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MAPEAMENTO GEOAMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA DOS MUNICÍPIOS DE 

MARAÚ E CAMAMU - BA 

 

 

RESUMO 

 

 

O Mapeamento Geoambiental da zona costeira dos municípios de Maraú e Camamu no estado 

da Bahia foi realizado com o intuito de construir um banco de dados, primeiramente, com os 

atributos do meio físico, por meio de dados secundários e posteriormente a realização da 

digitalização e elaboração do mapa de substrato rochoso detalhado (1:100.000) da área de 

estudo assim como o mapeamento supervisionado do uso e ocupação do solo. Com isso foram 

realizados os estudos das fragilidades potenciais (naturais) e ambientais da zona costeira 

seguindo a metodologia proposta por Ross (1994), para conhecer as potencialidades e 

vulnerabilidade da área com a finalidade de separar cada Unidade Geoambiental encontrada e 

caracterizá-la pelos atributos tanto do meio físico quanto do meio antrópico estudados, assim 

como sua degradação e fragilidade. Os mapas de fragilidade potencial e ambiental retrataram 

a realidade da área por ser desenvolvida em áreas de solos arenosos e permeáveis possuindo 

um índice muito alto de fragilidade ambiental, como os Espodossolos e Neossolos 

Quartzarêrenico, os quais se encontram com níveis entre médio a alto de fragilidades, sendo 

que aproximadamente 42,3% da área apresentou uma alta fragilidade, 48,27% média, 4,2% 

muito baixa e 5,19% muito alta fragilidade ambiental. O estudo identificou cinco Unidades 

Geoambientais as quais foram sintetizadas com todas as informações coletadas. Unidade I - 

Constituída de Pântanos e Mangues, Unidade II - Associada as áreas da planície costeira, 

Unidade III - Associada aos depósitos arenosos da planície costeira, englobando os depósitos 

pleistocênicos, holocênicos e de praia atual. Unidade IV - Engloba as áreas de exposição dos 

sedimentos do Grupo Barreiras e dos sedimentos mesozóicos da Bacia de Camamu 

(Formações Algodoes e Taipus-Mirins). Unidade V - Áreas de exposição do embasamento 

Cristalino. Para finalizar os estudos das unidades considerou o enfoque nas áreas de 

preservação permanente de cada unidade com o objetivo de apresentar a realidade atual. Desta 

forma foi possível averiguar os graus de fragilidade ambiental da área de estudo e apresentar 

suas Unidades Geoambientais com suas características do meio físico e as ações antrópicas.  

 

 

Palavras-chave: Zoneamento Geoambiental, Unidade Geoambiental, Fragilidade Ambiental. 
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GEOENVIRONMENTAL MAPPING THE COASTAL ZONE OF LOCAL AND 

MARAÚ CAMAMU – BA 

 

ABSTRACT 

 

 

The Geoenvironmental Mapping coastal municipalities of Marau and Camamú in the state of 

Bahia was carried out in order to build a database, first, with the attributes of the physical 

environment through secondary data and subsequently performing the scanning and 

preparation detailed map of the bedrock (1: 100,000) of the study area as well as the 

supervised use mapping and land use. Thus studies of the potential (natural) and 

environmental fragility of the coastal zone were carried out following the methodology 

proposed by Ross (1994), to know the potential and vulnerability of the area in order to 

separate each Geoenvironmental Unit found and to characterize it by attributes both the 

physical environment as the human environment studied, as well as their degradation and 

fragility. The maps of potential environmental fragility and portrayed the reality of the area to 

be developed in areas of sandy and permeable soils having a very high level of environmental 

fragility, as Spodosols and Entisols Quartzarerenico, which are at levels ranging from medium 

to high fragilities , with approximately 42.3% of the area showed a high fragility, 48.27% 

average, 4.2% and 5.19% very low very high environmental fragility. The study identified 

five Geoenvironmental Units which were synthesized with all the information collected. Unit 

I - recognized Wetlands and Mangroves, Unit II - Associated areas of the coastal plain, Unit 

III - Associated to sandy deposits of the coastal plain, encompassing the Pleistocene, 

Holocene and present beach deposits. Unit IV - Encompasses the exhibition areas of the 

Barrier Group sediments and Mesozoic sediments of Camamu Basin (Formations and 

Algodoes Taipus-Mirins). Unit V - Areas of exposure Crystalline basement. To complete the 

units of study considered the focus in the areas of permanent preservation of each unit with 

the aim of presenting the current reality. Thus it was possible to ascertain the degree of 

environmental fragility of the study area and present their Geoenvironmental units with 

characteristics of the physical environment and human actions. 

 

 

 

 

Keywords : Zoning Geoenvironmental, Unity Geoenvironmental, Environmental Fragility . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Localizada no contexto da denominada Baía de Camamu, tida como a terceira maior 

baía brasileira, a área em estudo destaca-se pela exuberante paisagem dada a riqueza e 

diversidade de seus atributos naturais, tais como: manguezais, restingas, fragmentos de mata 

atlântica, rios caudalosos, cachoeiras, recifes de corais e extensas praias, distribuída em faixa 

costeira presente entre a foz do Rio de Contas e a entrada da baía, no extremo norte da 

península de Maraú, próxima a localidade de Barra Grande.  

No sentido de preservar o equilíbrio dos atributos naturais frente às pressões 

antrópicas oriundas, principalmente, de atividades turísticas e da ocupação desordenada, foi 

criada pelo Governo do Município de Maraú, em setembro de 1997, a Área de Proteção 

Ambiental - APA Península de Maraú, englobando toda península e parte marinha adjacente, 

compreendendo cerca de 42.300 ha. 

A criação da APA Península de Maraú foi acompanhada, na época, pela formação de 

comitê gestor e pela execução de estudos de diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e 

socioeconômico, contemplando proposições e diretrizes para o uso racional de seu território, a 

partir de pressupostos de zoneamento Ambiental. 

Em fevereiro de 2002, com a justificativa de preservar os manguezais, proteger os 

recursos hídricos, disciplinar o uso e ocupação do solo, promover o desenvolvimento 

sustentável de atividades socioeconômicas, combater a pesca predatória e proteger os 

remanescentes da floresta ombrófila, o Governo do Estado da Bahia cria a APA da Baía de 

Camamu (Decreto Nº 8.175/02), com área estimada em 118.000 ha, abrangendo parte dos 

municípios de Camamu, Maraú e Itacaré, englobando, por sua vez, a APA Península de 

Maraú, anteriormente criada pelo Governo Municipal de Maraú.  

Atualmente encontra-se em andamento trabalhos para elaboração do plano de manejo 

e zoneamento ecológico econômico desta unidade de conservação, para atendimento das 

premissas na lei n. 2.892/92, que instituiu o SNUC. 

Com relação aos estudos de zoneamento ambiental, anteriormente realizados na área 

de pesquisa, cita-se o relatório executado por Ecotema (2000) referente à área da APA da 

Península de Maraú. De acordo com os autores, após os estudos de diagnóstico, foram 

demarcadas áreas homogêneas sob o aspecto principal da distribuição da cobertura vegetal, 

visto que, segundo os mesmos, a cobertura vegetal da APA responde intimamente às 

variações da ocupação humana, bem como à geologia, à geomorfologia e aos solos. Neste 

caso, a denominação dada aos compartimentos homogêneos seguiu terminologia baseada nas 
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tipologias de vegetação e, para cada uma destas zonas, foram definidas formas de uso e 

restrições compatíveis com seus atributos. 

Dessa forma, no sentido de contribuir com o levantamento de informações de 

diagnóstico e a consequente analise das características, potencialidades e limitações do meio 

físico frente às solicitações impostas pelo processo de uso e ocupação, o presente trabalho tem 

o objetivo de mapear a zona costeira da APA Baía de Camamu a partir da aplicação de 

técnicas de Zoneamento Geoambiental, enfatizando, principalmente a identificação das 

fragilidades ambientais e dos processos de degradação ambiental presentes. 

O Zoneamento Geoambiental, em conjunto com os estudos de fragilidade ambiental, 

caracteriza-se pela integração e inter-relação de dados de atributos do meio físico, a exemplo 

das formas de relevo, substrato rochoso, solos, recursos hídricos e suas interveniências no 

processo de uso e ocupação do solo. Nesse contexto, os objetivos específicos deste trabalho 

abrangem as seguintes etapas: a) Consolidar, em ambiente de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), a base cartográfica existente da área em estudo para avaliação dos 

aspectos físico-ambientais; b) Elaborar um banco de dados digital ambiental a respeito de 

informações temáticas de substrato rochoso, solos, rede de drenagem, da área em estudo 

utilizando ferramentas de SIG; c) Mapeamento do uso e ocupação do solo da área a partir da 

aplicação de classificação supervisionada em imagens de satélite Landsat; d) Mapeamento e 

caracterização das Unidades Geoambientais; e) Mapeamento das fragilidades potencial e 

ambiental da área e sua distribuição nas Unidades Geoambientais mapeadas. 

Do exposto, para se atingir ao objetivo traçado a metodologia adotada tem suas 

atividades embasadas no conhecimento dos atributos do meio físico da área, aliada ao 

mapeamento das tipologias de uso e ocupação do solo. Dessa forma, cada uma das Unidades 

Geoambientais mapeadas terá caracterizado seus atributos e analisados perante as suas 

fragilidades potencial e ambiental de acordo com a proposta metodológica de Ross (1994), 

que exprime, de certa forma, potencialidades e limitações do meio físico, frente as imposições 

das tipologias de uso e ocupação distribuídas na área. 

Ressalta-se, ainda, a opção pela execução do mapeamento apenas na zona costeira em 

virtude da fragilidade ambiental inerente a este compartimento, a exemplo de ocorrência de 

depósitos arenosos porosos, permeáveis e erodíveis e nível do lençol freático raso ou, em 

muitos casos, aflorando em superfície.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 O Zoneamento Geoambiental 

 

De acordo com Silva e Dantas (2010), o termo geoambiental foi inserido no mundo 

acadêmico pela International Union of Geological Sciences – IUGS como intuito de 

categorizar as pesquisas das geociências atuantes na área ambiental. Nesse cenário, o 

Zoneamento Geoambiental caracteriza-se como o produto final do estudo de um conjunto de 

atributos do meio físico úteis para avaliação da situação a qual se encontra em determinada 

área, seja voltado pelo estudo das características do substrato rochoso, pelas formas de relevo, 

ou até mesmo pelo uso e ocupação do solo. De acordo com estes autores: 

 

 A geologia ambiental interage com a geografia, a biologia, a 

geomorfologia, a agronomia, a química, a medicina e outras ciências para 

estabelecer e definir os relacionamentos entre os diversos meios que 

integram os sistemas da paisagem. Sua importância está diretamente 

relacionada à capacidade de apoio à gestão ambiental e ao planejamento e 

ordenamento territorial (SILVA; DANTAS, 2010). 

 

 De acordo com Santos (2003), os estudos geoambientais podem ser aplicados na 

avaliação de impactos, na recuperação de áreas degradadas, monitoramento ambiental, 

auditoria ambiental, assim como na avaliação de passivos ambientais.  

Por se utilizar da integração de dados sobre relevo, substrato rochoso, recursos 

hídricos, solo, uso e ocupação entre outros, essas análises permitem a associação de vários 

aspectos a depender da necessidade da pesquisa, como por exemplo, áreas mais propícias à 

recuperação ou até mesmo a sua possível utilização, possibilitando fornecer informações 

preventivas sobre o terreno no estudo de construção civil.  

Ainda de acordo com Santos (2003), por se tratar de uma aplicação, de certa forma, 

recente a denominação do produto cartográfico obtido, vária de estudo para estudo, sendo 

conhecido como: Mapa de Ordenamento do Território, Mapa de Recursos Naturais, Mapa de 

Zoneamento Geoambiental, Diagnóstico Geoambiental, Avaliação Geoambiental, Mapa 

Geológico-Ambiental, Mapa Geocientífico, Mapa Geoambiental, Mapa Geotécnico, ou de 

Engenharia para Ordenamento e, mais recentemente, Mapa de Geodiversidade. 

Segundo Adamy (2005), diversos métodos para estudos geoambientais vêm sendo 

discutidos para o aprimoramento de seus produtos cartográficos, a exemplo da abordagem 

geossistêmica defendida por autores como Bertrand (1972) e Sotchava (1977); a abordagem 
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Geoecológica utilizada por Troll (1966), Klink, (1974) e Zonneveld (1989) ou uma 

abordagem mais Ecodinâmica retratada nos estudos de Tricart (1977). 

Para Tricart (1977): 

 

Uma Unidade Ecodinâmica se caracteriza por certa dinâmica do meio 

ambiente que tem repressões mais ou menos imperativas sobre a biocenose 

[...] geralmente a morfodinâmica é o elemento determinante, sendo esta 

dependente do clima, topografia, material rochoso permitindo a integração 

de vários parâmetros (TRICART, 1997). 

 

Segundo Adamy (2005), dentre as metodologias apresentadas para os estudos 

geoambientais, duas linhas são as mais desenvolvidas por especialistas, uma centrada na área 

geológica estabelecendo o Zoneamento Geoambiental a partir de atributos da geologia, 

relevo, solo, drenagem e uso e ocupação do solo resultando os domínios geoambientais; a 

outra metodologia é a aplicação do método investigativo do meio físico/biótico de distintos 

temas fazendo uma relação de multidisciplinaridade, os resultados adquiridos são conhecidos 

como Unidades Geoambientais, as quais são provenientes das feições geobiofísicas alteradas 

devidos aos incidentes na área (Quadro 01). 

 

Quadro 01 - Principais linhas metodológicas para desenvolver mapas geoambientais. 

Analítica Sintética 

Elaboração de mapas temáticos Elaboração de mapas de unidades homogêneas 

Avaliação de elementos em mapas temáticos Avaliação das unidades homólogas por foto-

análise 

Análise multitemática, com enfoque 

geossistêmico 

Análise sintética, com ênfase na informação 

geológica 

Elaboração de mapas de Unidade de 

Paisagem 

Elaboração de mapas de Geodiversidade 

Fonte: Adaptado de Adamy (2005). 

 

Henrique e Mendes (2001), demonstram a importância do zoneamento ambiental em 

virtude de que estes trabalhos deveriam ser empregados antecipadamente, no controle e 

direção da ocupação do território, principalmente referente à ocupação antrópica em 

detrimento dos impactos negativos ao meio ambiente. Estudos em nível local mostram que no 

Brasil esses estudos são realizados após a constatação de problemas e não a sua prevenção. 

Marino e Lehugeurb (2007), destacam os termos utilizados nos estudos de zoneamento 

geoambientais, como as potencialidades e as vulnerabilidades, ou limitações do meio: 

 

As potencialidades dizem respeito às riquezas presentes no espaço 

geográfico, ou seja, recursos hídricos, potencialidades edáficas, 
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características geomorfológicas e fitogeográficas, condições climáticas e 

patrimônio paisagístico, dentre outras. As limitações estão relacionadas às 

restrições e fragilidades das unidades e subunidades quanto à capacidade de 

suporte (uso e ocupação) do solo, características pluviométricas, balanço 

hídrico, susceptibilidade à erosão e estado de conservação (MARINOA;  

LEHUGEURB, 2007). 

 

De forma geral, de acordo com Dantas et al. (2001), estudos realizados no Brasil 

demonstram a integração dessas abordagens como estudos de análise da paisagem, sendo que 

os trabalhos que se tornaram referencia na área acadêmica foram os desenvolvidos por Coelho 

Netto (1992) e Monteiro (2001).  

O Zoneamento Geoambiental baseia-se na caracterização regional do ambiente, 

mediante a um estudo interdisciplinar das condições geológicas, climáticas, fisiográficas, 

biológicas, pedológicas e socioeconômicas, “o diagnóstico zero é utilizado para compreender 

a problemática da área, possibilitando fornecer subsídios científicos ao uso e manejo 

adequado do terreno” (GUIMARÃES, 2006). O intuito do diagnóstico zero é verificar as 

propriedades ambientais e socioambientais possibilitando um estudo prévio de áreas a serem 

utilizadas em implantações de construção de grande porte, como as obras de engenharia de 

dutos, realizado no estudo de Guimarães (2006), o qual retrata o Zoneamento Geoambiental 

como subsidio a análise de indicadores ambientais nas áreas de atuação do empreendimento 

(Figura 01).  

 

 
Figura 01- Análise dos Indicadores Ambientais nas Áreas de Dutos. 
Fonte: Guimarães, (2006). 
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Correia e Ramos (1995), foram os pioneiros no contexto do Zoneamento 

Geoambiental, apresentando estudos sobre o Zoneamento Geoambiental do município do 

Morro do Chapéu, mediante aos pressupostos propostos pela CPRM – Serviço Geológico do 

Brasil ou Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, através do Departamento de Gestão 

Territorial – DEGET, o qual lançou o programa GATE (Programa de Informações para 

Gestão Territorial) (DANTAS et al., 2001). O programa GATE apresentou 6 projetos em 5 

Estados brasileiros com informações multidisciplinares diretamente relacionados com o 

planejamento do meio físico, previsão, prevenção e soluções de problemas envolvendo a 

interação antrópica com o meio ambiente. 

Nos estudos de gestão ambiental tem-se o plano diretor participativo, como uma das 

formas de apresentar os estudos geoambientais dos municípios.  

O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, por exemplo, realizou estudos 

que contemplaram a definição e delimitação das Áreas de Preservação Permanente; 

delimitação das Unidades de Conservação e áreas legalmente protegidas; delimitação das 

Áreas com restrições ao uso urbano (com enfoque em áreas de risco de escorregamento e 

áreas inundáveis); estabeleceram no plano diretor o zoneamento ambiental do município 

criando diretrizes necessárias ao desenvolvimento sustentável da região e auxiliando a 

administração publica na tomadas de decisões  (REGO NETO; LIMA JR.,2008). 

Outro estudo que aplica o Zoneamento Geoambiental como forma de diagnóstico para 

gestão ambiental municipal foi realizado por Lisboa e Ferreira (2011), com o Zoneamento 

Geoambiental Aplicado ao Planejamento da Gestão Ambiental e Territorial do Município de 

Colorado D’oeste, RO. Através de técnicas de geoprocessamento de dados e uso de produtos 

de sensoriamento remoto, obtidos por satélites, acrescidos aos mapas bases do meio físico, 

permitiu-se a realização de estudos morfoestruturais e mediante aos resultados foi possível 

elaborar mapa das subzonas geoambientais, com a geração de carta síntese, contendo a 

espacialização de áreas destinadas ao uso, de áreas a serem preservadas e aquelas que devem 

ser submetidas a processos de recuperação. O diagnóstico elaborado pelo trabalho resultou em 

fundamentação teórica para subsidiar os debates em torno das decisões cabíveis as instituições 

públicas, organizações não governamentais e comunidades locais do município, além de 

servir como banco de dados da base ambiental do município. 

Para se observar as alterações dos mecanismos das unidades ambientais como: o grau 

e amplitude dos processos naturais e antrópicos além do nível de degradação deve-se observar 

a caracterização geográfica, mediante as condições físicas e biológicas; síntese do diagnóstico 

ambiental tendo como base o estudo da dinâmica natural, forma de uso e ocupação, impactos 
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ambientais; síntese da avaliação dos impactos ambientais, efeitos e consequências dos 

impactos (CAVALCANTI, 2000). 

Com relação a trabalhos de Zoneamento Geoambiental em zonas costeiras, cita-se o 

trabalho desenvolvido por Santos (2008), onde, mediante a elaboração de mapas temáticos, 

foi possível o zoneamento ambiental da planície costeira de Icapuí, no estado do Ceará 

(Figura 02), a partir da elaboração de diagnóstico socioambiental enfatizando as áreas de 

riscos potenciais com definições das vulnerabilidades e potencialidades dos componentes 

morfológicos. Esses componentes foram agrupados em áreas relativamente homogêneas com 

a  sugestão de medidas de gestão para melhoria da qualidade ambiental e vida das 

comunidades litorâneas. 

 

 
Figura 02 - Zoneamento ambiental da Planície Costeira de Icapuí/CE. 
Fonte: Santos, (2008). 

 

O mapa de Unidades Geoambientais realizado por Mattos et al. (2007), teve como 

escopo principal a avaliação da capacidade de suporte da paisagem diante da intervenção 

antrópica (Figura 03), com o intuito de orientar futuros trabalhos com disponibilização de um 

acervo digital além de proporcionar conhecimento dos parâmetros meio físico, meio biótico e 

socioeconômico. Este trabalho revela a análise, avaliação e a compartimentação do meio 

físico da região de Campo Grande – MS. As Unidades Geoambientais mapeadas e as classes 

de capacidade do meio permitiram a criação de possíveis áreas prioritárias para a conservação 
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e utilização em obras de infraestrutura. Esse estudo, de acordo com os autores, validou a 

importância do Zoneamento Geoambiental na formação de conhecimento de gestores da 

região sobre as potencialidades e limitações do seu município. 

 

 
Figura 03 - O mapa de Unidades Geoambientais da região de Campo Grande – MS. 
Fonte: Mattos et al., (2007). 

 

O trabalho desenvolvido por Ohara et al. (1996), sobre o Zoneamento Geoambiental 

realizado a partir da utilização de imagens TM/Landsat na região do alto médio do Paraíba do 

Sul abordou a utilização de atributos do meio físico tendo em vista a aplicação como 

ferramenta de planejamento de cunho ambiental, a exemplo de definições de áreas prioritárias 

para preservação e proteção dos recursos hídricos, planejamento territorial e uso agrícola 

direcionado. O mapa representado na Figura 04, apresenta o produto final deste estudo. 
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Figura 04: Zoneamento Geoambiental com imagens TM/Landsat na Região do alto médio do Paraíba 

do Sul. 
Fonte: Ohara et al., (1996). 

 

Já a Figura 05 representa o Zoneamento Geoambiental realizado na bacia hidrográfica 

do rio Mundaú, situada no extremo norte do estado do Ceará, realizada por Filho et al. (1996), 

a qual foi efetuada através das sobreposições dos mapas temáticos dos atributos do meio 

físico (geologia, geomorfologia, cobertura vegetal e drenagem) e a utilização posteriormente 

do software SPRING 1.0 realizando o cruzamento operacional dos dados resultando no mapa 

final de Unidades Geoambientais da bacia. Os autores retrataram no estudo uma prévia 

identificação das potencialidades naturais a fim de obter um desenvolvimento sustentável, ou 

melhor, um equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica fortalecendo os 

aspectos ambientais para diversos estudos que serão realizados na área da bacia facilitando 

futuras argumentações sobre formas de proteção ambiental e inserção de planos de 

gerenciamentos ambientais tanto para os comitês de bacias hidrográficas quanto para o 

gerenciamento do uso da terra. 
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Figura 05: Zoneamento Geoambiental da bacia hidrográfica do rio Mundaú situada no  extremo norte 

do estado do Ceará. 
Fonte: Filho et al., (1996). 

 

O estudo realizado por Castellani et al. (2007), teve como objetivo o mapeamento 

geoambiental através de imagens de alta resolução (IKONOS II, 2004) do estuário do rio 

Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 06). O mapeamento foi realizado 

utilizando uma metodologia que possibilitasse a identificação e caracterização das diferentes 

unidades da paisagem evidenciando a ação antrópica na área de estudo. A pesquisa foi 

realizada seguindo os seguintes itens: seleção do material cartográfico pré-existente; 

composição das imagens IKONOS II no sistema de cores RGB; processamento digital das 

imagens com a equalização dos histogramas e a aplicação de um filtro passa baixa 3x3, 

utilizado para permitir uma melhor visualização das informações; vetorização dos mapas 

temáticos e etapas de campo para a confirmação e integração dos dados obtidos em gabinete. 

O produto final resultou em um mapa de áreas de conservação, no qual se analisou o mapa de 

Zoneamento Geoambiental, retratando uma visão multissetorial de planejamento, procurando 

a integração do meio físico aos aspectos sócio-econômicos e legislativos. Com isso foram 

estabelecidas zonas geoambientais ou de gestão territorial de acordo com as características 

físicas do meio para melhor se adequar com o desenvolvimento sustentável dos municípios 

envolvidos sem que ocorressem danos aos ecossistemas possibilitando uma melhor gestão por 

meio dos tomadores de decisões. 
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Figuras 06 - Mapeamento geoambiental através de imagens de alta resolução do estuário do rio 

Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, Brasil. 
Fonte: Castellani et al., (2007). 

 

 Contemplando a compartimentação e caracterização do meio físico, o estudo 

desenvolvido por Lisboa e Ferreira (2011), retratou um Zoneamento Geoambiental (Figura 

07), com “informações e estratégias cujo propósito foi diagnosticar e prognosticar as ações 

exploratórias dos recursos naturais existentes no município de São Pedro do Sul”. No estudo 

são retratadas as Unidades Geoambientais mediante a integração das características do meio 

físico do município diante das atividades antrópicas. 

Com o estudo do Zoneamento Geoambiental de São Pedro do Sul o meio físico foi 

associado com os diferentes tipos de uso e ocupação do solo estabelecendo sete tipos de 

Unidades Geoambientais no município, estas unidades apresentaram atributos semelhantes 

quanto a potencialidades e a fragilidade da área, demonstrando a importância do uso de 

ferramentas cartográficas para o planejamento e gestão do município mediante a um 

desenvolvimento sustentável. 
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Figura 07- Zoneamento Geoambiental de São Pedro do Sul 
Fonte: Lisboa e Ferreira, (2011). 

 

 

O Zoneamento Geoambiental desenvolvido por Soares et al. (2013), sobre o município 

de Independência (Figura 08), teve o objetivo de servir como instrumento técnico de analise 

dos atributos do meio físico para os requisitos propostos no Zoneamento Ecológico-

Econômico nas Áreas Susceptíveis à Desertificação do Estado do Ceará. O estudo abordou 

integrações parciais entre os aspectos dos atributos naturais como: “tipos de sedimentos x 

feições de modelado x solos; tipos de sedimentos x modelado x recursos hidrogeológicos; 

condições morfo-pedologicas x padrões de cobertura vegetal, dentre outras.” Com a 

realização do estudo do atributos do meio físico para a elaboração de um zoneamento 

ambiental foi possível obter um instrumento básico para o planejamento territorial verificando 

suas limitações, vulnerabilidade e as fragilidades naturais. 

Os estudos abordados sobre a aplicação do Zoneamento Geoambiental retratou varias 

formas significativas de propiciar resultados averiguando os atributos naturais em relação a 

utilização antrópica mediando as decisões consideradas após o estudo, além de demarcar 

áreas propicia a proteção e restrição do uso.  
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Figura 08- Zoneamento Geoambiental de Independência – CE. 
Fonte: Soares et al., (2013). 

 

 

2.2 Fragilidade Ambiental 

 

Os sistemas ambientais são compostos por elementos da natureza (relevo, solo, 

vegetação, clima e recursos hídricos), os quais formam um estado de equilíbrio dinâmico. A 

fragilidade desses sistemas varia de acordo com as características de todos os componentes, 

podendo assim apresentar uma maior ou menor fragilidade ambiental.  

A partir dos elementos que integram o sistema é possível obter o diagnóstico das 

diferentes categorias hierárquicas da fragilidade ambiental (SPÖRL; ROSS, 2004). 

A fragilidade de um ambiente está relacionada à vulnerabilidade do mesmo, podendo 

manter suas características naturais ou sendo modificadas por ações antrópicas. Para Tricart 

(1977), o meio ambiente é caracterizado como uma unidade ecodinâmica que tem reflexos 
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mais ou menos decisivos sobre a biocenose sendo que o conceito de unidades ecodinâmicas é 

agregado ao conceito de ecossistema enfocando as relações mútuas entre diversos 

componentes da dinâmica e dos fluxos de energia e matéria no ambiente. 

De acordo com Silva e Rodrigues (2007), o ambiente é formado por seus conjuntos de 

condicionantes físicos, os quais apresentam respostas às atividades humanas que nele se 

desenvolve, essa relação representa as diferentes composições, assim como suas fragilidades, 

que juntas retratam a características de um dado local e sua vulnerabilidade mediante as 

atividades antrópicas. 

O uso indevido de áreas ocasiona a perda dos recursos naturais, ainda mais quando 

estas estão com altos índices de fragilidades o que dificulta a recuperação da mesma, fato que 

até hoje é responsável por áreas abandonadas devido à falta de um estudo técnico no processo 

de recuperação. 

Para Cruz (2007), o estudo da fragilidade ambiental de certo ambiente proporciona o 

manejo adequado na utilização das atividades agrícolas possibilitando observar áreas com 

acentuados níveis de fragilidade permitindo assim ações que melhorem o uso desses locais. 

O estudo da fragilidade de sistemas ambientais pode ser considerado um instrumento 

de planejamento e gerenciamento dos recursos naturais promovendo como uma forma de 

monitoramento da qualidade e estabelecendo metas de mitigação de impactos gerados.  

Um exemplo o qual retrata bem as aplicações dos estudos de fragilidade são as 

análises dos aspectos ambientais de uma bacia hidrográfica a qual proporciona dados de 

significativa relevância para o gerenciamento de bacias e para elaboração dos planos 

ambientais da mesma. Outras aplicações de estudos de fragilidades ambientais são usualmente 

direcionadas para áreas de proteção ambiental, como as áreas costeiras, que possam ser 

indicadas devido ao seu alto grau de fragilidade, áreas prioritárias para recomposição vegetal, 

ou áreas com baixos graus de fragilidade podendo ser representada como áreas de 

preservação. 

Para analisar as áreas em função de seus diferentes níveis de fragilidade ambiental é 

necessária a aplicação de modelos de análise de fragilidade, o qual possibilita indicar as áreas 

onde os graus de fragilidades são mais baixos, favorecendo a implantação de certas atividades 

ou apontando áreas de graus mais altos ocasionando estudos de proteção mais adequados para 

essas áreas (SPÖRL; ROSS, 2004). 

Dentre os métodos mais adotados para analisar e identificar áreas com maiores graus 

de fragilidade têm- se a metodologia sugerida por Ross (1994) e Crepani et al., (1996). 
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Para Ross (1994), o desenvolvimento da sua metodologia teve como fundamentos os 

Conceitos de Unidades Ecodinâmicas descritos por Tricart (1977), “as fragilidades dos 

ambientes naturais devem ser avaliadas quando pretende-se aplicá-la ao planejamento 

territorial ambiental”, diante desse conceito ecológico o ambiente deverá ser analisado sob o 

foco da Teoria de Sistemas Bertalanffy (1975), ou seja levando sempre em conta de que na 

natureza as trocas de energia e matéria se relacionam mediante a composição do meio físico 

natural e o meio antrópico, observando as combinações mútuas entre os fatores do potencial 

geoecológico (geologia, geomorfologia, declividade e hipsometria) e os fatores da exploração 

biológica (solo, e uso e ocupação do solo) constituindo um processo dinâmico geralmente em 

equilíbrio. Com isso a metodologia aplicada por Ross (1994), se baseia na 

Estabilidade/Instabilidade. 

As Unidades Ecodinâmicas Instáveis foram definidas como sendo aquelas cujas 

intervenções antrópicas modificaram intensamente os ambientes naturais através dos 

desmatamentos e práticas de atividades econômicas diversas, enquanto as Unidades 

Ecodinâmicas Estáveis são as que estão em equilíbrio dinâmico e foram poupadas da ação 

humana, encontrando-se, portanto em seu estado natural (ROSS, 1994). 

O estudo empírico da fragilidade requer o conhecimento básico sobre o relevo, o 

substratos rochosos, o solo, o uso e ocupação da terra bem como o clima. Esses estudos 

devem ser obrigatoriamente confirmados mediante os levantamentos de campo para então 

serem gerados produtos cartográficos temáticos de geomorfologia, pedologia, geologia, uso e 

ocupação da terra e climatológicos. 

Seguindo os fundamentos de Tricart (1977), Ross elaborou metodologias para 

avaliação das áreas de fragilidade ambiental, as quais eram avaliadas os aspectos físicos e 

antropológicos como: índices de dissecação do relevo, solo, cobertura vegetal e pluviosidade 

além de utilizar outra técnica a qual utiliza a declividade no lugar do índice de dissecação do 

relevo (ROSS, 1994). 

Na metodologia apresentada por Crepani al. (1996), o modelo de fragilidade potencial 

natural utiliza-se de Unidades Territoriais Básicas – UTB’s, a qual consiste na elaboração de 

uma mapa de Unidades Homogêneas de Paisagem, ou Unidades Territoriais Básicas (UTB’s) 

realizado com o suporte de imagens TM Landsat. Após a realização do mapa, este é associado 

a outros mapas de informações temáticas já preexistentes para posteriormente serem 

indicados os graus de fragilidade (SPÖRL; ROSS, 2004). 

Os trabalhos desenvolvidos com essas metodologias demonstraram a grande 

importância da realização de estudos de fragilidade ambiental, principalmente sobre as bacias 
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hidrográficas, como o estudo da Fragilidade Ambiental da Bacia do Rio Almada, a qual 

retratou a importância da cobertura vegetal na manutenção da fragilidade ambiental da bacia 

ocasionado na maioria dos casos por fragmentos remanescentes de mata atlântica e o sistemas 

agroflorestal conhecido como cabruca encontrados na bacia (FRANCO et al., 2011). 

De acordo com Silva (2010), outros trabalhos recentes como: SILVEIRA e OKA-

FIORI, (2007); CEREDA JUNIOR, (2005); DONHA et al., (2006); SPÖRL e ROSS, (2004);, 

adaptaram e aplicaram a metodologia proposta por Ross (1994), os quais concentraram-se, 

principalmente, na avaliação das fragilidades ambientais em bacias hidrográficas já que estas 

são consideradas uma unidade de planejamento, ou seja um sistema ambiental completo 

possuindo suas áreas bem delimitadas na qual os seus rios servem como indicadores de 

degradação do uso do solo pela ação antrópica, sendo encontrados também trabalhos com 

outros fins (MAGANHOTTO et al. 2007). Os resultados desses trabalhos demonstram a 

importância do estudo da fragilidade ambiental, assim como a associação da fragilidade 

ambiental com outro componente ambiental para analisar suas interferências e indicadores 

ambientais. 

 

2.3 Fragilidade Ambiental em áreas de zona costeira 

 

Mediante a complexidade dos ecossistemas costeiros, estes possuem diversos fatores 

que influenciam na dinâmica funcional do equilíbrio dos diversos níveis de fragilidades 

naturais associados à permanência de seu equilíbrio para manter um sistema dinâmico. A forte 

presença antrópica devido aos atrativos proporcionados pelas regiões costeiras favoreceu o 

uso e a ocupação do mesmo de forma desordenada ocasionando impactos ambientais de 

diversas magnitudes desde longas datas, resultando em um desequilíbrio no sistema dinâmico 

do ecossistema e consequentemente na sua fragilidade ambiental (OLIVEIRA, 2009). 

Assim como existe as Leis que regem o território nacional o mesmo ocorre nas áreas 

costeiras, a qual possuem vários programas e diretrizes que descrevem procedimentos e 

normas que devem ser consideradas quando se trata de zonas costeiras, a exemplo do PNGC - 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (CIRM, 1997). 

Os estudos da fragilidade potencial e ambiental nos ecossistemas costeiros são 

instrumentos de gestão que possibilitam o zoneamento ambiental assim como diversos 

estudos e monitoramento fortalecendo as tomadas de decisões. Apesar de ser ainda mais 

encontrado em estudos de bacias hidrográficas, devido a sua importância nos estudos 

hidrográficos, os estudos das fragilidades ambientais em zonas costeiras possibilitam diversas 
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formas de estudos de níveis e fatores de fragilidades, desde áreas litorâneas (área costeira) até 

as áreas de corais, retratando locais onde estão sendo intensificadas as construções de áreas 

off Shore (portos marítimos), ocasionando danos imensuráveis. 

O trabalho realizado por Santos e Rocha (2013), referente à Análise Sobre as 

Vulnerabilidades Ambientais da Região Costeira de Madre Deus – BA retrata o mapeamento 

do município que faz parte da região metropolitana de Salvador situada na Baía de Todos os 

Santos. Neste trabalho foram definidos índices de vulnerabilidade (Figura 09) para a região 

com suporte de mapas temáticos enfatizando as características ambientais da área de estudo, 

além das modificações realizadas na paisagem devido às atividades petrolíferas e da ocupação 

litorânea. 

 

 
Figura 09 - Análise Sobre as Vulnerabilidades Ambientais da Região Costeira de Madre Deus – BA. 
Fonte: Santos e Rocha, (2013). 

 

 No estudo foram expostos quatro tipos de graus de vulnerabilidade para a região, nas 

áreas costeiras predominaram alta e média, mediante a presença dos mangues, da Mata 

Atlântica, já nas áreas antropizadas foram constatados os mais baixos graus de 

vulnerabilidade, assim como esses, registrados também nas áreas industriais. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo 

 

A área estudada, conforme apresentada na Figura 10, localiza-se na região Sul do 

Estado da Bahia, mais precisamente na denominada “Costa do Dendê”, e engloba a zona 

costeira inserida nas áreas litorâneas dos municípios de Maraú e Camamu. Estende-se desde a 

foz do Rio de Contas, em sua parte sul, até a entrada da baía de Camamu, nas proximidades 

da localidade de Barra Grande. A oeste limita-se a escarpa de falha que separa a zona costeira 

do relevo de morros e serras, totalizando um polígono de aproximadamente 40.620 ha.  

 O município de Maraú apresenta uma população de 21.016 habitantes (IBGE, 2013), 

sendo essa distribuída entre os distritos e vilarejos que compõe o município, como Barra 

Grande, uma das mais conhecidas devido seu desempenho no setor turístico. 

 Por ser contemplada por uma vasta extensão litorânea de praias exuberantes a área em 

estudo é ponto de atração de turistas durante todo o ano, o qual se intensifica em feriados 

prolongados revelando a precariedade na falta de estrutura em saneamento básico e para a 

demanda turística.  

 Assim como o município de Maraú, Camamu também tem sua economia centralizada 

na área de prestação de serviços. De acordo com o último senso realizado pelo IBGE (2013), 

a cidade conta com uma população de 37.207 hab. Com a nova estrada BA001, a qual 

interliga as principais zonas turísticas litorâneas da Bahia – a Costa do Dendê onde se 

encontra a área de estudo e a Costa do Cacau, área de foco turístico de grande importância na 

região, o acesso a Camamu foi facilitado tornando acessível e mais visitado pelos turistas 

possibilitando sua expansão no setor turístico. Camamu tornou-se o ponto inicial para os 

turistas que utilizam os passeios de barcos para apreciar as belezas naturais que a península 

dispõe, além de segmento para demais ilhas muito conhecidas como a Ilha de Boipeba. 
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Figura 10 – Localização da Área em estudo. 
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3.2 Método Adotado 

 

Para se atingir os objetivos traçados, o procedimento adotado possui suas atividades 

divididas em 4 etapas, conforme apresentadas na Figura 11 e descritas a seguir. 

 

Etapa 1 – Consolidação da Base de dados cartográficos e de Informações Temáticas 

Existentes 

 

A base cartográfica utilizada foi elaborada a partir da aquisição de dados digitais, na 

forma de shapefiles, provenientes da cobertura plani-altimétrica, na escala 1:100.000, da SEI 

– Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, mais precisamente, as folhas 

Ituberá (2055), Ubaitaba (2099) e Velha Boipeba (2056). Dessa base de dados foram 

extraídas informações de malha viária, rede de drenagem e limites municipais. Já os dados de 

altimetria do relevo, para a elaboração do MDT (Modelo Digital do Terreno), foram obtidos a 

partir da manipulação dos arquivos TOPODATA, mais precisamente as folhas 13S39ZN, 

13S405ZN, 14S39ZN e 14S405ZN.  
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Figura 11 – Fluxograma sintetizando as etapas do método adotado na pesquisa 

 

 

Etapa 2 – Elaboração dos Mapas Básicos do Substrato Rochoso, Declividade, 

Hipsometria, Solo e de Uso e Ocupação do Solo. 

 

A caracterização do substrato rochoso da área teve como base as informações do Mapa 

Geológico do Quaternário Costeiro do Estado da Bahia (MARTIN et al., 1980), o qual foi 

digitalizado e compilado para área em estudo. Tendo em vista a adaptação para a escala 

1:100.000, visto que a publicação deste mapa foi na escala de 1:250.000, correções nos 

contatos das unidades foram feitas com a observação e auxílio do Modelo Digital do Terreno 

e interpretação de imagens Landsat 5TM. Em outra etapa, foram feitas visitas a campo para 

confirmação da distribuição das unidades mapeadas. 

A distribuição hipsométrica na área foi obtida a partir dos dados TOPODADA, 

utilizando o software Arcgis 10.1, mais especificamente a ferramenta Spatyal Analisty. O 

mesmo procedimento foi realizado para o conhecimento das declividades da área, a partir da 

ferramenta Slope do Spatyal Analisty.  
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O mapa de solo foi elaborado a partir da utilização dos dados da SEI – 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 1:100.000 e com base no mapa 

de substrato rochoso já adaptado do Mapa do Quaternário Costeiro do Estado da Bahia 

(MARTIN et al., 1980) para melhores ajustes. 

Já o mapeamento do uso e ocupação do solo foi realizado através da utilização do 

software ERDAS Imagine 9.2 (LEICA GEOSYSTEMS GEOSPACIAL IMAGING, 2008) 

usado na manipulação de imagem LandSat 5TM, órbita 215, ponto 70, datada de 27/05/2011, 

disponível gratuitamente no banco de dados do INPE – Instituto Nacional de Pesquisa 

Espaciais. 

O método adotado para a definição da distribuição das tipologias de uso e ocupação do 

solo na área foi a classificação supervisionada. Neste método, de acordo com Santos (2010), é 

possível coletar, na imagem de satélite, amostras representativas de cada uma das diferentes 

tipologias de uso e ocupação do solo interpretadas, que refere-se a uma determinada 

quantidade de pixels coletada na imagem servindo de parâmetro para classificação. Dessa 

forma é possível captar a informação existente na amostra e expandir a sua ocorrência por 

toda a imagem. Com isso o programa gera automaticamente o produto final do mapeamento. 

Posteriormente foram realizadas a visitas a campo para a comprovação dos atributos que 

foram classificados no mapeamento. 

Aplicando a metodologia foi possível identificar na área as seguintes tipologias de uso 

e ocupação do solo: Superfície Aquática, Áreas úmidas, Manguezal, Apicuns, Restinga, 

Depósitos Arenosos, Pastagens e Floresta. Devido a coloração da imagem LandSat não 

classificou-se as áreas urbanas utilizando somente os dados de localização do banco de dados 

da SEI, visto que esta se confundia com as áreas de solo exposto. 

Ainda nesta fase foram consolidados os dados da distribuição de solos na área obtidos 

do Radam Brasil, na escala 1:100.000 adaptados a escala aos contatos oriundos do 

mapeamento do substrato rochoso. Com isso consolidou-se o banco de dados necessário sobre 

a área de estudo. 

 

Etapa 3 – Elaboração dos Mapas de Unidades Geoambientais e de Fragilidades 

 

 O Mapa de Unidades Geoambientais foi realizado tendo como referência a 

espacialização das unidades do substrato rochoso da área de estudo, em conjunto com a 

análise das demais informações dos atributos do meio físico, a exemplo dos dados de 

hipsometria e declividade. Delimitada Unidades Geoambientais, em ambiente de SIG, foi 
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realizada análise das características do meio físico e de uso e ocupação do solo em cada uma 

destas unidades. Aliada a estes dados realizou-se descrição qualitativa de ocorrência de 

processos de degradação ambiental, a exemplo de erosão, assoreamento e solo exposto por 

exploração mineral. 

Definidas as Unidades Geoambientais, aplicou-se a metodologia de mapeamento de 

fragilidades ambientais ocorrentes na área em estudo a partir da adaptação da metodologia 

proposta por Ross (1994). De acordo com este autor as fragilidades de uma área podem ser 

representadas pela Fragilidade Potencial ou Natural e pela Fragilidade Ambiental. Na 

realização do calculo de fragilidade potencial e considerado o fator clima, o qual é avaliado de 

acordo com a distribuição anual e a intensidade da pluviometria, sendo que para a região da 

área de estudo o índice é constante. 

Para o cálculo da Fragilidade Potencial, serão utilizadas informações temáticas do 

substrato rochoso, declividades, solos e clima. Para o mapeamento das Fragilidades 

ambientais, serão cruzados os dados de Fragilidade potencial com as dados provenientes do 

mapa de uso e ocupação do solo. 

A álgebra de mapas aplicada no SIG ArcGis 10.1 inicia-se com a ponderação de pesos 

para as classes dos diferentes atributos temáticos trabalhados. Para o cálculo da Fragilidade 

potencial, as informações da declividade, obtidas do MDT, substrato rochoso, solo e clima 

serão classificadas em classes de fragilidade de acordo com o sugerido por Ross (1994), tal 

como apresentado na Tabela 01. 

Para a avaliação da fragilidade ambiental realiza-se o cruzamento entre os dados de 

fragilidade natural com os dados de fragilidades de uso e ocupação do solo. As equações 

abaixo sintetizam os procedimentos de cruzamento definidos pela metodologia de Ross 

(1994) (Eqs.1 e 2). 

 

FN = (Substrato Rochoso + declividade + solos + clima) / 4  (Eq. 1) 

FA = (FN + Uso e Ocupação do Solo) / 2    (Eq. 2) 

 

Onde “FN” é Fragilidade Natural ou Potencial e “FA” é Fragilidade Ambiental. 
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Etapa 4 – Análise das Fragilidades Ambientais inseridas nas Unidades Geoambientais 

 

Por fim, foi avaliada a distribuição das fragilidades ambientais em cada unidade 

Geoambiental mapeada, tendo em vista o conhecimento dos indicadores de fragilidade na 

área. Nesta etapa foram, ainda, espacializadas informações pontuais de ocorrência de 

degradação ambiental na área, a exemplo de pontos de extração de materiais naturais de 

construção, lançamento de resíduos sólidos, poluição de recursos hídricos, dentre outros. 

 

 
Tabela 01 – Valores de fragilidade para o atributos avaliados na área em estudo 

Atributos Pesos 

Substrato Rochoso  

Pântanos e Mangues atuais 5,0 

Embasamento Cristalino 2,5 

Areias Litorâneas 5,0 

Grupo Barreiras 4,3 

Formações Algodões 4,5 

Formação Taipus-Mirim 4,3 

Terraços Marinhos 5,0 

Depósitos de leques Aluvionares 5,0 

Depósitos Flúvio-Lagunares 5,0 

Classes de Declividade (%)  

<6               1,0 

6 – 12         2,0 

12 – 20       3,0 

20 – 30       4,0 

>30             5,0 

Clima 3,0 

Solos  

Gleissolos 5,0 

Neossolos Quartzarênicos 5,0 

Argissolos V.A. distróficos 1,0 

Argissolos V.A. eutróficos 1,0 

Latossolos Amarelos distróficos 2,0 

Luvissolos Crômicos 4,0 
Gleissolos 5,0 
Espodossolo Hidromórfico 5,0 
Neossolo Quartzarênico 5,0 
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico  2,0 

Uso e Ocupação do Solo  

Áreas úmidas                      5,0 

Superfície Aquática 1,0 

Manguezais 1,0 

Floresta 1,0 

Pastagens 3,0 

Restinga 3,0 

Solo exposto 5,0 

Apicuns 3,0 
Fonte: Adaptado de Franco et al., (2011). 
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4. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL DA ÁREA EM ESTUDO 

 

4.1 Contexto da Área em Estudo 

 

 Comparando o polígono da área em estudo com os limites municipais, tem-se que os 

municípios de Maraú e Camamu possuem, respectivamente, 26,4% e 19,14% de sua área 

inclusa na área estudada. Com relação à distribuição de polígonos de unidades de conservação 

inclusas ou próximas a área, tem-se que a APA municipal Península de Maraú encontra-se 

totalmente inclusa na área em estudo. Por sua vez, a APA Baía de Camamu apresenta cerca de 

46% de sua área incluída na área em estudo. Com relação às unidades de conservação 

periféricas, tem-se ao norte, a APA de Pratigi e a APA das Ilhas de Tinharé e Boipeba, ao sul, 

distribuem-se a APA Costa de Itacaré-Serra Grande, o Parque Estadual da Serra do Conduru e 

a APA da Lagoa Encantada e Bacia do Almada (Figura 12). 

 

 
Figura 12 – Localização e contexto da área em estudo com relação as unidades de conservação 

presentes. 

 

4.2 Síntese dos Aspectos Climáticos 
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De acordo com o Zoneamento Ambiental da APA da Planície de Maraú, Ecotema 

(2000), o clima da região é do tipo Tropical Súper – Úmido, sem estação seca pronunciada, 

comum no litoral centro Sul baiano, estendendo-se desde o Recôncavo até o Extremo Sul do 

estado, apresentando alta pluviosidade, superior a 2.000 mm anuais. Segundo o estudo, o 

período de maior pluviosidade está entre os meses de março e junho e os de menores 

correspondem aos meses de agosto, setembro e outubro. A temperatura média anual apresenta 

uma amplitude térmica anual oscilando entre 21 e 25°C. De acordo com a classificação de 

Koeppen a região é classificada como Af, que retrata um clima quente e úmido sem estação 

de seca. 

 

4.3 Formas de Relevo (Hipsometria e Declividade) 

 

 A partir da análise do Modelo Digital do Terreno (MDT), obtido dos dados matriciais 

do TOPODATA, a área em estudo apresenta altitudes que variam desde o nível do mar até a 

cota de 55m, localizados desde a zona litorânea até o relevo de morros e serras da porção 

oeste da área. Conforme exposto na Figura 13 e na Tabela 02, a altimetria da área foi 

classificada em quatro intervalos, sendo que a classe compreendida entre 0 e 10m, representa 

as altitudes distribuídas, preferencialmente, na zona costeira propriamente dita, 

compreendendo os depósitos arenosos costeiros e os manguezais, enquanto que a classe de 

10m a 30m, representa as elevações associadas ao relevo de cordões litorâneos ocorrentes na 

parte sul da área e colinas associadas as ocorrências de sedimentos mesozóicos da Bacia de 

Camamu. A classe de 30m - 55m destaca os morros sustentados pelos sedimentos do Grupo 

Barreiras e por parte dos sedimentos mesozóicos da Bacia de Camamu. Já classe > 55m 

associa-se as maiores elevações em alguns topos isolados no substrato do Grupo Barreiras. 

 

  Tabela 02 - Classes de Hipsometria mapeadas na área em estudo.  

Classe Características do relevo Área (ha) % Área 

>5 Planície Costeira 594,9 1,47 

5a10 Planície Costeira 21260,34 52,34 

10a30 Cordões litorâneos 14933,43 36,76 

30a55 Tabuleiros Pré-litorâneos 3508,65 8,63 

<55 Topos isolados no substrato do Grupo Barreiras 322,65 0,8 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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        Figura 13 – Distribuição das classes de hipsometria na área em estudo. 

 

 Já as declividades na área foram distribuídas em 5 classes, de acordo com o proposto 

na metodologia de Ross (1994), (Figura 16). As Classes de declividades menores que 6% 
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(Tabela 03) representam o relevo plano associado aos terraços marinhos quaternários, praias e 

depósitos de mangues atuais. A classe de 6 a 12% retrata pequeno aumento de declividade 

associado à ocorrência de feições tipo cordões litorâneos inseridos nos terraços marinhos. As 

classes de 12 a 20% e de 20 a 30% distribuem-se, na área, associadas ao relevo de morros e 

colinas associados ao substrato do Grupo Barreiras e dos sedimentos mesozóicos da bacia de 

Camamu-Almada. Declividades superiores a 30% encontram-se associadas a porções mais 

íngremes do relevo associadas a encostas do relevo do embasamento cristalino e da Formação 

Barreiras. As Figuras 14 e 15 ilustram as formas de relevo ocorrentes na área. 

 
Tabela 03 - Classes de Declividade mapeadas na área em estudo. 

Classe  Característica Área (ha) % Área 

<6 Relevo plano 26997,2 66 

6 a 12 Feições tipo cordões litorânea 8986,5 22,12 

12 a 20 Relevo de morros e colinas 3757,05 9,3 

20 a 30 Relevo de morros e colinas 691,29 1,70 

>30 Relevo do embasamento cristalino e Grupo Barreiras 187,92 0,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Figura 14- Visão Panorâmica da zona costeira litorânea da área de estudo, vista de cima do 

morro do farol de Taipús. 

 

Figura 15- Imagem do contato entre colinas sustentadas pelo substrato do Grupo Barreiras com 

os terraços arenosos da zona costeira. 
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    Figura 16 – Distribuição das classes de declividade na área em estudo. 
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4.4 Substrato Rochoso 

A partir da consolidação das informações do substrato rochoso obtidas do Mapa do 

Quaternário Costeiro do Estado da Bahia, foi possível observar na área a ocorrência das 

seguintes unidades (Tabela 04 e Figura 17): 

Tabela 04 - Classes e características do substrato rochoso na área em estudo. 

Classes Características do Substrato Rochoso 
Área 

(ha) 
% da Área 

Pântanos e 

mangues atuais 

Material sedimentar argilo-siltoso rico em matéria 

orgânica relacionado as margens protegidas da rede de 

drenagem, bem como no interior da baía de Camamu, 

na zona de influência das marés. 

3648,07 
8,98 

 

Depósitos 

flúvio-lagunares 

Depósitos de areias e siltes argilosos ricos em matéria 

orgânica. Possuem formação associada a dinâmica 

fluvial na área. São encontrados em depósitos 

associados as margens dos cursos d´água e lagoas na 

área. 

7726,89 

 

19,02 

 

Terraço Arenoso 

Holocênico 

Areias litorâneas, bem selecionadas presentes em 

terraços situados na zona costeira caracterizados pela 

existência de cristas de cordões litorâneos notavelmente 

desenvolvidas. Essas cristas podem ser facilmente 

diferenciadas das demais transgressões por serem mais 

finas e estreitamente próximas entre si. 

1252,76 

 

3,08 

 

Terraço Arenoso 

Pleistocênico 

Areias litorâneas, bem selecionadas presentes em 

terraços situados na zona costeira em cotas que variam 

de 5 a 8m. 

1927,30 

 

4,74 

 

Depósitos de 

leques aluviais 

coalescentes 

Pleistocênicos 

Constituem-se de areias mal selecionadas contendo 

seixos. São encontrados em diferentes locais ao longo 

da costa, normalmente encostados no sopé de 

elevações, e com topos situados de 15 a 20 metros 

acima do nível atual do mar, são considerados depósitos 

de areias mal selecionados, contendo seixos de 

arredondados a angulosos. 

285,12 

 

0,701 

 

Grupo Barreiras 

Depósitos sedimentares terciários inconsolidados  

compostos de areias, argilas e cascalhos,ocorrentes na 

forma de tabuleiros e dispostos, na área, sobre as rochas 

do complexo cristalino ou dos sedimentos mesozóicos 

da Bacia de Camamu. 

1024,63 

 

2,52 

 

Formação 

Algodões 

Áreas aplainadas caracterizadas pela ocorrência de 

depósitos de calcarenitos e calcilutitos. 

9592,86 

 

23,6 

 

Formação 

Taipus-Mirim 
Evaporitos, Carbonatos e Siliciclásticos. 

5692,69 

 

14,01 

 

Complexo 

cristalino 

Rochas metamórficas de alto grau, classificadas como 

granulitos e gnaisses migmatíticos. 

9469,93 

 

23,31 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 17 -Substrato rochoso da área de estudo.  

 

De acordo com o mapa do substrato rochoso (Figura 17), visualiza-se o cenário em 

que o canal principal da baía de Camamu separa dois compartimentos distintos, o primeiro, 
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localizado a leste da área, mais especificamente na denominada Península de Maraú, é 

representado pela ocorrência predominante de substratos arenosos associados aos terraços 

marinhos holocênicos e pleistocênicos, depósitos arenosos de leques aluviais e os sedimentos 

areno-argilosos do Grupo Barreiras. Já na porção oeste do canal principal da Baía de 

Camamu, ocorre o predomínio dos sedimentos do Grupo Barreiras e dos sedimentos 

mesozóicos da Formação Taipús Mirim e Algodões. Por sua vez distribuem-se ao longo das 

planícies de maré os extensos depósitos argilo-siltosos associados aos manguezais da área.  

A Figura 18 ilustra diferentes tipologias do substrato rochoso e algumas de suas 

implicações ambientais. 

 

4.5 Distribuição as Classes de Solos 

  

 Para a definição dos tipos de solos ocorrentes foram utilizadas informações 

provenientes do banco de dados da SEI (2013). Estes dados, por sua vez, foram adaptados aos 

contatos das unidades do substrato rochoso na área, tendo em vista a adaptação da escala e 

das forma de relevo presentes. A caracterização do solos foi um dos atributos mais relevantes 

na configuração da fragilidade ambiental visto que sendo uma zona costeira a mesma 

apresenta solos arenosos e porosos e altamente permeáveis considerados muito frágeis o que 

deve ser retratado no solo de fragilidade potencial. A região, diante do desempenho turístico 

anual, mobiliza estradas de terra para os acessos as praias mais remotas e exuberantes 

resultando nos processos de erosão e assoreamento devido a remoção do solo e as frequentes 

compactação do solo com máquinas para melhoria da qualidade devido as épocas de chuva o 

que ocasiona perda da qualidade do solo e da sua estrutura natural. A falta de estrutura nas 

estradas ocasiona fendas de terras que são constantemente reparadas devido a estrutura do 

solo. Nesse sentido a Tabela 05 apresenta o quantitativo em área das unidades, enquanto que a 

Figura 19 a sua distribuição. 

 

 

 

 

 

 

4.6 Recursos Hídricos 
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 Para a representação cartográfica da rede de drenagem que compõem a área de estudo 

foram utilizados os dados plani-altimétricos da SEI, mais precisamente os componentes das 

folhas, na escala 1:100.000, Ituberá (2055), Ubaitaba (2099), Velha Boipeba (2056) e Itacaré 

(2100) (Figura 20). Com esses dados, na forma de shapefiles, foi possível identificar os 

principais cursos d´água da área e sua dinâmica de escoamento. Posteriormente foram 

condensadas as sub-bacias (Tabela 06) classificadas da seguinte forma: - bacias que nascem 

na península e deságuam no oceano; - bacias que nascem na península e deságuam na Baía de 

Camamu; - bacias que nascem nos terrenos cristalinos e desaguam na Baía de Camamu; - 

bacias que nascem nas elevações do Barreiras e desaguam na Baía de Camamu. 

 Com relação ao nível d´água subterrâneo, de forma geral, apresenta-se nas áreas da 

zona costeira arenosa em profundidades que variam de 3 a 5 metros e aflorantes em áreas de 

baixada úmida e alagadiça. Já no substrato do Grupo Barreiras e nas áreas dos sedimentos 

mesozóicos a profundidade tende a aumentar em virtude da influência do relevo de maior 

amplitude. 
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Figura 18 - Mosaico de fotografias: a) rede de drenagem sob substrato arenoso Pleistocênico 

interceptada por aterro rompido da BR 030; b) erosão do aterro da BR 030; c e d) aspecto da drenagem 

presente em substrato arenoso Pleistocênico; e e f) depósitos argilo-siltosos de manguezais 

interceptados pelo aterro da BR 030; g) e h) áreas alagadiças inclusas em substrato arenoso 

holocênico. 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) 
h) 



 

 

35 

  Tabela 05 - Classes e características dos solos na área em estudo. 

Classes Características dos Solos 
Área 

(ha) 

% da 

Área 

Gleissolos 

Na área em estudo associam-se ao substrato de pântanos e 

mangues atuais, caracterizado por se desenvolver em áreas 

alagadiças em lençol freático raso, topografia plana. 

9381,11 

 

23 

 

Espodossolos 

 

Distribuem-se em áreas dos depósitos arenosos flúvio-

lagunares, terraços arenosos e depósitos de leques aluviais. 

São caracterizados pela presença de horizonte B espódico, 

constituído pela concentração de matéria orgânica. Os 

Espodossolos podem apresentar o horizonte E (álbico ou 

não), como resultante da eluviação da matéria orgânica do 

horizonte A. 

11173,61 

 
27,50 

Neossolo 

Quartzarênico 

Associam-se aos terraços arenosos caracterizados pela 

presença de areia franca ao longo de pelo menos 2 m de 

profundidade. Esses solos são constituídos essencialmente de 

grãos de quartzo, sendo, por conseguinte, praticamente 

destituídos de minerais primários pouco resistentes ao 

intemperismo. 

3559,31 

 

8,8 

 

Argissolo 

Vermelho-

Amarelo 

distrófico 

Ocorrem em áreas onde afloram os sedimentos 

inconsolidados do grupo Barreiras. Estes solos são 

caracterizados por solos profundos a pouco profundos, 

moderadamente a bem drenados, com textura muito variável, 

mas com predomínio de textura média na superfície, e 

argilosa, em subsuperfície, com presença ou não de 

cascalhos. 

9504,07 

 

23,4 

 

Latossolo 

Amarelo 

distrófico 

Na área em estudo associam-se ao substrato dos Sedimentos 

mesozóicos. São solos caracterizados  de rochas 

intermediárias e básicas, fértil e com boa retenção de água. 

6805,61 
16,75 

 

Latossolo 

Vermelho-

Amarelo 

distrófico 

Ocorrem em áreas onde afloram as rochas do Complexo 

Cristalino. São solos bem drenados, profundos e muito 

profundos, com predominância de textura média, baixa 

relação textural e pouca diferenciação entre os horizontes.  

196,31 

 

0,48 

 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 06 - Classes de sub-bacias presentes na área de estudo. 

Sub-Bacias Área (ha) 

Nascem na península e deságuam no oceano; 7961,8 

Nascem na península e deságuam na Baía de Camamu; 9882,8 

Nascem nos terrenos cristalinos e deságuam na Baía de Camamu; 12329,8 

Nascem nas elevações do barreiras e deságuam na Baía de Camamu; 8209,8 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
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     Figura 19 -Distribuição dos tipos de solos da área em estudo. 
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     Figura 20 -Distribuição da rede de drenagem e suas bacias na área em estudo. 
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4.7 Uso e Ocupação do Solo 

 

 A partir da aplicação de classificação supervisionada em imagens de satélite LandSat 

5TM, datadas de maio de 2011, foi possível identificar a distribuição de 12 classes de uso e 

ocupação do solo na área, mas foram condensadas 9 classes. A Tabela 07 apresenta a 

descrição enquanto que a Figura 22 a sua distribuição em área. 

Tabela 07 - Classes de uso e ocupação do solo na área em estudo. 

Classes Características Área (ha) 
% da 

Área 

Superfície 

Aquática 

Áreas de lâmina d´água exposta associadas a rede de 

drenagem e lagoas. 
401,21 0,98 

Áreas Úmidas 
Áreas úmidas ou alagadiças em função de lençol 

freático raso ou aflorante em superfície. 
1084,67 2,67 

Manguezais 
Áreas úmidas associadas a ambiente de planície de 

maré. 
6492,32 15,98 

Apicuns 

Áreas úmidas de substrato arenoso, associadas a 

várzeas, planícies de inundação e ambientes costeiros 

de planície de maré. 

1267,01 3,12 

Restingas 
Tipo de vegetação rasteira recobrindo solos arenosos 

das planícies litorâneas. 
8952,74 22,04 

Florestas 

Floresta (vegetação secundária de mata atlântica 

relacionada com as áreas de mata ciliar, de floresta 

ombrófila e de floresta estacional semidecidual). 

12247,19 30,15 

Solo Exposto 
Áreas onde os processos erosivos ou de exploração 

dos recursos minerais são visíveis. 
567,62 1,39 

Pastagens 
Área de vegetação rasteira destinada à produção 

pecuária com criação de gado ou outros animais. 
8275,4 20,37 

Áreas Não 

Classificadas 

Áreas onde não foi possível a observação na imagem 

em função de cobertura de nuvens. 
1331,81 3,29 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Figura 22, as áreas de manguezais distribuem-se ao longo de todo o 

canal da Baía de Camamu adentrando, muitas vezes em canais menores da rede de drenagem 

local, influenciados pelo regime das marés. Quando estes canais locais encontram-se 

associados ao depósitos arenosos dos terraços holocênicos e pleistocênicos, desenvolvem-se 

as áreas planas e alagadiças, e, muitas vezes, sem vegetação, denominados de Apicuns. Estes 

ocorrem de forma preferencial na porção norte da península. Já as restingas, associam-se a 

substratos dos terraços arenosos pleistocênico incluindo as área de cordões litorâneos. Por sua 

vez, os bolsões de mata (Florestas) desenvolvem-se relacionados ao relevo e substrato muitas 

vezes encontrados em áreas mais elevadas do embasamento cristalino e também em áreas da 

formação do Grupo Barreiras em associação com a vegetação litorânea. A imagem utilizada 

não permite a distinção entre floresta ou um sistema agroflorestal, como é o caso da “cabruca” 
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utilizada nas regiões próximas a área de estudo por isso não se utilizou-se essa classificação 

mas sabe-se que devido ao tipo de solo encontrado na área é pouco provável a presença da 

mesma. A classe de pastagens distribui-se na porção oeste da área. Devido ao avanço 

antrópico na área muito das florestas naturais foram devastadas, resultando em áreas abertas 

para construções ou para áreas de pastagem para criação de animais. Vale ressaltar que essa 

classe contribui também para as áreas degradadas pois com um mapeamento de 1:100.000 as 

áreas abertas podem ser confundidas em alguns casos como áreas de pastagem, como deve ser 

o caso da área de lixão ao céu aberto que se encontra se junto a rodovia. A área do lixão é um 

exemplo de uma situação degradante do descaso ao meio ambiente e a falta de fiscalização ao 

mesmo, na Figura 21 tem-se a situação a qual foi encontrada o local na visita a campo no mês 

de julho/2013, sendo que do outro lado da margem encontra-se uma das mais importantes 

concentrações lagoas de água doce utilizada na região, assim como áreas de manguezais, os 

quais estão totalmente a mercê da poluição percolada pelo chorume produzido no lixão. 

A classe denominada como solo exposto foi utilizada no mapeamento como forma de 

averiguar as áreas nas quais a atividade antrópica está associada à extração de areias e 

disposição de resíduos sólidos. Ressalta-se ainda que, o litoral costeiro da península é cercado 

por várias formações de corais, estas áreas são constantemente prejudicadas devidas as 

atividades antrópicas, as quais não respeitam a integridade deste ecossistema, sendo este 

muito importante para o meio ambiente. A Figuras 23 e 24 apresentam mosaicos ilustrando 

diversas classes de uso e ocupação encontradas na área. 

 

 

Figura 21 - Lixão na área de estudo. Situação encontrada em Julho/2013. No local também foi    

constatado a presença de catadores de lixo que residem no mesmo local. 
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     Figura 22 -Distribuição das classes de uso e ocupação do solo na área em estudo. 
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Figura 23 - Mosaico de fotografias: a) Lagoa de Cassange; b) Localidade de Taipus de Fora, notar os 

recifes de corais; c) Áreas alagadiças e cobertura por gramíneas de restinga; d) Aspecto dos 

manguezais. 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 24 - Mosaico de fotografias: a) Áreas de Pastagens próximo a sede do município de Maraú; b) 

Vegetação de restinga degradada pela exploração de areia; c) Panorâmica e aspecto dos apicuns na 

área; d) Bolsões de remanescentes florestais ocorrentes na zona costeira. 
 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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 5.                  IDADE POTENCIAL E AMBIENTAL E SUA 

DISTRIBUIÇÃO EM UNIDADES GEOAMBIENTAIS 

 

 

Este capítulo descreve a fragilidade potencial e ambiental da zona costeira em estudo e 

a sua distribuição em Unidades Geoambientais, de acordo com as metodologias propostas no 

Capítulo 3. 

 

5.1 A Fragilidade Potencial  

 

 Conforme exposto anteriormente, a Fragilidade Potencial ou Natural de uma 

determinada área é fruto das características dos atributos do meio físico quando avaliados os 

condicionantes que influenciam e relacionam-se a ocorrência de processos erosivos. Dessa 

forma, as informações provenientes das características de substrato rochoso, solos, 

declividade e clima foram ponderadas em pesos que variam de 1 a 5, sendo peso 1 valor 

correspondente a fragilidade muito baixa, peso 2 correspondente a fragilidade baixa, peso 3 

fragilidade média, peso 4 fragilidade alta e peso 5 fragilidade muito alta. A Tabela 08 

apresenta os valores de pesos aplicados aos atributos do meio físico mapeados na área. 

Em ambiente de SIG os pesos foram associados às tipologias de cada um dos atributos 

e, em seguida foi aplicada álgebra de mapas de acordo com a Equação 1 apresentada no 

Capítulo 3. O resultado do cruzamento dos atributos pode ser visualizado no mapa da Figura 

25 e os quantitativos de distribuição na Tabela 09.  

Depreende-se, da Tabela 09 e da Figura 25 que uma grande parte da área encontra-se 

com alta fragilidade potencial (55,72%) mostrando que o próprio meio já possui 

características sensíveis a alterações, mas que, ainda possuem um equilíbrio ecodinâmico, 

mas esse equilíbrio pode ser alterado a qualquer momento, já que praticamente 35,5% da área 

possuem uma fragilidade natural média. As áreas que já apresentavam um solo e um substrato 

rochoso com baixos índices de fragilidade ou que não conseguiram manter seus índices 

naturais, mesmo variando um pouco para mais ou para menos de acordo com sua declividade, 

visto que o local encontra-se num clima fixo, conservarão seus índices baixos de fragilidade 

potencial (8,77%). 

De forma geral, a análise feita comprova que a declividade é um fator determinante no 

controle da fragilidade, porém, em se tratando de área associada à zona costeira, os atributos 
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“solos” e “substrato” influenciaram a distribuição das fragilidades potenciais, em função da 

predominância de substrato arenoso. 

 

Tabela 08 - Índices de Fragilidade Potencial. 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 09 – Tabela de Fragilidade Potencial. 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

Classes de solos 
Classe de 

Fragilidade 
Índice de Fragilidade 

Gleissolos Muito Alta 5 

Espodossolo Hidromórfico Muito Alta 5 

Neossolo Quartzarênico Muito Alta 5 

Argisssolo Vermelho-Amarelo distrófico Muito baixa 1 

Latossolo Amarelo distrófico Baixa 2 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Baixa 2 

Declividade (%) 
Classe de 

Fragilidade 
Índice de Fragilidade 

<6 Muito Baixa 1 

6 - 12 Baixa 2 

12 - 20 Média 3 

20 - 30 Alta 4 

>30 Muito Alta 5 

Substrato Rochoso 
Classe de 

Fragilidade 
Índice de Fragilidade 

Pântanos e mangues atuais Muito Alta 5 

Depósitos flúvio-lagunares Muito Alta 5 

Terraço Arenoso Holocênico Muito Alta 5 

Terraço Arenoso Pleistocênico Muito Alta 5 

Depósitos de leques aluviais coalescentes Pleistocênicos  Alta 4,5 

Grupo Barreiras Alta 4,3 

Formação Algodões Alta 4,5 

Formação Taipus-Mirim Alta 4,5 

Complexo cristalino Baixa 2,5 

Classe de Fragilidade Índice de  Fragilidade Área (ha) % 

Baixa 1,5 – 2,5 3565,6 8,77 

Média 2,5 – 3,5 14420,5 35,5 

Alta 3,5 – 4,5 22633,9 55,72 
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     Figura 25 - Fragilidade Potencial (Natural) da área de estudo. 
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5.2 Fragilidade Ambiental 

 

 A fragilidade emergente ou ambiental é a integração do meio físico com a 

interferência do meio antrópico, ou seja, o mapa aborda a fragilidade do conjunto de todos os 

elementos que compõem o sistema. Em certos casos a introdução da antropização ao meio 

físico é responsável pelos altos índices de fragilidade, devido à falta de conhecimento ou até 

de fiscalização na realização de obras e planejamento no ordenamento urbano, mas também 

existem muitos casos em que a introdução de um sistema agroflorestal, como é o caso do sul 

da Bahia, possibilita a proteção do solo tornando as áreas menos frágeis, como é o caso da 

“Costa do Cacau”, a qual apresenta esse tipo de sistema que proporciona a proteção do solo 

influenciando nos níveis de fragilidade ambiental do sistema, na área de estudo não ficou 

comprovada a existência de um sistema agroflorestal mas a mesma ainda é favorecida por 

Bolsões de Mata Atlântica, mesmo que em estado bastante desfragmentada. No entanto a área 

apresenta grandes extensões  de pastagem, a qual possui um baixo grau de proteção do solo, 

favorecendo o maior escoamento da água ao invés da infiltração ocasionando vários processos 

erosivos. As classes apresentadas na Tabela 10 representam os atributos encontrados no 

mapeamento de uso e ocupação do solo e cada classe possui o seu grau de proteção, ou seja, o 

quanto esse tipo de uso protege o solo das interferências externas, seguido pelo seu índice de 

fragilidade. 

 

Tabela 10 - Índices de Fragilidade. 

  Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 

 

Classe Grau de Proteção Índice de Fragilidade 

Superfície Aquática Muito Alta 1 

Áreas Úmidas Muito Baixa 5 

Manguezais Muito Alta 5 

Apicuns Muito Baixa 5 

Restingas Média 3 

Florestas Muito Alta 1 

Solo Exposto Muito Baixa 5 

Pastagens Média 3 
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 Da mesma forma que ocorreu na elaboração do mapa de Fragilidade Natural, no mapa 

de Fragilidade Ambiental encontrou-se uma extensão muito grande de variações nos índices 

fragilidade, com isso foi necessário a reclassificação através do software e o agrupamento 

para melhor visualização do mapa. Com o resultado da Fragilidade Potencial pode-se então 

elaborar o mapa da Fragilidade Ambiental da área estudada. Seguindo a mesma metodologia 

realizada na fragilidade potencial, acrescentou a equação inicial o mapeamento realizado 

sobre o uso e ocupação do solo, ou seja: somatório da fragilidade potencial mais o uso e 

ocupação do solo, posteriormente dividido pelo numero de fatores na equação. Como já 

explicado, quando se trata da cobertura vegetal na fragilidade ambiental, esta é indicada 

referente ao grau de proteção que pode oferecer ao solo e não diretamente com índices de 

fragilidades, como os demais atributos utilizados nos procedimentos. A Tabela 11 retrata os 

valores gerados a partir dos cálculos realizados. 

 
Tabela 11 – Tabela de Fragilidade Ambiental. 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Com o resultado da Tabela 11 e com  a observação do mapa da Figura 26, pode-se 

comprovar que na área prevalecem um grau de proteção de fragilidade ambiental média com 

48,27% da área mas com 42,3% de grau de proteção de fragilidade alta demostrando que a 

área ainda possui uma boa parcela da sua área protegida com uma baixa fragilidade 

ambiental. Como a área apresentou 30,15% de florestas no mapeamento de uso e ocupação do 

solo, logo conclui-se que será refletida no grau de proteção da fragilidade ambiental da 

mesma área. As áreas de manguezais também obtiveram seus índices menores passando de 

uma alta fragilidade potencial para uma média fragilidade ambiental, na maioria dos casos. 

Apesar de apresentar uma grau de proteção mediana as restingas também se tornaram 

fundamental para a proteção e diminuição dos índices de fragilidade ambiental na área. Outras 

Grau de Proteção Índice de Fragilidade Área (ha) % 

Muito Alta 1,5 – 2,5 2107,22 5,19 

Alta 2,5 – 3,5 17198,12 42,3 

Média 3,5 – 4,5 19607,02 48,27 

Muito Baixa 4,5 – 5,0 1707,62 4,2 
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áreas que apresentaram um índice mais baixo na fragilidade referem-se a áreas de pastagem, a 

qual também foi predominante no mapeamento de uso e ocupação do solo com 20,37%, assim 

como outras na área de estudo. 



 

 

49 

 

 
Figura 26 - Fragilidade Ambiental da área de estudo. 

 

 O estudo da fragilidade da zona costeira de Maraú e Camamu retratou as fragilidades 

naturais da área costeira devido ao próprio equilíbrio natural do sistema de acordo com as 
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teorias de Tricart (1977), demonstrando as áreas mais frágeis susceptíveis aos processos de 

erosão e assoreamento. Através do estudo da fragilidade ambiental pode-se constatar a 

importância dos estudos de zoneamento ambientais e o planejamento territorial por parte dos 

gestores reforçando os estudos que tratam dessa abordagem, já que se tornou evidente que a 

interferência antrópica causa impactos positivos e negativos na zona costeira. 

 

5.3 Distribuição e Características das Unidades Geoambientais 

 

 

 A delimitação das Unidades Geoambientais foi realizada através do cruzamento dos 

dados coletados do meio físico natural e antrópico, observando as combinações mútuas entre 

estes de acordo com a metodologia proposta por Ross (1992).  

 Nesse contexto, foram identificadas na área cinco Unidades Geoambientais, a saber: 

 

Unidade I - Constituída de Pântanos e Mangues, localizada em áreas de relevo plano 

associado aos terraços marinhos quaternários, praias e ambientes de planície de maré. 

Unidade II - Associada as áreas de inundação, geralmente associados ao entorno de canais de 

drenagem onde ocorrem os depósitos fluvio- lagunares. 

Unidade III - Associada aos depósitos arenosos da planície costeira, englobando os depósitos 

pleistocênicos, holocênicos e de praia atual. 

Unidade IV - Engloba as áreas de exposição dos sedimentos do Grupo Barreiras e dos 

sedimentos mesozóicos da Bacia de Camamu (Formações Algodoes e Taipus-Mirins). 

Unidade V - Áreas de exposição do embasamento Cristalino. 

 

A Tabela 12 sintetiza os atributos ambientais de cada unidade Geoambiental, enquanto que o 

Mapa da Figura 27 a sua distribuição na área. 
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Tabela 12 - Síntese das Características Físico-ambientais e de uso e ocupação do solo das Unidades Geoambientais mapeadas. 

Unidade 
Área 

(ha) 

Formas de relevo e substrato 

rochoso 

Comportamento das águas superficiais e 

subterrâneas 
Uso da Terra 

Fragilidade 

Ambiental 

 

Aspecto Ambiental  

 

I 9327,8 

Áreas planas e alagadiças 

associadas aos terraços 

marinhos, praias e depósitos de 

mangues atuais. 

Nas áreas de manguezais ocorre o 
ambiente de planície de maré, nas áreas 

continentais predomínio de áreas 

alagadiças pelo afloramento do nível 
d´água subterrâneo. 

Predomínio das 

classes manguezal e 

apicuns. 

Predomínio da fragilidade ambiental 

média em virtude da presença dos 

manguezais. 

Ocorrência de degradação ambiental 

causada por desmatamentos, aterros e 
lançamento de efluentes domésticos em 

virtude de ocupação desordenada. Em 

diversos locais da Península estas áreas 
úmidas estão interceptadas por aterros e 

estradas. 

II 1785,2 

Relacionada as áreas da planície 
costeira, geralmente associados 

ao entorno de canais de 

drenagem onde ocorrem os 
depósitos fluvio- lagunares. 

Associam-se as zonas próximas aos canais 

de drenagem que em época de chuvas 
intensas e prolongadas tornam-se 

alagadiças. Nível d´água subterrâneo raso. 

Predomínio das 

classes de restinga 

e pastagem. 

Alta fragilidade ambiental em virtude 

da fraca cobertura vegetal e de solos 

predominantemente arenosos. 

Ocorrência de degradação ambiental 

causada por desmatamentos, aterros e 
lançamento de efluentes domésticos em 

virtude de ocupação desordenada. 

III 12841 

Áreas planas associadas aos 

depósitos marinhos 

pleistocênicos, holocênicos e 
atuais, em cotas que podem 

chegar a 10m. 

Escoamento difuso das águas superficiais 

em virtude do substrato arenoso poroso e 

permeável. Nível d´água subterrâneo 
geralmente em profundidades inferiores a 

8m. 

Uso do solo e 

cobertura vegetal 

caracterizado 
predominantemente 

por vegetação de 

restingas e bolsões 
de Floresta em 

zonas mais úmidas. 

Alta a muito alta fragilidade ambiental 
em virtude de se tratar de áreas de 

depósitos arenosos susceptíveis a 

erosão com baixa cobertura vegetal. 

Essa unidade possui as áreas mais afetadas 

do estudo tanto pela ocupação antrópica 

desordenada, lixões e pela extração dos 
recursos naturais a exemplo de areias para 

construção civil. 

IV 16522,8 

Área de relevo colinoso 

sustentado pelo substrato areno 
argiloso dos sedimentos do 

Grupo Barreiras e pelos 

depósitos sedimentares das 
Formações Taipús-Mirin e 

Algodões, em altitudes que 

podem alcançar 65m. 

Os cursos d´água  desenvolvem-se em 

vales encaixados resultantes do desgaste 
erosivo dos sedimentos do Grupo 

Barreiras. Já nas áreas dos sedimentos 

mesozóicos estes tornam-se abertos em 

forma de "U". Quanto as águas 

subterrâneas a profundidade do lençol 

freático varia de acordo com o 
posicionamento do Relevo. De forma geral 

posiciona-se acima dos 8m de 

profundidade. 

Predomínio das 

classes de Floresta 

e Pastagens. 

A média fragilidade natural resultante 

das características de solos e relevo 

reflete-se em fragilidades ambientais 

média a alta nas zonas de encostas e 

fundos de vale e baixa em zonas de 

topo, em virtude das manchas e bolsos 
de vegetação. 

A alta susceptibilidade a erosão do substrato 

do Grupo Barreiras pode ser observada em 

cortes de estradas e em pontos de retirada de 

material de construção (arenoso). Esta ação 

gera inúmeras áreas degradadas que 

contribuem para o potencial de 
assoreamento de cursos d´água. 

V 143,02 

Áreas com declividades 

superiores a 30% encontradas 

nas porções encostas  associadas 
ao relevo do embasamento 

cristalino e da Formação 

Barreiras. 

Drenagem encaixada associada as vertentes 

do substrato cristalino. Profundidade do 
lençol freático variável de acordo com o 

posicionamento no Relevo. 

Predomínio das 

classes de Pastagem 

e Florestas. 

Predomínio de uma fragilidade 

ambiental baixa, em virtude da 

cobertura vegetal densa das Florestas. 

Áreas de certa forma preservadas da área em 

estudo, em virtude das declividades mais 

íngremes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 27 - Unidades Geoambientais  da área de estudo. 

 

 

Os dados contidos na Tabela 12 assim como a visualização do mapa das Unidades 

Geoambientais (Figura 27), retratam as características físicas e antrópicas da área em estudo. 
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A zona costeira em questão, encontra-se protegida por lei, tanto pela ocorrência de APP - 

Áreas de Preservação Permanente, quanto pela criação da APA – Área de Proteção Ambiental 

da Baia de Camamu. Porém,  apesar do suporte de proteção legal a área apresenta diversos 

problemas de degradação ambiental. Nesse sentido os parágrafos abaixo retratam a qualidade 

ambiental das áreas protegidas contidas em cada uma das Unidades Geoambientais. 

 

Unidade I  - por essa unidade ser constituída de mangues e pântanos ela se enquadra na Lei 

12.651/12 do Código Florestal por ser uma área de preservação permanente possuindo 

proteção em toda a sua extensão. Mesmo vigente em lei essas áreas sofrem degradação 

ambiental, a exemplo da existência de aterros ao longo da BR 030, lançamento de resíduos 

sólidos e esgotos domésticos. 

 

Unidade II – essa unidade engloba as áreas de restinga as quais caracterizam-se como de 

preservação permanente resguardada por leis mas que também estão a mercê da degradação 

antrópica devido, principalmente, a expansão da construção civil na área e os serviços 

turísticos prestados, além de possuir vários canais de drenagem que abastecem as micro 

bacias os quais são muitas vezes assoreados com a expansão urbana e os resíduos descartados 

sem os devidos tratamentos transgredindo também as leis sobre gerenciamento dos resíduos. 

 

Unidade III – unidade geoambiental mais afetada pela ação antrópica devido sua área estar 

na parte litoral da zona costeira sendo caracterizada pelos cordões litorâneos e áreas de 

restinga, áreas protegidas pelo código florestal e resoluções do Conama – Conselho Nacional 

do Meio Ambiente. Por ser a mais procurada pelos turistas esta área sofre degradação por 

meio dos resíduos sólidos gerados e que não possuem tratamentos e ficam à deriva em rios e 

praias, além da remoção de areias para construção civil para fins comerciais e ocupação 

desordenada. 

 

Unidade IV – sendo a unidade que apresentou a maior área, esta possui grande potencial a 

processos degradação devido a um dos seus substratos rochosos está associado aos 

sedimentos inconsolidados do Grupo Barreiras, o que representa áreas propicias a processos 

erosivos devido a retirada deste material sedimentar para uso como arenoso em construção 

civil. Devido ao relevo movimentado, nesta unidade poderão ocorrer APP de topo de morro e 

de encostas com declividades superiores a 45
o
.  

 



 

 

54 

Unidade V – unidade formada pelo embasamento cristalino, possui as áreas com maiores 

declividades as quais também se enquadram no segmento de APPs de topos de morros e 

encostas. 

 

 Devido a localização da área de estudo as Unidades Geoambientais apresentam áreas 

de preservação permanente, seja por canais de drenagem, mangues, áreas de restinga e 

cordões litorâneos ou por topo de morros o que implica na associação da proteção destas com 

as ações realizadas nas mesmas e assim como já apresentado na Tabela 12 o aspectos da Área 

de proteção Ambiental da Península de Maraú não esta enquadrada devidamente de acordo 

com as legislações ambientais.  
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Diante da metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho, referente aos 

aspectos da fragilidade natural e ambiental da península, constatou-se a eficiência do método 

dos estudos propostos por Ross (1994), através da confirmação de supostas áreas 

“visualmente” frágeis. Os resultados encontrados possibilitaram o entendimento dos aspectos 

ambientais, devido a coleta e formação dos atributos do meio físico e antrópico necessários as 

interpretações da fragilidade potencial e ambiental, assim como a indicação das cinco 

Unidades Geoambientais retratada no estudo.  

A declividade foi confirmada como um fator importante no cruzamento dos dados 

coletados durante a pesquisa, mas o fator decisivo para a formação dos graus de fragilidade 

foram os índices de solo da área sobressaindo nos graus apresentados. Na elaboração do mapa 

de fragilidade ambiental foi possível constatar a influência do uso da cobertura do solo visto 

que muitas áreas que foram classificadas como “altas” ou “muito alta” fragilidade potencial 

após o cruzamento com os dados da cobertura aumentaram sua classificação passando para 

“media” ou “baixa” fragilidade ambiental. Como resultado os mapas gerados de fragilidade 

potencial e ambiental na área convalidaram as áreas mais frágeis, áreas de transição e áreas 

que ainda estão preservadas por estarem em áreas de bolsões de florestas, pois no 

mapeamento supervisionado realizado a área de estudo é beneficiada com aproximadamente 

30,5% de florestas, contudo são áreas propicias as alterações antrópicas. 

Os mapas de fragilidade possibilitaram a compreensão da integração das Unidades 

Ecodinâmicas retratadas por Tricart (1997), demonstrando que a área de estudo foi 

considerada uma Unidade Ecodinâmica Instável em fator das intervenções antrópicas que 

modificaram os ambientes naturais através dos desmatamentos, despejos de resíduos e 

praticas de atividades econômicas diversas, principalmente de prestação de serviços (turismo). 

O estudo possibilitou também uma análise do substrato rochoso e seus demais 

atributos com os processos erosivos encontrados visto que a região é abastecida pelo serviços 

turísticos e a mesma ainda utiliza muitas estradas de terra e nos períodos chuvosos ocorrem o 

desabamento de grande porções de terra dificultando a passagem dos turistas e assoreando os 

rios adjacentes. Esses e os demais impactos negativos que implicaram nos resultados 

constatados nos índices de fragilidade potencial do sistema assim como da fragilidade 
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ambiental convalidaram a Teoria de Sistemas proposta por Bertalanffy (1975), mostrando os 

processos dinâmicos entre os atributos do meio físico, com as ações antrópicas. 

Com a indicação das Unidades Geoambientais foi possível caracterizar cada uma de 

acordo com as suas necessidades de restrições e suas potencialidades, ressaltando as 

necessidades das melhorias nas aplicações do planejamento administrativo dos municípios 

além das aplicações das leis vigentes de proteção ambiental frisando que a área encontra-se  

em uma APA e que a mesma é constituída por diversos segmentos que constituem a proteção 

as áreas de APPs. O estudo ressalta a importância dos “diagnósticos zero” estudos ambientais 

que deveriam ser constantemente realizados antes de qualquer alteração nas características do 

meio ambiente, mas não é o caso de vários empreendimentos que destruíram riquezas naturais 

ou não suportaram (estrutura) devido as características dos atributos do meio físico ou até 

mesmo ações turísticas que resultam em descarte de resíduos. No entanto, a estratégia inicial é 

mudar esses cenários obedecendo os critérios de zoneamento Ecológico, os quais serão 

ferramentas no planejamento territorial e estão contemplados no Plano Diretor dos 

municípios. 

O Zoneamento Geoambiental mostrou a importância dos estudos de fragilidades 

ambientais em conjunto com as Unidades Geoambientais, principalmente em áreas costeiras 

como é o caso da Planície Costeira dos Municípios de Maraú e Camamu, as quais recebem 

grande influência antrópicas devido às suas belezas naturais e facilidades econômicas e de 

transporte, resultando em impactos significativos.  

Por ter sua economia centrada no setor de prestação de serviços, além da preocupação 

com o meio ambiente, é mais que imprescindível a conservação dos atributos naturais, além 

da importância da preservação dos recursos naturais que devem ser protegidos a qualquer 

custo, obedecendo as leis vigentes e orientando a população da sua responsabilidade 

ambiental e seus governantes da necessidade do saneamento básico e o controle dos resíduos 

que são despejados atualmente nos corpos d’água. 

Com isso espera-se que o estudo seja uma contribuição para a zona costeira dos 

municípios possibilitando a utilização dos dados em estudos posteriores como forma de 

acervo ambiental para os municípios podendo ser utilizado como amparo nos estudos de 

implantação de mitigação de áreas para modelos de estudos para planos ambientais para um 

desenvolvimento econômico que siga as leis ambientais e vise a conservação dos atributos 

naturais.  
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