população negra e catolicismo no 
Alto São Francisco (s/d) 
Fonte: Prefeitura de São Roque de Minas 
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6. MAPEAMENTOS E CARTOGRAFIA DISPONÍVEIS (inserir miniaturas e/ou listar referências) 

Mapa 01 - Marcha do Povoamento e a Urbanização / Século XVII 
Fonte: IBGE, 2009 
 
Mapa 02 - [Detalhe do] Mapa da maior parte da Costa e Sertão do Brasil, extraído do original do Pe. Cocleo, com indicação dos assentamentos 
humanos, destacando-se as fazendas ao longo do rio São Francisco e seus afluentes.   
Fonte: COSTA, Antonio Gilberto (Org) Cartografia da  conquista do território das Minas Apud RESENDE, 2007: 67. 
 
Mapa 03 - Legenda: Mapa mostrando os caminhos de penetração do litoral para o interior. Destaque para o Caminho do São Francisco ou Caminho 
da Bahia 
Fonte: Arquivo Histórico do Exército – RJ. 
 
Mapa 04 - Desenvolvimento periódico do sistema ferroviário brasileiro.  
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Primeiro Centenário das Ferrovias Brasileiras. Rio de Janeiro, 1954. 
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