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SUBSÍDIOS AO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA APA 

DE GUAIBIM UTILIZANDO ANÁLISE MULTICRITÉRIAL EM 

AMBIENTE SIG 

 

RESUMO 
 

Esta dissertação objetivou elaborar uma proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico para 

a Área de Proteção Ambiental de Guaibim (Valença-Bahia), utilizando análise multicriterial, 

em ambiente SIG, visando identificar conflitos e propor alternativas que contribuam para a 

compatibilização da conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento local. Realizou-se 

o mapeamento do uso da terra, da cobertura vegetal e dos conflitos ambientais da APA de 

Guaibim, através da interpretação visual da imagem obtida pelo sensor acoplado ao satélite 

RapidEye e checagem em campo. O mapeamento identificou maior expressão da área 

agrícola, associada às áreas de pastagens, e de uma rica composição vegetacional. A 

espacialização da área urbana demonstrou o avanço imobiliário sobre as áreas de restingas e 

manguezais. A partir do mapa de uso da terra e cobertura vegetal foram delimitados critérios 

para a aplicação da análise multicriterial multiobjetivo, a fim de mapear áreas adequadas à 

conservação e ao desenvolvimento da APA. Os critérios foram convertidos em fatores e 

ordenados numa escala de importância, a partir do processo de análise hierárquica e 

agregados através da combinação linear ponderada, culminando em mapas de viabilidade para 

os objetivos supracitados. A viabilidade da APA de Guaibim à conservação apresentou áreas 

mais viáveis em seus extremos territoriais, abrigando  manguezais, restingas, brejos e rios, 

distantes da malha viária e da área urbana. As áreas indicadas ao desenvolvimento 

concentraram-se em maior ênfase no centro da APA, composta por áreas de carcinicultura, 

turísticas e agrícolas, associadas à proximidade da malha viária. A viabilidade das atividades 

de uso da terra em relação aos objetivos propostos confirmam os resultados indicados na 

análise multicriterial. A análise multiobjetivo aplicada como última etapa da análise 

combinou os mapas gerados, eliminou os conflitos e acomodou os objetivos em um mesmo 

território. O resultado obtido permitiu delimitar as duas principais zonas de manejo da 

proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico: a zona de conservação e a zona de 

desenvolvimento. A partir da análise de cada atividade, suas respectivas áreas foram 

reclassificadas, culminando em três subzonas de conservação (subzona de preservação 

permanente, subzona de uso controlado e subzona de recuperação ambiental) e três subzonas 

de desenvolvimento (subzona de uso especial, subzona agroindustrial e subzona urbana-

turística). A análise indicou cerca de 70% para a zona de conservação e entre as subzonas, a 

de preservação permanente concentrou maior extensão territorial e importantes áreas de 

vegetação e rios. A proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico deste estudo mostrou-se 

compatível com a realidade da APA de Guaibim, de forma que as zonas e subzonas definidas 

são entendíveis e executáveis. A análise funciona corretamente, podendo ser aplicada para 

diferentes interpretações sobre a melhor forma de atingir o objetivo proposto. Indica-se a 

análise multicriterial na elaboração de zoneamentos em unidades de conservação, ou ainda, na 

atualização dos zoneamentos já existentes. 

Palavras-chave: Unidades de Conservação. Geoprocessamento. Sistema de Informações 

Geográficas. Meio Ambiente.  



vi 
 

 
 

ECOLOGICAL-ECONOMIC ZONING SUBISIDIES THE GUAIBIM EPA USING 

MULTICRITERIA ANALYSIS IN GIS 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aimed to elaborate a proposal of Ecological-Economic Zoning for the 

Environmental Protected Area of Guaibim (Valença-Bahia) using multicriteria analysis on 

GIS in order to identify conflicts and to propose alternatives that contribute to the 

compatibility of natural resources conservation and to the local development. The mapping of 

the land use, vegetation cover and environmental conflicts from Guaibim, through the visual 

interpretation of the image obtained by the sensor attached to the satellite RapidEye and 

checked in the field. The mapping identified more expression of the agricola area and a rich 

vegetation composition. Although it concentrates a small area, in urban spatialization the 

current occupation model turns the question problematic while the real state growth moves on 

the sandbanks and mangroves. From the map of land use and vegetation, it is demarcated 

criteria for the realization of the Multicriteria analysis in order to map appropriate areas to the 

conservation and development of the Guaibim. The criteria were converted in factors, 

organized in a scale of importance from the process of hierarchical analysis, and aggregated 

via weighted linear combination resulting on suitability maps for each goal cited before.  The 

suitability of Guaibim to conservation presented more able areas in their territorial extremes 

housing mangrove areas, sandbanks, swamps, and rivers. The indicated areas to development 

are most concentrated on the center that are composed by industrial areas, touristic, and 

agricultural, associated to proximity to roads. The Multi-objective analysis was applied as last 

step of the analysis being used to combine the generated maps, to eliminate conflicts between 

both, and to accommodate in the same territory the adequate areas that will be conserved and 

developed. The result was used to delimitate the two major management zones of the 

Ecological Economic Zoning proposal: the conservation zone and the development zone. 

From the analysis of each zone, their respective areas were compartmentalized e reclassified 

by their aptitude values resulting in three conservation subzones (permanent preservation 

subzone, controlled use of subarea and Subzone of environmental recovery) and three 

development Subzones (Special purpose subzone, and agroindustrial subzone). The analysis 

indicated a greater territory to the Conservation Zone and among the Subzones, the one of 

permanent preservation concentrated a greater territorial extension and important vegetation 

areas and rivers. The Ecological Economic Zoning proposal of this study showed compatible 

to the reality of the Guaibim, so that the defined zones and subzones are understandable and 

applied on the territory. The analysis works correctly interpretations about the best form of 

achieve the proposed goal. It indicates the multicriterial analysis on preparation of zoning on 

conservation unities or updating existent zonings.  

Keywords: Protected Areas. Geoprocessing. Geographic Information System. Environment.  
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______________________    INTRODUÇÃO GERAL      _____________________ 

 

As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) brasileiras são categorizadas como Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável (UCS), prevista no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) visando a utilização sustentável dos recursos naturais 

(BRASIL, 2000). Por apresentarem o cunho sustentável, estão submetidas a uma situação de 

compatibilização entre a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento.   

Criada através da Lei n. 6.902 de 27 de abril de 1981, as APAs são definidas pela Lei 

9.981 de 18 de julho de 2000, como áreas extensas, com ocupação humana, atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, considerados de grande importância para a 

qualidade de vida e bem-estar das populações humanas. Objetiva-se com as APAs, proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais (BRASIL, 1981; 2000). 

Embora estas características estejam muito bem fundamentadas, o padrão de ocupação 

e proteção nas UCS não ocorre como previsto na legislação vigente, moldado por uma 

ocupação desordenada e pela exploração dos recursos naturais não totalmente sustentável.  

Nas APAs situadas na zona costeira brasileira, a ocupação tem sido ainda mais 

preocupante, considerando que a vocação para o turismo associada à beleza cênica, 

contribuem para o seu uso desordenado e geram intensos conflitos socioambientais. 

Com o surgimento da Lei 7.661/1988 que institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC), as UCS costeiras passaram a ser integradas em mais uma política nacional 

de conservação da natureza, reafirmando o uso racional de seus recursos, a ordenação de seus 

usos e a garantia da qualidade de vida da população. O zoneamento é considerado pelo PNGC 

o instrumento balizador do processo de ordenamento territorial necessário para a obtenção das 

condições de sustentabilidade ambiental da zona costeira (BRASIL, 1988). 

Na Bahia, o gerenciamento costeiro já ocorre desde 1987 e atualmente conta com o 

Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro e Marinho/Bahia (BAHIA, 1987). Nesse 

período, o estado já realizou o macrozoneamento costeiro (1996) e o Zoneamento Ecológico-

Econômico (ZEE) costeiro (1999). Embora estes zoneamentos tenham sido realizados, o seu 

caráter dinâmico é fundamental, considerando as mudanças socioeconômicas e ambientais 

que incidem sobre as áreas litorâneas. Além disso, o zoneamento em escala regional, nem 

sempre reflete a atual conjuntura e dinâmica de utilização de uma área específica, e por isso, o 

ZEE em escala local, também deve ter prioridade no processo de ordenamento das atividades. 



15 
 

 
 

No setor Litoral Sul da zona costeira da Bahia, encontra-se localizada a APA de 

Guaibim, no município de Valença. A APA de Guaibim se constitui por uma UCS, criada em 

1992 pelo governo estadual, que estabeleceu uma extensão territorial de 2000 ha (BAHIA, 

1992). Em 1993, o Centro de Recursos Ambientais publicou o zoneamento ambiental, 

instituindo dez zonas ambientais para o ordenamento do uso da APA.  

Em 2002, o governo municipal de Valença sobrepôs o território instituído pelo estado, 

na criação da Área de Proteção Ambiental da Planície Costeira do Guaibim, em uma extensão 

de aproximadamente 13.000 ha (VALENÇA, 2007). A APA de Guaibim apresenta hoje, uma 

vasta faixa de praia que tem configurado uma alta vocação para o turismo e a ocupação 

urbana desordenada. Associado a isto, importantes ecossistemas de restinga, manguezais, rios, 

brejos e remanescentes de floresta ombrófila densa estão definidos como Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) e encontram-se afetadas pelo atual modelo de 

desenvolvimento instalado. 

Este estudo foi motivado pela condição de fragilidade da área diante da pressão por 

diferentes usos da terra, pela lacuna de estudos de ordenamento territorial na área costeira da 

Bahia e pelo fato do zoneamento ambiental instituído em 1993 não responder pela atual 

extensão da APA, refletindo assim, a necessidade da elaboração de uma nova proposta de 

ZEE para a APA de Guaibim. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral  

 

 Elaborar uma proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico para a Área de Proteção 

Ambiental de Guaibim (Valença-Bahia), utilizando análise multicriterial, em ambiente SIG, 

visando identificar conflitos e propor alternativas que contribuam para a compatibilização da 

conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento local. 

 

Específicos 

 

a) Identificar, mapear e caracterizar o uso da terra na APA de Guaibim; 

b) Aplicar a análise multicriterial através do processo de análise hierárquica e da 

combinação linear ponderada para mapear áreas da APA de Guaibim viáveis à conservação e 

ao desenvolvimento. 
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c) Aplicar a análise multicriterial através da análise multiobjetivo para combinar os mapas 

de viabilidade à conservação e ao desenvolvimento, visando eliminar os conflitos existentes e 

acomodar as respectivas áreas sobre o território da APA de Guaibim. 

d)   Propor Zonas e Subzonas de manejo, situando as características, limites, conflitos 

ambientais, objetivos, usos permitidos, potencialidades e ações de manejo. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Esta dissertação encontra-se organizada de acordo com o preconizado no Regimento 

Interno do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 

(Capítulo X/Art.54) e segundo as Normas Gerais para elaboração de trabalhos acadêmicos da 

UESC (Item 3.2). A dissertação apresenta quatro capítulos, destinados a reunir as informações 

essenciais para a elaboração de uma proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico para a 

Área de Proteção Ambiental de Guaibim.  

Capítulo I. Aborda o referencial teórico-metodológico da pesquisa, trazendo as concepções do 

ZEE no Brasil e as principais zonas de manejo estabelecidas nos estudos realizados no país. 

Além disso, apresenta um histórico e definições do processo de tomada de decisão e suas 

ferramentas metodológicas: a análise multicriterial e o sistema de informações geográficas. 

Capítulo II. Aborda o diagnóstico das atividades existentes na APA de Guaibim. Neste 

capítulo é demonstrado o inventário e caracterização dos diferentes usos da terra, cobertura 

vegetal e os conflitos ambientais existentes. 

Capítulo III.  Aborda a execução do processo de tomada de decisão, por meio da análise 

multicriterial e do sistema de informações geográficas para atender objetivos conflitantes, 

eliminar os conflitos e acomodar as áreas viáveis à conservação e ao desenvolvimento em um 

mesmo território, a fim de subsidiar uma proposta de ZEE, através da delimitação de zonas e 

subzonas de manejo, incluindo suas características, limites, conflitos ambientais, objetivos, 

usos permitidos, potencialidades e ações de manejo. 

Capítulo IV. Apresenta a conclusão e sugestões sobre a utilização da análise multicriterial e 

do sistema de informações geográficas como ferramentas de auxílio à elaboração de 

zoneamento em unidades de conservação. 
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_______________________________________________________________CAPÍTULO I 

 

REFERENCIAL TÉORICO-METODOLÓGICO 

 

1.1 Zoneamento Ecológico-Econômico no Brasil 

 

“No caso do ZEE, tratam-se de “mapas falantes” por si mesmos, que se apresentam 

não como reflexos passivos do mundo dos objetos, mas como intérpretes do que 

alguns pretendem que seja “a verdade ecológica deste mundo”. Pois a cartografia 

no ZEE contém uma dupla temporalidade – a da história demarcada espacialmente 

por meio de signos selecionados e a do futuro imaginado, representando as coisas 

como tensão na qual o lugar geográfico é, ao mesmo tempo, um horizonte 

(ACSELRA, 2000)”.  

 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) nasceu com a pretensão de integrar 

aspectos naturais, sociais e econômicos na gestão do território nacional. A demanda por esse 

instrumento surgiu na realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano em 1972 e 1992 (BRASIL, 2011). 

 Embora o Brasil já realizasse zoneamentos desde a o Estatuto da Terra (BRASIL, 

1964) somente em 1981 com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) este 

instrumento surgiu como instrumento do planejamento ambiental no Brasil (BRASIL, 1981). 

Em 1988, com o surgimento do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), o 

zoneamento surge com a intenção de realizar o zoneamento de usos e atividades na zona 

costeira e dar prioridade à conservação e proteção dos recursos naturais, dos sítios ecológicos 

e dos monumentos que integram o patrimônio ambiental brasileiro (BRASIL, 1988). Embora 

já houvesse um arcabouço legislativo inicial, os zoneamentos continuaram a ser executados 

distintamente, sem regras e diretrizes específicas. 

Visando regulamentar o zoneamento ambiental, em 2002, foi estabelecido o Decreto 

nº 4.297/2002 embasando o artigo 9º, inciso II da Lei 6.938/1981, estabelecendo os critérios 

para o zoneamento ambiental, que passou a ser denominado como Zoneamento Ecológico-

Econômico (THOMAS, 2012). Para este decreto, o ZEE é definido como: 

Instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na 

implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e 

padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos 

recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população 

(BRASIL, 2002). 
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O ZEE foi planejado inicialmente para a Amazônia Legal, considerando seus recursos 

naturais, a visibilidade da floresta em âmbito internacional e às formas inadequadas de uso 

dos recursos naturais. No entanto, o instrumento tomou dimensões maiores e passou a ser 

executado para biomas, estados, bacias hidrográficas, unidades de conservação e municípios 

(BRASIL, 2011). 

O então conhecido zoneamento ambiental era interpretado como parte de um conjunto 

de projetos ambientais desenvolvidos no sentido de fornecer orientação para o 

desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, especificamente do solo, água, vegetação 

e da fauna silvestre, constituindo-se como importante instrumento para subsidiar plano de 

manejos e áreas protegidas (KURTZ et al., 2003; VALE et al., 2008).  

 Hoje, com a renomeação para Zoneamento Ecológico-Econômico, algumas 

concepções e definições também foram modificadas, passando então, a ser um instrumento 

que se propõe a ampliar a relação homem-natureza, fazendo a interseção entre as políticas 

públicas, os meios de produção e a biodiversidade (BRASIL, 2006). No contexto acadêmico, 

Vasconcelos et al. (2013) definiram o ZEE como uma área de conhecimento que investiga as 

relações entre os aspectos ecológicos e econômicos do território. 

A Tabela 1 apresenta os princípios que devem embasar o ZEE, sendo eles: 

 

Tabela  1.1 - Princípios para a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico 

Princípios Definição 

 

Participativo 

Os atores sociais devem intervir durante as diversas fases dos trabalhos, desde 

a concepção até a gestão, com vistas à construção de seus interesses próprios e 

coletivos, para que o ZEE seja autêntico, legítimo e realizável. 

 

Equitativo 

Igualdade de oportunidade de desenvolvimento para todos os grupos sociais e 

para as diferentes regiões.  

 

 

Sustentável 

O uso dos recursos naturais e do meio ambiente deve ser equilibrado, 

buscando a satisfação das necessidades presentes sem comprometer os 

recursos para as próximas gerações.  

 

 

Holístico 

Abordagem interdisciplinar para a integração de fatores e processos, 

considerando a estrutura e a dinâmica ambiental e econômica, bem como os 

fatores histórico-evolutivos do patrimônio biológico e natural. 

 

 

Sistêmico 

Visão sistêmica que propicie a análise de causa e efeito, permitindo 

estabelecer as relações de interdependência entre os subsistemas físico-biótico 

e socioeconômico. 

Fonte: Brasil (2011). 

 

A implantação do ZEE, segundo Meneguezzo & Albuquerque (2009) e Silva et al. 

(2012) faz parte de uma nova geração de políticas publicas ambientais, apoiando-se na gestão 

territorial e nos princípios do desenvolvimento sustentável. Para o último autor, o instrumento 
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é balizado por diferentes legislações sobre a regulação do uso do território, visando demarcar 

áreas protegidas e avaliar as probabilidades de crescimento das atividades em determinada 

região ou a sumária restrição em outras. 

O zoneamento deve ser, segundo Lopes et al. (2012) o resultado de um processo 

político-administrativo, em que os conhecimentos técnicos e científicos são imprescindíveis 

para a adequação à realidade ambiental e socioeconômica da área zoneada, e torna-se para 

Geneletti & Duren (2008), uma tarefa complexa baseada na tomada de decisão que 

inerentemente requer a avaliação de vários atributos da terra.  

Steinberger & Romero (2000) expõem que o ZEE não deve ser considerado como um 

plano e nem como uma política, já que, constitui-se como um instrumento de caráter 

indicativo e dinâmico para a tomada de decisões e formulação de políticas. O caráter 

indicativo, para Pereira et al. (2011), se expressa pela identificação da vulnerabilidade e da 

potencialidade do território, já o caráter dinâmico, pela necessidade de tornar o ZEE revisto e 

atualizado. O autor sugere que o ZEE seja compreendido como um instrumento de gestão 

social pública, incorporando dados, revisão periódica e adaptação à realidade ecológica e 

econômica do território.   

De toda forma, Veiga (2001) defende que o ZEE se constitui em um importante 

avanço para o desenvolvimento territorial, representando uma forma de negociação e de ajuste 

entre as diversas visões sobre desenvolvimento. Lopes et al.  (2012) complementa, ao afirmar 

que o zoneamento é um recurso estratégico para propor alternativas de usos, definindo uma 

nova visão institucional do sistema nacional de planejamento.  

Uma vez realizado o ZEE, é possível conhecer a vocação de cada área, servindo de 

instrumento para a adoção de políticas públicas que promovam o desenvolvimento 

socioeconômico e a conservação dos recursos naturais (REMPEL et al., 2012). Assim, o ZEE 

objetiva organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a 

planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos 

naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais ecossistêmicos 

(BRASIL, 2002).  

O zoneamento foi incorporado também, ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), devendo as unidades de conservação apresentar seus zoneamentos 

elaborados e instituídos. Na Lei do SNUC, o zoneamento é definido no capítulo I, art. 2º e 

parágrafo XV, como: 
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Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de 

manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as 

condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma 

harmônica e eficaz (BRASIL, 2000). 

 

Para as UCs, a Organização das Nações Unidas (2003) chama a atenção da 

necessidade do zoneamento ser um incentivador do desenvolvimento, e, portanto, ser 

dinâmico, propositivo, político e técnico do planejamento das UCs, ao invés de uma coletânea 

de mapas e relatórios com zonas homogêneas e estáticas cristalizadas em mapas. 

Nesta discussão, observa-se que as vantagens em realizar o zoneamento residem na 

possibilidade de identificar as atividades adequadas para cada setor da UC e determinar os 

pontos frágeis de um ecossistema, impedindo o estado irreversível de uma região por meio da 

tomada de decisão preventiva (MILANO, 1993; GENELETTI & DUREN, 2008).  

No entanto, Sabatini et al. (2007) mencionam uma critica ao instrumento, afirmando 

que existe a ausência de um mecanismo claro para operacionalizar o ZEE no chão. Para o 

autor, isso pode ocorrer principalmente em países em desenvolvimento, que possuem áreas 

protegidas sem financiamento e pessoal para projetar e cumprir as diretrizes sobre as 

atividades adequadas para cada zona estabelecida.   

Outra crítica observada refere-se ao processo metodológico de elaboração do ZEE. 

Para Acselrad (2000) há uma dificuldade em se estabelecer ZEE na Amazônia e os princípios 

metodológicos em diferentes zoneamentos possuem ambiguidades internas para produzir um 

conhecimento sobre “as realidades físicas e sociais do território”, com zonas 

“equiproblemáticas”, elaboradas por diferentes pontos de vista. 

Na perspectiva do processo metodológico, Steinberger & Romero (2000) ressalta que 

não se deve utilizar uma metodologia preestabelecida, mas construí-la a partir de uma 

interação entre os sistemas ambientais e as formações socioeconômicas e culturais, 

considerando as características locais como parte importante no processo de escolha dos 

métodos e da sequência a ser seguida no desenvolvimento do trabalho.  

O Ministério do Meio Ambiente também vem elaborando e atualizando diversas 

diretrizes metodológicas próprias à execução do ZEE (BRASIL, 2006). As diretrizes preveem 

uma elaboração balizada em quatro etapas (planejamento, diagnóstico, prognóstico e 

subsídios à implementação), fundamentada numa concepção de se detectar os problemas e 

métodos a serem aplicados na busca de solução de problemas, de forma que os resultados 

obtidos permitam integrar variáveis ambientais e socioeconômicas para a elaboração de 

estratégias e políticas.  
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Importante ressaltar, que embora exista um conjunto de diretrizes metodológicas 

apresentadas e revisadas constantemente pelo poder público, diversas outras metodologias 

têm sido testadas e os resultados fundamentam os objetivos do instrumento, adequando-se as 

características de cada área de estudo.  

Dentre as metodologias existentes, a elaboração de zoneamentos tem sido testada com 

a análise multicriterial associada ao sistema de informações geográficas. O uso da análise 

mostrou-se eficiente na elaboração de diferentes zoneamentos (JOERIN et al., 2001; VILLA 

et al., 2002; ROSOT et al., 2007; GENELETTI & DUREN, 2008; VALE et al., 2008; 

TAVANTI et al., 2009; LOBO, 2009; MOEINADDINI et al., 2010; PENG et al., 2012; 

ZHANG et al., 2013) e tem sido justificada pela possibilidade de ponderar diversas variáveis, 

culminando em resultados abrangentes a nível espacial com o uso inovador da tecnologia 

(NAUGTHON, 2007; CHANG et al., 2008; OHADI et al., 2013). 

Considerando a possibilidade de elaborar um ZEE, com a utilização da AMC, a 

variável ambiental torna-se facilmente inserida em diferentes momentos do processo de 

tomada de decisão (MONTAÑO, 2007).  

Nesta perspectiva, Pereira et al.  (2011) reforçam que o zoneamento oferece 

indicadores e índices que condensam informações que podem ser utilizadas como elementos 

norteadores para monitorar, acompanhar e avaliar o planejamento, orientando a formulação de 

políticas públicas setoriais com maior precisão e consistência.  

Essa compreensão de como ocorre à organização e apropriação humana de forma 

espacial, permite, segundo Thomas (2012), buscar alternativas para solucionar problemas 

decorrentes de uma utilização errônea do meio, melhores condições de vida à população e a 

garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo, portanto, o zoneamento uma 

proposta de organização territorial que resolve ou minimiza os impactos da inadequada 

ocupação e utilização do meio. 

 

1.1.1 As zonas de manejo estabelecidas em zoneamentos realizados no Brasil 

O ato de zonear para Santos (2004), consiste na compartimentação de uma dada 

região, delimitada por seu espaço, estrutura e funcionamento. Para a autora, as zonas são 

estabelecidas através da avaliação dos atributos mais relevantes e de suas dinâmicas, a fim de 

se estabelecer um conjunto de normas específicas para conservação e desenvolvimento. 

Definir zonas para Lopes et al. (2012) auxilia os estudos ambientais, socioeconômicos 

e as negociações democráticas entre órgãos públicos, setores privados e a sociedade civil 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X10000553


22 
 

 
 

sobre as estratégias e alternativas que serão adotadas no alcance de um objetivo maior: a 

promoção do desenvolvimento sustentável. 

Durante a elaboração do instrumento, o Decreto 4.297/2002 determina que as zonas 

estejam de acordo com as necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos 

naturais e do desenvolvimento sustentável, orientadas pelos princípios da utilidade e da 

simplicidade, facilitando a implantação de limites, restrições e a compreensão pelos cidadãos. 

 O artigo 12 e 14 descrevem as considerações mínimas para a definição das zonas:  

 
Art.12. A definição de cada zona observará, no mínimo: 

 

I - diagnóstico dos recursos naturais, da socioeconomia e do marco jurídico-

institucional; 

II - informações constantes do Sistema de Informações Geográficas; 

III - cenários tendenciais e alternativos; e 

IV - Diretrizes gerais e específicas, nos termos do art. 14 deste Decreto (BRASIL, 

2002). 

Art. 14.  As Diretrizes Gerais e Específicas deverão conter, no mínimo: 

         

I - atividades adequadas a cada zona, de acordo com sua fragilidade ecológica, 

capacidade de suporte ambiental e potencialidades; 

II - necessidades de proteção ambiental e conservação das águas, do solo, do 

subsolo, da fauna e flora e demais recursos naturais renováveis e não-renováveis; 

III - definição de áreas para unidades de conservação, de proteção integral e de 

uso sustentável; 

IV - critérios para orientar as atividades madeireira e não-madeireira, agrícola, 

pecuária, pesqueira e de piscicultura, de urbanização, de industrialização, de 

mineração e de outras opções de uso dos recursos ambientais; 

V - medidas destinadas a promover, de forma ordenada e integrada, o 

desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável do setor rural, com o 

objetivo de melhorar a convivência entre a população e os recursos ambientais, 

inclusive com a previsão de diretrizes para implantação de infraestrutura de 

fomento às atividades econômicas; 

VI - medidas de controle e de ajustamento de planos de zoneamento de atividades 

econômicas e sociais resultantes a iniciativa dos municípios, visando a 

compatibilizar, no interesse da proteção ambiental, usos conflitantes em espaços 

municipais contíguos e a integrar iniciativas regionais amplas e não restritas às 

cidades; 

VII - planos, programas e projetos dos governos federal, estadual e municipal, 

bem como suas respectivas fontes de recursos com vistas a viabilizar as atividades 

apontadas como adequadas a cada zona (BRASIL, 2002). 
 

 

 Diversos zoneamentos são estabelecidos no Brasil, e junto a eles, a determinação das 

zonas tem sido aplicas de acordo com as características de cada área, considerando 

principalmente, os recursos naturais, a presença humana e as interferências humanas sobre o 

ambiente. A Tabela 2 apresenta as distintas zonas e suas definições nos estudos realizados no 

país: 
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Tabela 1.2 - Zonas e suas definições estabelecidas em distintos zoneamentos realizados no Brasil 

ZONAS DEFINIÇÃO AUTOR 
 

Áreas de Preservação 

Permanente  

Áreas com ecossistemas frágeis, com maior declividade ou onde a mata nativa ainda intocada, com 

permissão de visitas apenas para investigação ou pesquisa científica; Áreas com faixas marginais nos cursos 

de água e topos dos morros. 

 

Kurtz et al. (2003); Rempel et al. 

(2012) 

 

Conservação Permanente  

Áreas onde o homem já se introduziu, vegetação secundária, mas sem grandes agressões, podendo ser 

utilizada para o turismo ecológico.  

 

Kurtz et al. (2003) 

 

Áreas de Restauração  

Áreas onde a deterioração ambiental já está bastante acentuada (ultrapassa os 10%) e possui áreas com 

declividade pouco acentuada, e atividades como a agricultura e o pastoreio com uso de produtos químicos 

com fins agrícolas; Áreas que deverão ser transformadas em Áreas de Conservação Permanente ou Áreas de 

Preservação Permanente (APP), evitando-se aí, futuramente, ações antrópicas. 

 

Kurtz et al. (2003) 

 

Área de Uso e Ocupação 

Áreas planas destinadas a ocupação do homem e possibilidade de  atividades como a agricultura e o 

pastoreio de subsistência, áreas de lazer, desde que acompanhada por técnicos. 

 

Kurtz et al. (2003) 

 

Intangível 

Área preservada, com alto grau de preservação e dedicada à proteção integral dos sistemas subterrâneos, ao 

monitoramento ambiental e à pesquisa técnico-científica. 

 

Lobo (2009); Vale et al.(2008) 

 

 

Uso Restrito 

Área preservada, com pequena ou mínima intervenção humana, sendo permitida a pesquisa técnico-

científica e determinados tipos de roteiros turísticos; Área com terrenos que apresentam declividades de 20 a 

45% (terrenos classificados como forte ondulados) e declividades de 45 a 100% (terrenos classificados 

como montanhosos) com relativa fragilidade ambiental; Área com presença de espécies em extinção. 

 

Lobo (2009); Vale et al. (2008); 

Rempel et al. (2012); Zanin et al. 

(2005) 

 

Histórico-Cultural  

Áreas com predominância de amostras do patrimônio histórico/cultural, arqueológico ou paleontológico, que 

serão preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o público, servindo à pesquisa, educação e uso 

científico.  

 

Lobo (2009); Vale et al.(2008)  

 

Recuperação 

 

Áreas com intervenção humana, havendo a necessidade de recuperação visando deter a degradação dos 

recursos ou restaurar a área.  

 

Lobo (2009); Vale et al. (2008)  

Zanin et al. (2005) 

 

Interferência Experimental 

 

Áreas para o desenvolvimento de pesquisas e implantação de laboratórios. 

 

Lobo (2009) 

 

 

Uso Extensivo e Intensivo 

Áreas de caminhamento e pontos interpretativos de dispersão controlada, visando facilitar o espeleoturismo 

em pequena, média ou larga escala; Áreas naturais com ações antrópicas; Área com terrenos que apresentam 

declividades compreendidas entre 0 e 20%, classificados como planos, suave ondulados, moderado 

ondulados e ondulados, aptos à agricultura, desde que com uso de práticas conservacionistas;  Área com 

intervenção humana associada à extração seletiva de madeira e vestígios de recuperação da vegetação. 

 

Lobo (2009); Vale et al. (2008); 

Rempel et al. (2012);  Zanin et 

al. (2005) 

 

Urbanizada 

Área urbanizada com predominância de edificações, áreas comerciais e áreas industriais consolidadas. 

 

Rempel et al. (2012); Costa & 

Nishiyama (2012) 

 

Floresta Nativa 

Áreas formadas por Floresta Estacional Decidual primária e em estágio avançado de regeneração do Bioma 

da Mata Atlântica. 

 

Rempel et al. (2012) 
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Interesse de Proteção 

Ambiental 

 

Áreas com maior preservação dos recursos florestais, aliado a declividades acentuadas (acima de 12% de 

declive), presença de nascentes e poucas áreas com intervenções antrópicas de uso agrícola.  

 

 

Rempel et al. (2012) 

 

Interesse de Controle 

Ambiental 

 

Áreas com um mosaico de usos agrícolas e de remanescentes florestais, presença de APPs, visando proteger 

o que ainda não está degradado e recuperar as áreas necessitadas. 

 

Thomas (2012) 

 

Interesse de Reabilitação 

Ambiental 

 

Áreas com uso agrícola intenso do solo, e APPs em alto grau de degradação. 

 

Thomas (2012) 

 

Interesse de Adequação 

Ambiental 

 

Áreas com manchas urbanas intensas, com presença de indústrias, estabelecimentos comerciais e de 

serviços, residências e também, expansões de loteamentos urbanos residenciais.   

 

Thomas (2012) 

 

Primitiva 

 

Áreas com a mínima intervenção humana, podendo ser utilizada para facilitar educação ambiental, pesquisa 

e recreação primitiva. 

 

Vale et al. (2008) 

 

Uso Agrícola 

Áreas com fertilidade do solo, o assoreamento dos córregos e o comprometimento da qualidade da água 

associadas a existência de culturas anuais e perenes. 

 

Oliveira et al. (2011) 

 

Restrições à ocupação 

Áreas em que não devem ser submetidas a empreendimentos imobiliários, devido a presença de 

propriedades geodinâmica e ecossistêmica em frágil equilíbrio, tais como, dunas móveis, lagoas, lagunas 

continentais, falésias da Formação Barreiras, planícies de inundação dos cursos d’água. 

 

Lopes  et al. (2012) 

 

Imprópria à ocupação 

Áreas definidas como faixa de praia, recifes, falésias, lagos interdunares, paleodunas e planície flúvio-

marinhas. 

 

Lopes  et al. (2012) 

 

Propícia à ocupação 

 

Áreas caracterizadas pela presença de tabuleiros pré-litorâneos e depressões periféricas. 

 

Lopes  et al .(2012) 

 

Utilizada com ocupação 

controlada 

 

Áreas definidas como RESEX e visam assegurar o uso sustentável e a plena conservação aos recursos 

naturais renováveis disponíveis, protegendo os meios de vida e culturais da população local. 

 

Lopes  et al. (2012) 

 

Utilizada sem 

regulamentação oficial 

 

Área em que se situa a localidade das tribos remanescentes de Quilombolas. 

 

Lopes  et al. (2012) 

 

Uso Especial 
Área com presença de espécies exóticas, e destinadas a recuperação de floresta subtropical úmida 

degradada; permanente e exposições rotativas sobre aspectos históricos culturais da área. 

 

Zanin et al. (2005) 

 

Uso Recreativo 

Área com ocupação irregular e presença de clube privado, com instalações de piscinas, edifícios e área verde 

com equipamentos de lazer e recreação.  

 

Zanin et al. (2005) 
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1.2 Tomada de decisão e suas ferramentas: análise multicriterial e sistema de 

informações geográficas 

O processo decisório consiste no desencadeamento das ações realizadas no 

decorrer de um estudo, plano ou projeto que envolva a possibilidade de escolha por 

um ou outro direcionamento dado no quadro das opções existentes. A decisão final 

pode vincular-se, assim, ao somatório das decisões tomadas ao longo dos 

procedimentos realizados, ou somente a partir das conclusões finais tiradas de 

ações concebidas no processo (FITZ, 2008). 

 

Uma decisão precisa ser tomada sempre que estamos diante de um problema com mais 

de uma alternativa para sua solução, e, em sua dimensão mais básica, a tomada de decisão é a 

eleição por parte de um centro decisor da melhor alternativa entre as possíveis (GOMES et 

al., 2006).  Para Eastman (2012) a decisão é simplesmente a escolha entre alternativas, 

representadas por diferentes cursos de ação e hipóteses sobre uma característica. 

Ao definir decisão, Freitas et al. (2006) discorreram como o processo de análise e 

escolha entre várias alternativas disponíveis do curso de ação, envolvidos por seis elementos 

fundamentais: tomador de decisão, objetivos, preferências, estratégia, situação e resultado. 

Esse processo de tomada de decisão encontra-se imerso na Teoria da Decisão.   

A Teoria da Decisão, segundo Gomes et al. (2006), baseia-se no pensamento de que os 

indivíduos são capazes de expressar suas preferências básicas, definindo um conjunto de 

procedimentos e métodos de análise para assegurar a coerência, a eficácia e a eficiência das 

decisões tomadas em função das informações disponíveis, com auxílio de ferramentas 

matemáticas ou não para a escolha de alternativas.  

Para uma tomada de decisão coerente, Fitz (2008) advoga a necessidade do decisor 

participar de todo o processo da estrutura decisória, evitando perdas ou fracassos, já que, na 

maioria dos casos, o processo decisório acaba tendo a participação apenas do próprio decisor. 

Neste processo, o decisor deve apresentar a racionalidade, uma espécie de escolha dos meios 

mais adequados para o alcance de determinados objetivos, buscando-se obter os melhores 

resultados (FREITAS et al., 2006).  

 

1.2.1 Análise multicriterial (AMC) - Multicriteria Analysis (MCA) 

Um histórico da AMC é realizado por Zuffo et al. (2002), enfatizando que o seu uso 

foi iniciado com o trabalho de Paretto em 1896. Para Freitas et al. (2006),  esta técnica surgiu 

somente nas décadas de 70 e 80, em substituição aos modelos ortodoxos de pesquisa 
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operacional, visando a resolução de problemas logístico-militares durante a segunda guerra 

mundial. 

Os métodos da AMC têm sido desenvolvidos para apoiar e conduzir os decisores na 

avaliação e na escolha das alternativas-solução, permitindo a abordagem de problemas 

considerados complexos, conferindo maior clareza e transparência ao processo de tomada de 

decisão (FREITAS et al., 2006; GOMES et al., 2006). 

A AMC segundo Ponpermayer (2007) sintetiza os dados complexos e 

multidimensionais, em que, o decisor procura ordenar elementos de um conjunto de 

alternativas do “melhor” ao “pior”, ou simplesmente escolhe o melhor elemento. Vilas Boas 

(2005) complementa, afirmando que a análise considera diversas alternativas que se resumem 

em: uma decisão a ser tomada; os eventos desconhecidos que podem afetar os resultados; os 

possíveis cursos de ação e os próprios resultados. O objetivo da AMC, segundo o mesmo 

autor, é ajudar o gestor a analisar dados complexos no campo ambiental, buscando a melhor 

estratégia de gestão do meio ambiente.  

As vantagens de aplicação da AMC consistem na possibilidade de reflexão dos 

objetivos, a análise de particularidades das alternativas, a quantificação dos custos implícitos 

que não são traduzidos na análise custo-benefício e a possibilidade de quantificar e avaliar os 

critérios. Já a desvantagem, se dá na necessidade de obter um grande número de informações 

para realizar a avaliação das alternativas (SOUZA et al., 2006).  

Para Francisco et al. (2008) existe um grande número e possibilidade de técnicas na 

AMC e sua escolha está intimamente ligada ao problema considerado. No que se refere às 

suas fases de utilização, Vilas Boas (2005) distingue duas etapas: (1) Estruturação: identificar, 

caracterizar e hierarquizar os principais atores intervenientes e definir as alternativas de 

decisão que serão comparadas segundo alguns critérios; e (2) Avaliação: esclarecer a escolha 

por uma análise de sensibilidade.  

 

1.2.1.1 Processo de análise hierárquica (PAH) - Analytic Hierarchy Process (AHP) 

A técnica de análise multicriterial PAH foi desenvolvida por Thomas Saaty (1977), 

quando foi professor na Warton School na Universidade da Pensilvânia. Segundo Pinese 

Júnior & Rodrigues (2012): 

 

O PAH desenvolvido por Thomas L. Saaty na década de 70 consiste na criação de 

uma hierarquia de decisão, composta por níveis ou classes de importância que 

permitem uma visão global das relações inerentes ao processo. 
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O PAH é uma teoria com base matemática, fundamentada no método newtoniano e 

cartesiano de pensar, que permite organizar e avaliar a importância relativa entre critérios e 

medir a consistência dos julgamentos, decompondo e dividindo o problema até níveis claros e 

dimensionáveis (MOREIRA et al., 2001; FREITAS et al., 2006). O método é compreendido 

como uma comparação pareada das variáveis considerando o grau de importância relativa 

entre os fatores (critérios), facilitando a análise, a compreensão e a avaliação do problema de 

decisão (GOMES et al., 2006; SAMIZAVA, 2008). 

Em suma, assume-se a definição de Pinese Júnior & Rodrigues (2012) que o processo 

envolve a identificação de um problema de decisão e, em seguida, o decompõe em uma 

hierarquia de “subproblemas” menores e mais simples, analisados de forma independente, 

sem perder o foco do problema de decisão. As vantagens em sua utilização consistem na 

possibilidade de flexibilidade, permissão ao tomador de decisão de ser intuitivo e 

possibilidade de verificar a consistência dos julgamentos (RAMANATHAN, 2001).  

De acordo com Saaty (1977), a técnica matemática trabalha com a lógica da 

comparação ‘dois-a-dois’, onde inicialmente o tomador de decisão ajusta uma espécie de 

hierarquia global das alternativas. Saaty (2008) aborda as seguintes etapas para a execução do 

método: 

 

(1) Definir o problema e determinar o tipo de conhecimento procurado; 

(2)  Estruturar a hierarquia de decisão do topo com o objetivo da decisão e os níveis 

intermediários (definição de critérios); 

(3)  Construir um conjunto de matrizes de comparação par a par. Cada elemento em uma 

parte superior do nível é usado para comparar os elementos no nível imediatamente inferior 

com respeito a ele por meio do estabelecimento dos pesos de importância (Quadro 1.1);  

  

Quadro 1.1 - Matriz de comparação construída de acordo com a técnica do processo de 

análise hierárquica 

Critérios Critério A Critério B Critério C Critério N 

Critério A  1    

Critério B aij 1   

Critério C aij aij 1  

Critério N aij aij aij 1 
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 Esta etapa baseia-se numa matriz quadrada n x n, onde as linhas e colunas correspondem 

aos n critérios analisados para o problema em questão. Assim, o valor “aij” representa a 

importância relativa do critério da linha “i” face ao critério da coluna “j”. Como a matriz é 

recíproca, apenas a metade triangular inferior necessita ser avaliada, já que a outra metade 

deriva desta e a diagonal principal assume valores iguais a 1 (ZAMBON et al., 2005).  

 

A matriz deve apresentar as seguintes características:  

aij > 0, em que todos os pesos são positivos; 

aii = 1, os pesos da diagonal principal sempre terá peso 1, onde, todo critério comparado a ele 

mesmo apresentará a mesma importância; 

aij = 1/aji, em que ao estabelecer um peso na comparação entre o critério A com o B, a 

comparação inversa entre o critério B e o A, deve ter seu valor inverso. 

(4) Usar as prioridades obtidas a partir das comparações, para pesar as prioridades, calcular 

seus valores ponderados e obter sua prioridade global. 

 

Para fazer as comparações, é preciso de uma escala de números que indique quantas 

vezes mais um elemento é importante sobre o outro elemento quando são comparados 

(SAATY, 2008). Esses pesos encontram-se descritos no quadro 1.2 e suas respectivas 

justificativas são apresentadas na Tabela 1.3. 

 

Quadro 1.2 - Pesos estabelecidos para os critérios de acordo com o processo de análise 

hierárquica 

MENOS IMPORTANTE IGUAL MAIS IMPORTANTE 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Extremamente  Muito Moderado Pouco Igual Pouco Moderado  Muito Extremamente 

Fonte: Adaptado de Saaty (1977). 

 

Tabela 1.3 - Justificativas para o estabelecimento dos pesos, de acordo com o processo de 

análise hierárquica 

PESO DEFINIÇÃO 

1 Duas atividades contribuem igualmente para o objetivo 

3 O critério é pouco mais importante que o outro 

5 O critério é claramente mais importante que o outro 

7 O critério é mais importante para o objetivo 

9 Sem qualquer dúvida um dos critérios é absolutamente predominante para o objetivo 
Fonte: Adaptado de Saaty (1977). 
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 Uma vez estabelecidos os pesos, realiza-se os cálculos, que em síntese, é a soma de 

todos os valores da coluna, seguida, da divisão de cada elemento da sua coluna pelo seu 

somatório total. A última etapa consiste no somatório das linhas da matriz e posterior divisão 

do último somatório pelo total de critérios.  

O passo final é realizado pelo Grau de Consistência (GC), que indica a segurança com 

que os pesos dos critérios foram estabelecidos e a probabilidade com que a combinação de 

pesos obtidos pela matriz de comparação pode ser gerada por números aleatórios 

(EASTMAN, 2012). O cálculo é realizado pela seguinte equação: 

 

         GC= IC/IA     (1.1) 

Onde: 

GC= Grau de Consistência 

IC= Índice de Consistência  

IA = Índice de Aleatoriedade 

 

Para definição do Índice de Consistência (IC) utiliza-se a equação: 

                                                IC = (λmax – n) / (n-1)        (1.2) 

Onde: 

λmax= autovalor máximo 

n= número de critérios comparados 

 

Para a definição do autovalor (λmax) soma-se o produto da matriz dos pesos pelo seu 

autovetor. Para calcular o GC é preciso ainda, estabelecer o IA. Saaty (1977) estabeleceu 

valores para o IA, de acordo com o número de critérios utilizados na matriz de comparação, 

como é observado no quadro 1.3. 

 

Quadro 1.3 - Valores do índice de aleatoriedade estabelecidos de acordo com o processo de 

análise hierárquica 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,49 1,51 

Fonte: Adaptado de Saaty (1977). 
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O GC indicará se o julgamento realizado foi o suficientemente consistente. 

Combinações de pesos superiores a 0,10 deverão ser reavaliados (SAATY, 1977; 

EASTMAN, 2012). No software IDRISI Selva, o cálculo de todo os pesos e do grau de 

consistência podem ser realizados pelo módulo WEIGHT (EASTMAN, 2012). 

 

1.2.1.2 Combinação linear ponderada (CLP) - Weighted Linear Combination (WLC) 

A CLP é uma técnica utilizada para a agregação dos fatores após o processo de 

ponderação dos pesos atribuída pela técnica PAH (PINTO et al., 2012). A técnica permite 

combinar fatores (critérios), através da aplicação de um peso para cada um, seguido por um 

resumo dos resultados para se obter um mapa de viabilidade (EASTMAN, 2012). 

A combinação segundo Malczewski (2000; 2004) tem sido caracterizada como uma 

das técnicas facilmente implementadas em ambiente SIG. De acordo com Eastman (1998) a 

CLP: 

 

Permite uma completa compensação entre todos os fatores. O grau com que um fator 

pode compensar outro, entretanto, é determinado pelo seu peso. Nesse sentido um 

alto escore de aptidão em um determinado fator pode compensar uma baixa aptidão 

de outro fator numa mesma área. A CLP é uma técnica baseada nas médias e coloca 

a análise exatamente a meio caminho das operações AND (mínimo) e do OR 

(máximo), isto é, nenhum risco extremo e nenhum extremo de aversão ao risco. 

 

Estabelecida a importância para cada fator, os mesmos são combinados, multiplicando 

cada célula ou pixel, de cada mapa de fatores pelo seu peso e, então, somam-se os resultados. 

A combinação é feita através da seguinte equação: 

 

                                                    S= ∑ w1 x1                                                                      (1.3) 

Onde: 

S = Viabilidade 

Wi= Peso do Fator i 

Xi= Score de critério do fator 

 

Por fim, o mapa de adequação é determinado por uma padronização entre 0 a 255 

escores, em que 0 corresponde as áreas menos favoráveis para atendimento do objetivo 

determinado e 255 as áreas mais favoráveis.  
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1.2.1.3 Análise multiobjetivo (AMO) – Multi-Objective Analysis (MOA) 

 

 Na AMC, a análise multiobjetivo é utilizada sempre que necessária a tomada de 

decisão com mais de um objetivo para atender  perspectivas complementares ou conflitantes 

(EASTMAN, 1998; 2012).  

 Para Eastman (2012), quando a análise possui objetivos complementares, a decisão é 

facilmente resolvida, considerando a possibilidade de identificação de áreas de aptidão para 

quantos objetivos forem necessários. Nesse caso, as áreas de terra podem satisfazer mais de 

um objetivo, ou seja, um pixel individual pode pertencer a mais de um conjunto de decisões. 

 No caso dos objetivos conflitantes, é preciso uma abordagem que resolva os conflitos 

entre os objetivos e maximizem as regras de decisão. Para Eastman (2012), nestes casos a 

solução mais comum é o desenvolvimento de uma solução de compromisso, tendo a 

preocupação de desenvolver uma alocação da terra que maximiza ou minimiza um objetivo. 

 A execução da AMO pode ser realizada no Idrisi Selva (EASTMAN, 2012) por meio 

do módulo MOLA (Multi-Objective Land Allocation). Para este fim, mapas de viabilidade 

para cada objetivo devem ser elaborados e, posteriormente, a integração identificará as áreas 

de conflitos e terão ampla prioridade na resolução dos impasses, acomodando as áreas de cada 

objetivo estabelecido.  

 

1.2.2 Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

 

“A utilização de SIGs para a realização de estudos de caráter espacial exige 

procedimentos de investigação que necessitarão de critérios bem definidos. Em se 

tratando de análise geográfica, em que há o envolvimento de uma grande gama de 

informações, devem ser empregadas metodologias multicritério (FITZ, 2008)”. 

 

Um processo de tomada de decisão claro e coerente pode ser realizado com o apoio de 

ferramentas de geoprocessamento, permitindo uma análise espacial do sistema. Segundo 

Camara et al. (2004), estudos a nível espacial têm sido cada vez mais comuns devido à 

disponibilidade de sistemas de informações geográficas de baixo custo e com interfaces 

amigáveis. Na análise espacial o problema pode ser classificado em três tipos de dados, 

segundo Camara et al., (2002): 
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Eventos ou padrões pontuais: fenômenos expressos através de ocorrências 

identificadas como pontos localizados no espaço, como por exemplo, localização de crimes, 

doenças ou espécies vegetais; 

Superfícies contínuas: conjunto de amostras de campo, regularmente ou 

irregularmente distribuídas. Estes dados resultam, por exemplo, de levantamentos de recursos 

naturais e incluem mapas geológicos, topográficos, ecológicos, fitogeográficos e pedológicos. 

Áreas com contagens e taxas agregadas: referem-se a indivíduos localizados em 

pontos específicos no espaço, agregados em unidades de análises. Estes dados referem-se, por 

exemplo, a dados associados a levantamentos populacionais, como censos e estatísticas de 

saúde. 

Segundo Assad & Sano (1998) o SIG refere-se aquele sistema que efetua o tratamento 

computacional de dados geográficos e integra em uma única base de dados, as informações 

espaciais provenientes de dados cartográficos, além de oferecer mecanismos para consultar, 

recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados georreferenciada. Para Rocha 

(2000) o SIG é também, um sistema com capacidade para aquisição, armazenamento, 

processamento, análise e exibição de informações. 

Um SIG possui os seguintes componentes: interface com o usuário; entrada e 

integração de dados; consulta análise espacial e processamento de imagens; visualização, 

plotagem; e armazenamento e recuperação de dados (ASSAD & SANO, 1998). Para os 

autores, esses componentes se relacionam em um nível próximo ao usuário, em que a 

interface homem-máquina define como o sistema é operado e controlado.  

Diversos trabalhos têm associado cada vez mais o sistema de informações geográficas 

com AMC para apoio a tomada decisão. Em estudos ambientais, as diversas aplicações de 

SIG já envolvem múltiplos critérios e auxilia o tomador de decisão a designar pesos de 

prioridade aos critérios de decisão, a avaliar as alternativas escolhidas e os resultados de suas 

escolhas (JANKOWSKI, 1995; MALCZEWSKI, 2006). Essa associação permite a escolha de 

alternativas, a integração de objetivos e informações espaciais para diferentes áreas e linhas 

de pesquisa, evidenciando o potencial da combinação destas ferramentas para obtenção de 

resultados factíveis que possibilitem a tomada de decisão.  
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______________________________________________________________CAPÍTULO II 

 

GEOPROCESSAMENTO APLICADO AO DIAGNÓSTICO DO USO DA TERRA E 

DA COBERTURA VEGETAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – UM OLHAR 

SOBRE A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUAIBIM, VALENÇA, BAHIA 

 

Resumo 

A análise do uso da terra é essencial para diagnosticar o nível de apropriação da sociedade 

sobre os recursos naturais, auxiliar o planejamento ambiental em áreas costeiras e disciplinar 

o processo de uso em unidades de conservação. Objetivou-se neste estudo, mapear e 

caracterizar o uso, a cobertura vegetal e os conflitos ambientais existentes na APA de 

Guaibim (Valença-Bahia), utilizando técnicas de geoprocessamento. O mapeamento foi 

realizado a partir da imagem satélite obtida em 2009, pelo sensor acoplado ao satélite 

RapidEye, complementada por imagens históricas do Google Earth e importadas para o 

software ArcGIS 10.1, onde foi sobreposta ao arquivo vetorial com o limite da APA, e seu 

mapeamento, realizado por interpretação visual da imagem e edição de arquivos de vetores 

em escala 1:10.000. A interpretação foi validada por observações em campo com auxílio de 

GPS e câmera digital, para checagem e delimitação das classes de uso e do registro de 

conflitos ao longo do território. O mapeamento identificou treze classes de uso, com maior 

expressão da área agrícola, porém, a soma das diferentes fisionomias vegetais constitui 

importante destaque da vegetação nessa unidade de conservação. O crescimento imobiliário 

encontra-se em avanço sobre as áreas de restinga e manguezais e conflitos ambientais tornam 

os recursos naturais suscetíveis às ações antrópicas. O modelo de uso da APA está 

concentrado na agricultura, carcinicultura e turismo, conciliado com uma rica vegetação e 

recursos hídricos que sugerem o monitoramento eficiente da utilização dos recursos naturais 

pela comunidade local. 

Palavras-chave: Área costeira. Geoprocessamento. Uso da terra. 

 

Abstract 

The analysis of the use of the land is essential to diagnose the level of ownership of the 

company on the natural resources assist the environmental planning in coastal areas and 

disciplinary process for use in protected areas. The objective of this study, map and 

characterize the use. the vegetation and the environmental conflicts existing in Guaibim, using 

techniques of geoprocessing. The mapping was carried out from satellite image obtained in 

2009 by the sensor attached to the satellite RapidEye complemented by historical images from 

Google Earth and imported into the software ArcGIS 10.1 where was superimposed to vector 

file with the limit of the APA and its mapping done by visual interpretation of the image and 

editing files of vectors at the scale of 1:10.000 The interpretation has been validated by 

observations in the field with the aid of GPS and digital camera for tracking and delimitation 
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of classes to use and the record of conflicts throughout the territory. The mapping has 

identified thirteen classes of use, with the highest expression of the agricultural area, however, 

the sum of the different physiognomies constitutes an important highlight of vegetation. The 

growth real estate is in progress on the areas of restinga and mangroves and environmental 

conflicts make the natural resources susceptible to anthropogenic actions. The usage model of 

the APA is concentrated in agriculture, shrimp farming and tourism reconciled with rich 

vegetation and water resources that suggest the effective monitoring of the use of natural 

resources by the local community. 

Keywords: Coastal area. Geoprocessing. Landuse. 

 

2.1 Introdução 

 

O processo de ocupação do território encontra-se determinado por fatores sociais e 

naturais que resultam em consequências sobre os sistemas ecológicos e produzem efeitos na 

paisagem que precisam ser compreendidos (AMARAL & RIOS, 2012). A análise do uso da 

terra, segundo Santos (2004), permite diagnosticar o nível de apropriação da sociedade sobre 

os diferentes espaços, sendo uma importante ferramenta na identificação de padrões de 

degradação e obtenção de informações dos meios biofísicos e socioeconômicos. 

Em Unidades de Conservação Sustentáveis (UCS), a compreensão do uso da terra 

auxilia a prevenção da exploração dos recursos de forma desordenada. Nas Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs), esses estudos são ainda mais enfáticos, já que esta categoria permite a 

ocupação humana, uma economia ativa e a exploração sustentável dos recursos.  

Na maioria das APAs litorâneas, o turismo se configura como uma das principais 

causas de utilização e demanda dos recursos naturais, sendo reconhecido por Oliveira & Stipp 

(2007) como um modelo global de fuga dos grandes centros urbanos para lugares naturais que 

intensificam os conflitos ambientais nestas áreas.  

No litoral sul da Bahia, a APA de Guaibim situa-se na área costeira do município de 

Valença na Bahia, e integra o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). A área 

possui histórico de uso desde o período colonial pela Capitania de Ilhéus em 1534, 

articulando a região com o recôncavo e com Salvador (BAHIA, 2012). A sua exploração foi 

moldada pelo crescimento municipal, com forte expressão agrícola na produção de mandioca, 

café, cacau e pimenta do reino. Ao longo de sua história recente, vem sendo utilizada para o 

turismo, contribuindo para a criação da respectiva APA em 1992 e sua ampliação em 2007. 

Com uma gama de atributos ambientais, a APA de Guaibim possui diversos elementos 

naturais que colaboram para uma beleza cênica de grande valor. Estes atributos naturais 
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apresentam-se vulneráveis pela forma de ocupação nos últimos anos e necessitam de estudos 

que compreendam o seu padrão de uso. 

Considerando o previsto no PNGC e no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), que enfatizam a importância dos estudos de mapeamento do uso a terra 

para auxiliar o planejamento e a gestão das atividades socioeconômicas em áreas costeiras, o 

presente estudo objetivou mapear e caracterizar o uso da terra, a cobertura vegetal e os 

conflitos ambientais existentes na APA de Guaibim (Valença-Bahia), utilizando técnicas de 

geoprocessamento. 

 

2.2 Materiais e Métodos 

 

2.2.1 Área de estudo 

A APA de Guaibim encontra-se inserida no município de Valença, Bahia, delimitada a 

oeste pela rodovia estadual BA 001, a nordeste pelo rio Jequiriçá, a sudeste pelo rio dos Reis, 

ao sul pelo canal de Taperoá e foz do Rio Una e a Leste pelo Oceano Atlântico (Figura 2.1).  

 
          Figura 2. 1 - Localização da Área de Proteção Ambiental de Guaibim, Valença, Bahia. 
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Criada pela Lei Estadual 1.164/1992 com área total de 2.000 ha (BAHIA, 1992), teve 

em 2002, através do poder municipal, uma sobreposição territorial para a criação da Área de 

Proteção Ambiental da Planície Costeira do Guaibim, com extensão de aproximadamente 

13.000 ha pelo decreto municipal 424/2007 (VALENÇA, 2007).  

A área apresenta uma vasta faixa de praia que tem configurado uma alta vocação para 

o turismo e a ocupação urbana desordenada. Associado a isto, importantes ecossistemas de 

restinga, manguezais, rios, brejos e remanescentes de floresta ombrófila densa estão definidas 

como Áreas de Preservação Permanente (APPs). A economia do distrito de Guaibim se baseia 

em um centro comercial, um complexo hoteleiro, a empresa de carcinicultura Valença da 

Bahia Maricultura S/A, o Aeroporto de Valença e o Terminal Atracadouro do Bom Jardim, 

além da pesca artesanal e do turismo. 

 

2.2.2 Mapeamento do uso da terra, da cobertura vegetal e dos conflitos  

O mapeamento do uso da terra e da cobertura vegetal foi realizado a partir da 

interpretação visual de imagens obtidas em 2009, obtida pelo sensor acoplado ao satélite 

RapidEye, complementada por imagens históricas do Google Earth, em virtude da imagem 

satélite não cobrir toda a área mapeada.  

A imagem foi importada para o software ArcGis 10.1 (ESRI, 2012),  e sobreposta ao 

arquivo vetorial com o limite da APA, elaborado a partir dos limites definidos em seu decreto 

de ampliação. Posteriormente, o mapeamento foi realizado por interpretação visual da 

imagem e edição de arquivos de vetores. Com estes procedimentos, os usos observados foram 

mapeados em escala 1:10.000 e identificados além do limite da APA, visando identificar as 

atividades no entorno da UC. 

A interpretação foi confirmada por observações em campo, entre janeiro e fevereiro de 

2014, demarcadas com auxílio de GPS e câmera digital, para checagem e melhor 

caracterização da ocupação, dos limites entre as classes de uso da área de estudo e do registro 

de conflitos ao longo do território. O mapeamento foi elaborado empregando-se as 

coordenadas UTM, datum WGS84 e fuso 24S. Um esquema metodológico pode ser 

observado na Figura 2.2. 
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Figura 2. 2 - Etapas executadas para o mapeamento do uso da terra e cobertura vegetal da APA de Guaibim, 

Valença, Bahia. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

2.3.1 Uso da terra na APA de Guaibim 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) reconhece a importância de 

conhecer o uso da terra. Para o órgão, mapeamentos deste tipo devem apresentar destaque 

para as mudanças por interesses e os conflitos sobre os recursos naturais, a fim de auxiliar a 

sustentabilidade ambiental e socioeconômica (BRASIL, 2013).  

Na APA de Guaibim, a área ocupada pelas classes de usos, excetuando as atividades 

do entorno e a hidrografia pode ser observado na Tabela 2.1, enquanto o mapeamento pode 

ser visualizado na Figura 2.3. 

 

Tabela 2.1 - Classes de uso e cobertura vegetal da APA de Guaibim e suas respectivas áreas 

CLASSE AREA (HA) AREA (%) 

Área agrícola 2862,0 23,0 

Restinga arbustiva-arbórea 2217,7 17,6 

Floresta ombrófila densa 2131,2 17,0 

Brejo 1860,0 15,0 

Restinga herbácea 1118,3 9,0 

Área de carcinicultura 999,6 8,0 

Manguezal 985,7 8,0 

Área degradada 112,3 0,8 

Faixa de praia 93,6 0,8 

Restinga herbácea-arbustiva 67,1 0,5 

Área urbana 17,5 0,1 

Área comercial municipal 8,6 0,1 

Orla marítima 8,3 0,1 
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Figura 2. 3 - Mapa de uso da terra e cobertura vegetal da APA de Guaibim, Valença, Bahia. 
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Observou-se maior predomínio da área agrícola (23,0%), seguidos da restinga 

arbustiva-arbórea (17,6%) e da floresta ombrófila densa de terras baixas (17,0%). Por outro 

lado, se considerarmos as fisionomias vegetais como uma única classe de vegetação, a APA 

de Guaibim, apresentaria cerca de 67% do seu território coberto por área vegetacional, 

revelando um bom estado de conservação destas áreas.  

O estudo de Kauano et al. (2012) na APA-Guaraqueçaba, de Santos & Oliveira (2013) 

na APA de Guarajuba e de Santos et al. (2003)  na APA costeira de Jabotitiua-Jatium, 

corroboram com este trabalho, na medida que identificaram respectivamente, as áreas 

agrícolas, as restingas e a floresta ombrófila densa como as maiores classes de uso da terra e 

cobertura vegetal. 

A classe de área agrícola da APA de Guaibim é caracterizada por cultivos de acácia 

(Acacia cyanophylla Lindley), dendê (Elaeis guineensis Jacq.), côco (Cocos sp.) e cajú 

(Anacardium occidentalle L.) associadas às áreas de pastagens. O dendê (E.guineensis) tido 

como uma espécie exótica apresenta-se dispersa ao longo de toda a comunidade arbórea, 

sendo um exemplo de espécie exótica bem sucedida, fruto do cultivo que resultou na 

dispersão em ambientes naturais. 

A compreensão urbana se configura como outro elemento do levantamento de uso da 

terra, sendo a de Guaibim, organizada por uma vila, desenvolvida e qualificada por uma 

ocupação desordenada, com estabelecimentos comerciais e rede hoteleira adjacente à faixa de 

praia e a malha viária.  

Embora a ocupação em termos territoriais seja ainda pequena, se comparada aos 

demais usos (17,5 ha), o crescimento urbano nos próximos anos pode configurar um potencial 

problema, fruto da alta vocação da APA para o turismo, que intensifica o crescimento 

imobiliário. Para Panizza et al.(2009) as áreas litorâneas respondem a lógica de que a 

expansão urbana desordenada decorre da influência da atividade turística, que acentua os 

conflitos ambientais e socioespaciais em áreas de preservação ambiental.   

A instalação de uma orla marítima na vila de Guaibim, também foi favorecida pelo 

turismo, com barracas de praias que mantêm diversos serviços e recebem os turistas, em 

especial do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil na alta temporada.  

A área de carcinicultura se caracteriza pela instalação da empresa Valença da Bahia 

Maricultura S/A, dispondo de grandes tanques de criação de camarão e fábrica de 

beneficiamento, instalada próxima à rede hidrográfica da APA, supondo que sua proximidade 

esteja associada ao manejo dos tanques e possível despejo de dejetos. A área comercial 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118218
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municipal encontra-se caracterizada pelo Aeroporto de Valença, com voos particulares e 

comerciais entre Valença e Campinas, e pelo Atracadouro Bom Jardim, via alternativa para 

embarque em direção a APA de Tinharé-Boipeba.  

Foram observadas áreas em diferentes estágios de degradação e solo exposto, 

resultante provavelmente da supressão de vegetação e da retirada de solo. Os solos onde se 

presenciam as áreas degradadas estão classificados em unidades geológicas definidas pelo 

mapa geológico do quaternário costeiro do estado da Bahia, como sedimentos mesozóicos, 

terraços arenosos pleistocênicos e holocênicos.  

No tocante a utilização da terra, observou-se que a APA de Guaibim se configura pela 

sucessão de diferentes usos, moldada pela lógica do desenvolvimento local instituído, 

transposto desde a produção agrícola até o turismo nos dias atuais. O mesmo foi observado 

para a APA de Serra do Baturité (CE) onde Nascimento et al. (2010) relatam a existência de 

uma influência das mudanças econômicas sobre os diferentes usos ao logo do tempo.  

 

2.3.2 Cobertura Vegetal da APA de Guaibim 

 Na APA de Guaibim, a cobertura vegetal apresenta uma rica diversidade fisionômica 

que corrobora para um valor paisagístico e requer um monitoramento da sua distribuição, 

extensão e utilização pela comunidade local.  

Para Bohrer et al. (2009) a vegetação é um importante componente da paisagem que 

funciona como um indicador do ambiente e das variações no espaço, contribuindo para o 

fornecimento de diversos serviços ecossistêmicos, alimentos, materiais de construção e 

abrigo. Espacializar a vegetação em formas de mapas, permite identificar a localização, 

extensão e distribuição dos tipos de vegetação de uma dada região, servindo como inventário 

das comunidades vegetais e auxilia a análise das mudanças temporais nestas áreas (BOHRER, 

2000; BOHRER et al., 2009). 

 A seguir, são apresentadas as principais características das fisionomias vegetais 

existentes na APA: 

 

2.3.2.1 Restinga  

As restingas são ambientes geologicamente recentes com predominância de espécies 

derivadas de outros ecossistemas, dentre eles, a Mata Atlântica, Mata de Tabuleiros e a 

Caatinga (FREIRE, 1990). São consideradas como conjuntos de comunidade vegetais 
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distintas, em ambiente frágil e complexo, com rica diversidade ecológica, distribuídas 

uniformemente entre a vertente do cordão externo e interno e composta por árvores, arbustos, 

herbáceas eretas e reptantes (MARTINS et al., 2008; ARAUJO et al., 2009 ).  

Neste estudo, como a vegetação da restinga herbácea e arbustiva aberta se mesclam na 

faixa litorânea, ambas, foram agrupadas no mapa de uso da terra, como restinga herbácea-

arbustiva, assim como, as restingas arbórea e arbustiva fechada, foram classificadas como 

restinga arbustiva-arbórea, consistindo de espécies adensadas e com identificação de transição 

dificultada.  

Martins (2012) foi o primeiro autor a trabalhar com as restingas da APA de Guaibim, 

apresentando enorme contribuição para a caracterização da vegetação em questão. O autor 

classificou a restinga em oito fitoformações, sendo elas: Formação arbustiva aberta não-

inundável, Formações arbustivas fechada não-inundável e inundável, Formações florestais 

não-inundável e inundável e Formações herbáceas não-inundável, inundável e inundada que 

se distribuem e são influenciadas pela proximidade do mar, direção dos ventos, relevo e 

afloramento do lençol freático.  

As formações herbácea e arbustiva aberta, ambas não inundáveis, encontram-se 

paralelas a Praia de Guaibinzinho, Taquary e Ponta do Curral, sendo que a primeira está 

disposta em mosaico de moitas e a segunda dispersa com maior proximidade à praia e ao 

longo das moitas da formação arbustiva.  

Cerca de 70 espécies foram identificadas por Lopes et al.(2010), em estudos iniciais e 

únicos sobre a florística da área destas duas formações. Destas espécies, 33% apresentam 

importância paisagística ou medicinal, e por isso, tornam-se úteis à população, confirmando o 

caráter sustentável da UC e a importância da vegetação da restinga.  

A restinga arbustiva fechada não inundável foi classificada por Martins (2012) como 

uma faixa com até 5m de largura, em transição entre as formações arbustivas abertas e 

florestais, formando uma barreira para a entrada nas formações florestais, compondo-se de 

espécies como Byrsonima sericea DC. (Malpighiaceae), Davilla rugosa Poir. (Dilleniaceae), 

Guettarda angelica Mart. ex Müll. Arg. (Rubiaceae), Protium heptaphyllum (Aubl.) 

Marchand  (Burseraceae)  e  Schinus terebinthifolius Raddi  (Anacardiaceae). A restinga 

arbustiva fechada inundável encontra-se em contato com o lençol freático, entre cordões 

arenosos que separam pequenas faixas de brejos e espécies que não ultrapassam os 3m de 

altura.  



47 
 

 
 

A formação florestal corresponde à restinga arbórea e, encontra-se na APA de 

Guaibim interiorizada ao continente. Esta formação caracteriza-se por apresentar uma alta 

densidade de árvores, além de trepadeiras, epífitas e bromélias terrestres, refletindo a natureza 

transicional da formação através da mistura de espécies típicas de restingas e das florestas 

ombrófila e estacional (BOHRER et al., 2009).  

A formação na APA de Guaibim atinge 20m de altura em algumas áreas e têm largura 

variável com trechos alagáveis no inverno, o que confere a definição de formação florestal 

inundável, com existência das espécies Ficus sp.  (Moraceae), Guatteria burchelli R.E. Fr. 

(Annonaceae), Myrsine sp. (Primulaceae), Protium heptaphyllum, Pera glabrata (Schott) 

Poepp. ex Baill. (Euphorbiaceae) (MARTINS, 2012). As áreas florestais que não possuem 

contato com os mananciais denominam-se por não-inundáveis. 

A formação herbácea inundável e inundada encontra-se interiorizadas ao continente, 

após a restinga arbórea e mais perceptível ao longo dos acessos à vila de Guaibim e ao 

Atracadouro Bom Jardim. A vegetação desta formação encontra-se dispersa em longos 

cordões litorâneos constituídos por espécies como Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & 

Schult. (Cyperaceae), Blechnum serrulatum Rich. (Blechnaceae), Ludwigia sp. (Onagraceae),  

Syngonanthus  sp. (Eriocaulaceae) e Xyris jupicai Rich.  (Xyridaceae) (MARTINS, 2012). 

 

2.3.2.2 Manguezal 

Os manguezais são considerados um dos ambientes costeiros mais importantes do 

planeta, característicos das zonas estuarinas tropicais e subtropicais entre a transição dos 

ambientes continentais e marinhos, (COOPER, 2001; MOAES & LIGNON, 2012).  Os 

manguezais da APA de Guaibim estão distribuídos de forma contínua, ao longo de todo 

território, ao sul no Canal de Taperoá e nas reentrâncias costeiras onde há encontro entre rio e 

mar, como ocorre na Praia de Guaibinzinho e Taquary. Algumas vezes, encontram-se à linha 

da costa, como é observado ao norte da APA, e no Atracadouro de Bom Jardim. 

 As espécies vegetais típicas observadas foram a Rhizophora mangle L. 

(Rhizophoraceae), Avicennia schaueriana Stapf. & Leechm. (Acanthaceae) e Laguncularia 

racemosa (L.) Gaertn. (Combretaceae), com bom dinamismo e propagação na APA, a partir 

de suas adaptações morfológicas, fisiológicas e reprodutivas, adaptando-se a ambientes 

instáveis e estressantes (MOAES & LIGNON, 2012).   

Os manguezais apresentam importante contribuição na região litorânea pelos seus 

serviços ambientais realizados, dentre eles, habitat para espécies produtoras e exportadoras de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acanthaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combretaceae
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detritos, controladores da hidrodinâmica e erosão, estabilizadores da linha costeira, fonte de 

produtos naturais renováveis, manutenção da produção pesqueira e base para produção de 

outros produtos (FAO, 2003; ALVES & NISHIDA, 2003). 

 Na APA de Guaibim, embora seja umas das fisionomias vegetacionais com menor 

área, este ecossistema fomenta a economia local, onde, pescadores e marisqueiras praticam a 

pesca de crustáceos e bivalves para a venda e abastecimento das barracas locais, além de 

contribuírem como zonas estuarinas da fauna marinha local. 

 

2.3.2.3 Brejo  

As áreas de brejo são definidas como comunidades vegetais das planícies aluviais que 

refletem os efeitos dos rios nas épocas chuvosas ou de depressões alagáveis todo o ano, 

abrigando espécies do gênero Euterpe sp. e Mauritia sp. (Arecaceae), Typha sp. (Thypaceae), 

Cyperus sp. e Juncus sp. (Juncaceae) (BRASIL, 2012).  

Na APA de Guaibim, estas áreas estão representadas pela quarta maior fisionomia 

vegetacional e encontram-se próximas a floresta ombrófila densa, como ocorre no centro-

oeste da APA e aos manguezais mais ao sul, próximo a foz do Rio Una, sempre em contato 

com a hidrografia local. Esta vegetação também é observada em proximidade com o Rio 

Jequiriçá (nordeste), ao Rio dos Reis (sudeste) e ao longo da APA pelo Rio Patipe.  

Na APA, parte desta área encontra-se localizada próxima a estradas que dão acesso a 

vila de Guaibim e à BA 001, estando facilmente identificadas pelo seu caráter alagadiço.  

 

2.3.2.4 Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas 

A floresta ombrófila densa caracteriza-se pelo estabelecimento de uma vegetação de 

maior complexidade, estratificada, de maior altura, diversidade de espécies e fechamento de 

dossel, marcada pelos ambientes ombrófilos, de temperatura média elevada (25ºC) e de alta 

precipitação, bem distribuída durante o ano (SCHMIDLIN et al., 2005). 

A formação presente na APA de Guaibim é conhecida como Floresta Ombrófila Densa 

de Terras Baixas, resultante da sua ocorrência em planícies costeiras (VELOSO, 1991). Para o 

mesmo autor, esta formação ocorre desde a Amazônia, estendendo-se por todo nordeste, até o 

Rio de Janeiro, caracterizada por uma florística bastante típica por ecótipos do gênero Ficus 

sp. (Moraceae), Alchornea sp. (Euphorbiaceae), Tabebuia sp. (Bignoniaceae) e Tapirira 

Guíanenses (Anacardiaceae). 
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A formação florestal identificada encontra-se disposta no centro-oeste e noroeste da 

APA de Guaibim, entremeada entre brejos e atividades agrícolas que definem seus limites. As 

áreas apresentam um considerável adensamento vegetacional, com extensões diferenciadas ao 

longo da APA, o que pode ser reflexo da sua substituição por cultivos agrícolas e de 

pastagens.  

Ao longo da rodovia BA 001, a floresta ombrófila densa de terras baixas torna-se 

facilmente visualizada, assim como ao noroeste, no acesso aos tanques de camarões da 

empresa de carcinicultura Valença da Bahia Maricultura S/A.  

 

2.3.3 Conflitos ambientais  

Os conflitos ambientais se manifestam ou são identificados em virtude da utilização de 

um determinado recurso natural de forma desordenada. Para Agra Filho (2008) os conflitos 

ocorrem pela ameaça de uma determinada atividade sobre os atributos ecológicos ou 

protegidos legalmente, e por isso, é indispensável compreender que estes recursos também 

são condicionais para preservar a integridade do próprio ecossistema. 

As áreas em diferentes níveis de degradação sugerem o uso e retirada intensificada do 

solo (Figura 2.4A-B). Os cultivos de dendê, coco e acácia, encontram-se instalados 

principalmente nas áreas próximas aos brejos, à floresta ombrófila densa de terras baixas e 

sobre as restingas (Figura 2.4C-D). Segundo Martins (2012) existe ao menos duas áreas 

representativas de plantação de coco dentro da APA, um na porção central e outro na porção 

sul, resultantes da retirada das moitas de restinga e da supressão de madeira. O principal 

conflito se dá na propagação de espécies exóticas, fato já observado com o dendê. 

A empresa de carcinicultura e a área urbana encontram-se instaladas próximas aos 

manguezais e restinga, sugerindo que estas áreas já foram maiores e encontram-se suscetíveis 

as ações antrópicas. Foram registradas aterramentos de manguezais para a construção de 

residências  e implantação de estacionamentos privativos no Atracadouro de Bom Jardim 

(Figura 2.4E-F).  A ocupação gera também o acúmulo de lixo, principalmente ao longo de 

toda extensão da Praia de Guaibinzinho, que abriga a maior parte da restinga da região 

(Figura 2.4G).  

A pesca artesanal com arpão, o lançamento de efluentes domésticos e a supressão de 

vegetação (Figura 2.4H) constituem outros conflitos, sendo que, os dejetos são despejados na 

rede hidrográfica local em direção ao mar, sugerindo a necessidade de estudos de qualidade 
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hídrica, em especial no Rio Piam, principal corpo hídrico próximo a área urbana e em contato 

com o mar na Praia de Guaibinzinho. 

 Na APA de Guarajuba, os mesmos conflitos foram citados por Santos & Oliveira 

(2013). Em áreas litorâneas do Pará, Amaral et al.(2008), também relataram o turismo 

desordenado, soterramento, lixo e a retirada de vegetação como conflitos existentes.  

No caso da APA de Guaibim, a mitigação dos impactos pode ser alcançada por meio 

da fiscalização ambiental. Ainda assim, Martins (2012) sugere a implantação de novas 

alternativas econômicas para a criação de gado e plantação agrícola, bem como a elaboração 

de programas de educação ambiental para a mudança de postura na deposição de lixo e a 

retirada da madeira. 
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Figura 2.4 – Conflitos ambientais ao longo da APA de Guaibim, Valença, Bahia. A-B. Área 

degradada; C. Cultivos de dendê; D. Implantação de cultivos de Acácia; E. 

Estabelecimento de área urbana e construção civil, com soterramento de áreas de 

preservação permanente (manguezais); F. Estacionamentos em áreas de preservação 

permanente (manguezais) no Atracadouro de Bom Jardim; G. Deposição de lixo ao 

longo da Praia de Guaibinzinho e de manguezais; H. Supressão  de vegetação. 
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Figura 2.5 - 2Uso da terra e cobertura vegetal na APA de Guaibim. A. Área agrícola; B. Área urbana; 

C. Área de carcinicultura; D. Restingas; E. Área comercial municipal (Aeroporto de 

Valença); F. Manguezal; G. Orla marítima; H. Brejos; I. Faixa de Praia; J. Floresta 

ombrófila densa de terras baixas. 

Fonte: Grupo MPE 
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2.4 Considerações finais 

 

Este estudo colaborou de maneira consistente para o conhecimento das atividades da 

APA de Guaibim. O atual modelo de uso da APA sugere três principais formas de utilização: 

agricultura, carcinicultura e o turismo, que contribuem para o fomento da economia local. 

Estas atividades estão conciliadas com uma rica vegetação e recursos hídricos, que sugerem o 

monitoramento da ocupação, e podem fazer uso do geoprocessamento como ferramenta para o 

diagnóstico ambiental, a mitigação dos conflitos e a conservação da APA. 

Na espacialização da área urbana, o modelo atual de ocupação torna a questão 

preocupante, na medida em que o crescimento imobiliário avança sobre as áreas de restingas e 

manguezais, sendo possível afirmar, que se o ritmo de urbanização se mantiver neste estilo, 

níveis irreversíveis de degradação serão atingidos nos próximos anos. Esse modelo de 

ocupação comprova a necessidade de melhoria do sistema de infraestrutura urbana para o 

distrito de Guaibim. 
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___________________________________________________________CAPÍTULO III 

 

ANÁLISE MULTICRITERIAL COMO SUPORTE A ELABORAÇÃO DE 

ZONEAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: O CASO DA APA DE 

GUAIBIM,VALENÇA, BAHIA 

 

Resumo 

Propor um zoneamento para uma unidade de conservação requer um processo de tomada de 

decisão capaz de integrar diferentes características da área de estudo e atender a múltiplos 

objetivos. Este estudo objetivou demonstrar a aplicação da análise multicriterial na elaboração 

do zoneamento da APA de Guaibim, buscando compatibilizar conservação e desenvolvimento 

local. A análise multicriterial foi utilizada para adequar a APA à conservação e ao 

desenvolvimento, através do estabelecimento de critérios advindos do mapa de uso da terra, 

dos pesos de importância por meio da técnica processo de análise hierárquica e da agregação 

dos fatores pela técnica combinação linear ponderada. O mapa de viabilidade à conservação 

apresentou maiores escores de viabilidade nos extremos territoriais, representado por áreas de 

manguezais, brejos, restingas e rios. O mapa de viabilidade ao desenvolvimento sugeriu 

maiores escores para o centro da APA, indicando áreas urbana, turísticas, agrícolas e de 

carcinicultura associadas à malha viária. Posteriormente, os mapas gerados foram integrados 

através da análise multiobjetivo, eliminando os conflitos e acomodando as áreas adequadas a 

cada objetivo. A Análise multiobjetivo sugeriu cerca de 70% da área para a conservação, 

abrigando importantes áreas de recursos naturais, enquanto a área de desenvolvimento foi 

delimitada a 30% do território, culminando em duas principais zonas de manejo (Zona de 

Conservação e Zona de Desenvolvimento). A reclassificação da área de cada zona, a partir 

das atividades existentes, permitiu delimitar as cinco subzonas da proposta de zoneamento, 

tendo dentre elas, a subzona de preservação permanente maior extensão na zona 

conservacionista e a subzona agroindustrial na zona de desenvolvimento. A AMC é uma 

análise robusta e flexível e é indicada na elaboração de zoneamentos de unidades de 

conservação ou ainda, na atualização destes. 

Palavras-chave: Tomada de decisão. Sistema de informações geográficas. Zonas de manejo. 

Análise multiobjetivo. 

 

Abstract 

To propose an zoning for a protected area requires a decision-making process capable of 

integrate different characteristics from the study area and realize multiples goals. This study 

aimed demonstrate the multicriteria analysis of application in the zoning of Guaibim APA, 

aiming at harmonizing conservation and site development. The MCE was used to adequate 

the APA to the conservation and development through the establishment of criteria that come 

from the map land use, the weights of importance through technical the analytic hierarchy 

process, and from the aggregation of factors by the weighted linear combination. The 

suitability map the conservation had higher scores on the suitability of territorial extremes 

represented by mangrove areas, sandbanks, swamps, and rivers. The suitability map 

development suggested higher scores for the center of the APA, indicating the industrial 
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areas, touristic, and agricultural associated to proximity to roads. Posteriorly, the maps 

generated were integrated through the multi-objective analysis, in order eliminate the conflicts 

and accommodate the adequate area to each goal. The multi-objectives analysis suggested 

about 70% of the area for conservation, important areas of natural resources and the area of 

development was delimited to 30% of the territory, defining the two main management areas 

(Conservation Zone and Development Zone). The reclassification of the area of each zone, aid 

the delineation of the five subzones of the zoning proposal, among them the subzone largest 

permanent preservation extension in conservation zone and the agro-industrial subzone in 

development zone. The MCE is a strong and flexible analysis and is indicated in the 

preparation of zoning of protected areas or, in updating these. 

 

Keywords: Decision making. Geographic information system. Management zones. Multi-

objective analysis. 

 

3.1 Introdução 

 A gestão de Unidades de Conservação (UCs) requer na maioria das vezes, 

compatibilizar objetivos conflitantes que estão entre a necessidade de conservar os recursos 

naturais e o desenvolvimento do território. Nas UCs sustentáveis essa relação entre 

conservação e desenvolvimento é constante, considerando a possibilidade de exploração 

sustentável dos recursos. Essa relação conflituosa exige que uma série de instrumentos da 

gestão e do planejamento ambiental sejam funcionais para garantir o manejo adequado das 

áreas protegidas. 

Dentre os instrumentos, o zoneamento é considerado de elaboração e instituição 

obrigatória das UCs e auxilia, de acordo com o artigo 2º e parágrafo XV da Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o cumprimento de todos os objetivos da 

unidade, de forma harmônica e eficaz (BRASIL, 2000).  O zoneamento é ainda, o instrumento 

que investiga as relações entre os aspectos ecológicos e econômicos do território, a 

negociação das atividades na UC, servindo para a adoção de políticas públicas de 

desenvolvimento e de conservação dos recursos naturais (VEIGA, 2001; BRASIL, 2002; 

2011; REMPEL et al., 2012; SILVA et al., 2012; VASCONCELOS et al., 2013). 

 No seu processo de elaboração, a tomada de decisão é considerada complexa, e requer 

a avaliação de vários atributos da terra e objetivos, a fim de definir o mínimo de impacto da 

ocupação, a partir das zonas de manejo (GENELETTI & DUREN, 2008; THOMAS, 2012). 

 Para produzir um zoneamento exequível, estabelecendo uma relação harmoniosa entre 

o homem e a natureza, o zoneamento requer o uso inovador da tecnologia, reforçando a 

importância do Sistema de Informações Geográficas (SIG) como ferramenta essencial à 
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gestão dos recursos naturais (NAUGTHON, 2007; CHANG et al., 2008; THOMAS, 2012; 

OHADI et al., 2013).  

A análise multicriterial (AMC) quando ambientada em SIG, é também, uma 

ferramenta de auxilio a elaboração do zoneamento, oportunizando maior capacidade de 

espacializar os atributos da terra e definir zonas de fácil implantação. 

Diversos estudos utilizaram a AMC e o SIG para delimitar zoneamentos em áreas 

protegidas terrestres e marinhas e adequar o uso da terra (JOERIN et al., 2001; VILLA et al., 

2002; GENELETTI & DUREM, 2008; ZHANG et al., 2013), confirmando a praticidade e a 

potencialidade destas ferramentas para estudos espaciais. É enfática a colocação de Geneletti 

& Duren (2008) ao confirmar a importância destas ferramentas nos estudos ambientais, 

possibilitando a tomada de decisão e a avaliação sobre onde restringir, estimular atividades e 

traçar medidas de proteção ambiental. 

 Considerando a necessidade do zoneamento como instrumento da gestão da UC e da 

potencialidade da AMC ambientada em SIG como ferramentas de suporte à sua elaboração, 

este artigo objetivou demonstrar a aplicação da AMC na elaboração do zoneamento da APA 

de Guaibim, buscando compatibilizar conservação e desenvolvimento local.  

 

3.2 Materiais e Métodos 

3.2.1 Área de estudo 

A APA de Guaibim situada no município de Valença, encontra-se delimitada a oeste 

pela rodovia estadual BA 001, a nordeste pelo Rio Jequiriçá, a sudeste pelo Rio dos Reis, ao 

sul pelo Canal de Taperoá e foz do Rio Una e a Leste pelo Oceano Atlântico (Figura 3.1). 

Criada pela Lei Estadual 1.164/1992 com uma área territorial de 2.000 há (BAHIA, 

1992), teve em 2002, através do poder municipal, uma sobreposição territorial para a criação 

da Área de Proteção Ambiental da Planície Costeira do Guaibim, com extensão de 

aproximadamente 13.000 ha  pelo decreto municipal 424/2007 (VALENÇA,2007), justificado 

pela vasta faixa de praia que tem configurado uma alta vocação para o turismo e a ocupação 

urbana desordenada.  

A APA apresenta também, importantes ecossistemas de restinga, manguezais, brejos, 

remanescentes de floresta ombrófila densa e rios. Na APA, o levantamento do uso da terra 

revelou ainda, uma área urbana associada a uma malha viária consolidada, além de áreas 

agrícolas com cultivos de espécies distintas, pastagens e criação de gado.  
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Figura 3.1 - Localização e levantamento do uso da terra e cobertura vegetal da Área de Proteção Ambiental de        

Guaibim, Valença, Bahia. 

 

3.2.2 Análise Multicriterial Multiobjetivo 

Para a aplicação da AMC, foram determinados dois cenários de análise e proposta uma 

metodologia composta de três etapas, ambas descritas abaixo: 

 

3.2.2.1 Cenários da análise 

 

Cenário de conservação: a vertente ambiental foi a base para a tomada de decisão, 

buscando atender o objetivo de conservar os recursos naturais, conciliando-os com as 

atividades de desenvolvimento já existentes e as que vierem a existir. 

Cenário de desenvolvimento: a vertente socioeconômica foi a base para a tomada de 

decisão, buscando atender ao objetivo de garantir o fomento socioeconômico e cultural do 

distrito de Guaibim e do município de Valença, de forma que, as atividades existentes e as 

que vierem a existir, sejam realizadas de forma sustentável, respeitando as áreas de 

conservação dos recursos naturais. 
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3.2.2.2 Etapa I - Delimitação dos critérios e ponderação dos pesos 

 Os critérios foram selecionados com base num mapa digital em escala 1:10.000 do uso 

da terra e cobertura vegetal, elaborado a partir da interpretação visual de imagens obtidas em 

2009, obtida pelo sensor acoplado ao satélite RapidEye, disponível simplificadamente na 

Figura 3.1, juntamente com a localização da área de estudo. Para a seleção dos critérios foram 

considerados o objetivo da APA, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município 

de Valença e o Código Florestal Brasileiro (Tabela 3.1). 

 O mapa de Áreas de Preservação Permanente (APPs) foi confeccionado a partir da 

ferramenta buffer no software ArcGis, segundo o preconizado pelo código florestal brasileiro 

(BRASIL, 2012). As APPs foram geradas a partir dos vetores da rede hidrográfica e das 

fisionomias vegetais de brejos, restingas e manguezais oriundos do mapa de uso da terra e 

cobertura vegetal. Como a APA se concentra em área plana com ausência de declividade que 

se enquadre em área de APPs, tal característica não foi considerada para o respectivo mapa. 

 A confecção do mapa de unidades geológicas foi realizada a partir da delimitação das 

unidades através da edição manual de vetores, dentro do território da APA de Guaibim, 

segundo o mapa do quaternário costeiro da Bahia (BAHIA, 1980). 

 

Tabela 3.1 - Critérios e suas respectivas justificativas utilizadas para a aplicação da análise 

multicriterial com o objetivo de mapear áreas viáveis à conservação e ao 

desenvolvimento da APA de Guaibim, Valença, Bahia 

Objetivo Critérios e justificativas 
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1. Proximidade com as APPs (Quanto menor a distância, melhor). 

Quanto menor a distancia entre as áreas que devem ser preservadas 

permanentemente e seu limite de uso, melhor, considerando que as áreas de APP 

e seu interior são importantes para a conservação da biodiversidade local. 

 

2. Vegetação (Quanto mais frágil a vegetação, maior importância). 

Impedir a ocorrência de atividades de supressão e fragmentação da cobertura 

vegetal local, considerando a fragilidade da vegetação, seu processo de uso e 

exposição atual. Dentre a vegetação existente na APA, considerou-se a restinga 

com composição de maior fragilidade e impacto, seguido das áreas úmidas: 

brejos e manguezais. Em último e não menos importante, classificou-se a floresta 

ombrófila densa de terras baixas, já que, o adensamento e a sua interiorização 

atuam como facilitadores para um uso restrito. 

 

3. Unidades Geológicas (Quanto mais frágil a estrutura, maior 

importância). 

Impedir a ocorrência de processos erosivos e um uso intensificado do solo em 

áreas geologicamente frágeis e/ou impróprias a atividades. Dentre as unidades 

geológicas existentes na APA, considerou-se o Terraço Arenoso Holocênico 
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mais frágil, uma vez que, sua característica arenosa, de fácil permeabilidade e 

mais aproximado da zona costeira, sugere maior exploração. Os demais em 

ordem de importância referem-se aos Depósitos de Mangues Atuais, Flúvio 

Lagunar, Terraço Arenoso Pleistocênico, Sedimentos Mesozóicos e 

Embasamento Cristalino, que podem sofrer supressão vegetal e uso intensivo do 

solo, facilitando os processos erosivos. 

 

4. Distancia da Malha Viária (Quanto maior a distância, melhor). 

A distância dos recursos naturais da malha viária é fundamental para a 

conservação, pois, quanto mais próxima a uma estrada, maior é a probabilidade 

de uma área apresentar alterações em seu ecossistema, pois a estrada quase 

sempre facilita o processo de degradação. 

 

5. Distância da área urbana (Quanto maior a distância, melhor) 

Áreas urbanas quando dispersas ao longo do território, facilitam o grau de 

fragmentação da paisagem, e, portanto, quanto mais próximo a uma área urbana, 

maior é a probabilidade desta área apresentar alterações no ecossistema. 
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1. Distância das APPs (Quanto maior a distância, melhor). 

Quanto maior a distancia entre as áreas que devem ser preservadas 

permanentemente e o desenvolvimento de distintas atividades que tenha 

potencial a degradação dos recursos naturais, melhor, considerando que as áreas 

de APPs são áreas protegidas por legislação e importantes para a conservação da 

biodiversidade local. 

 

1. Proximidade da área turística (Quanto mais próxima, melhor). 

A APA apresenta alta vocação para o turismo e a área turística já consolidada, 

apresenta grande importância para o seu desenvolvimento, no que tange a 

economia local e municipal.  

 

2. Proximidade da área urbana (Quanto mais próxima, melhor). 

Áreas urbanas quando mais próximas às áreas turísticas, comerciais, agrícolas e 

industriais, facilitam o fluxo e a interação de pessoas e possibilitam a instalação 

de comércios pela própria população. 

 

3. Proximidade de áreas comerciais, de carcinicultura  e agrícolas  

(Quanto mais próxima, melhor). 

Áreas economicamente instaladas, quanto mais próximas entre as áreas urbanas e 

turísticas, facilitam o entrosamento entre ambas e a geração de renda local e 

municipal, inclusive de emprego e renda para a população. 

 

4. Proximidade da Malha Viária (Quanto menor à distância, melhor). 

Em função da APA  permitir a  visitação  pública,  vias  de  acesso  próximas  e  

em  boas  condições, apresentam-se  relevantes  para  a  eficiência  do  seu 

desenvolvimento. Assim, quanto mais próxima a uma estrada, melhor será o 

acesso às praias, a área turística e a facilidade no abastecimento local e 

desenvolvimento da área urbana. 
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Os vetores representando cada critério foram convertidos para o formato raster no 

software Idrisi Selva. Em seguida, por meio da função stretch, todos os critérios foram 

convertidos em fatores padronizados numa escala variando entre 0 e 255 níveis/escores.  

Por meio do módulo Decision Suport, aplicou-se o Processo de Análise Hierárquica 

(PAH), estabelecendo pesos de importância para cada fator através de uma matriz de 

comparação pareada, seguindo o preconizado por Saaty (1977).  

Após o cálculo dos pesos, o Grau de Consistência (GC) foi realizado para atestar a 

coerência com que os pesos foram atribuídos para cada análise (Tabelas 3.2 e 3.3). O grau de 

consistência verifica a coerência estabelecida, de modo que GC < 0,10 é considerado 

aceitável e GC > 0,10 sugere uma reavaliação dos pesos estabelecidos. 

 

Tabela 3.2 - Matriz de comparação com os pesos atribuídos aos fatores para atingir o objetivo 

de conservação da APA de Guaibim, seus respectivos pesos finais e grau de 

consistência. Legenda: PAPP – Proximidade com as Áreas de Preservação 

Permanente. VEG – Vegetação. UG – Unidades Geológicas. DAU – Distância da 

Área Urbana. DMV – Distância da Malha Viária. GC – Grau de Consistência. 

Fatores PAPP VEG UG DAU DMV Peso Final 

PAPP 1     0,06 

VEG 1 1    0,06 

UG 1 1 1   0,06 

DAU 5 5 5 1  0,26 

DMV 5 5 5 5 1 0,53 

      GC = 0,08 

 

Tabela 3.3 - Matriz de comparação os pesos atribuídos aos fatores para atingir o objetivo de 

desenvolvimento da APA de Guaibim, seus respectivos pesos finais e grau de 

consistência. Legenda: DAPP – Distância das Áreas de Preservação Permanente. 

PAT – Proximidade da Área Turística. PMV - Proximidade da Malha Viária. PCCA 

– Proximidade da Área Comercial, de Carcinicultura e Agrícola. PAUR – 

Proximidade da Área Urbana. GC – Grau de Consistência 

Fatores DAPP PAT PMV PCCA PAUR Peso Final 

DAPP 1     0,54 

PAT 1/5 1    0,14 

PMV 1/5 1 1   0,10 

PCCA 1/5 1/3 1 1  0,09 

PAUR 1/5 1 1/3 1 1 0,10 

      GC = 0,03 

 

3.2.2.3 Etapa II - Agregação dos fatores 

A etapa consistiu na aplicação da técnica Combinação Linear Ponderada (CLP) para 

agregar os fatores e obter os mapas de viabilidade para cada cenário (EASTMAN, 2012). 
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Nesta técnica, os fatores são combinados multiplicando cada célula ou pixel, de cada mapa 

pelo seu peso e, então, soma-se os resultados (SARTORI et al., 2012).  

Os mapas finais são apresentados numa escala padronizada entre 0 a 255 

níveis/escores, em que 0 corresponde as áreas menos favoráveis e 255 as áreas mais 

favoráveis para atendimento do objetivo determinado. 

 

 3.2.2.4 Etapa III - Análise multiobjetivo 

 Nesta última etapa da AMC, os mapas de adequação foram combinados, buscando 

eliminar os conflitos e acomodar as áreas mais adequadas a cada objetivo dentro de um 

mesmo território. Na Análise Multiobjetivo (AMO), os objetivos foram considerados como 

conflitantes, já que o desenvolvimento instituído requer a exploração dos recursos naturais, 

que em contrapartida, devem ser conservados, especialmente porque na APA de Guaibim, 

grande parte dos recursos são considerados Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

  Inicialmente, ambos os mapas foram ranqueados e suas áreas reclassificadas foram 

integradas para obtenção de um mapa de conflito. O propósito dessa etapa é conhecer as áreas 

passíveis de atender ambos os objetivos, as quais serão consideradas na resolução de impasses 

durante a AMO.  

A Análise foi efetuada através do módulo Mola, e estabelecidos os pesos de 0,7 para o 

objetivo de conservação e de 0,3 para o objetivo de desenvolvimento. Os pesos são 

empregados para resolver conflitos entre os objetivos em cada pixel (EASTMAN, 2012). 

3.2.3 Viabilidade do uso da terra e cobertura vegetal 

O mapa de uso da terra e cobertura vegetal foi convertido em raster no Idrisi Selva e 

utilizado na função Extract, para se obter as médias e o desvio padrão de cada atividade em 

relação a sua viabilidade para os objetivos de conservação e de desenvolvimento. 

3.2.4 Zoneamento 

 O Zoneamento foi obtido após a execução das etapas anteriores, e a delimitação das 

Zonas e Subzonas de manejo foram determinadas pela reclassificação das atividades (Figura 

3.2). 
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Figura 3.2 - Etapas executadas para determinação do Zoneamento Ecológico-Econômico da APA de 

Guaibim, Valença, Bahia. 

 

3.4 Resultados e Discussão 

 

Os fatores escolhidos para a AMC apresentaram ampla cobertura territorial da APA de 

Guaibim e concordância com a escala de prioridade relacionada aos objetivos propostos, 

podendo ser considerados coesos e pertinentes para o estudo. O grau de consistência indicado 

por Saaty (1977) para verificar a coerência com que os pesos são atribuídos confirma a 

pertinência dos respectivos fatores.  

Neste estudo, o grau de consistência obtido foi de 0,08 e 0,03 entre os fatores de 

conservação e desenvolvimento, respectivamente. Estes valores encontram-se dentro do valor 

máximo permitido de 0,10 e, aproximam-se também, do grau de consistência obtido por Peng 

et al. (2012) que variou entre 0,01 e 0,10 nas diferentes comparações realizadas no estudo e 

por Zhang et al. (2013) que obteve 0,08 na consistência dos pesos para uma proposta de 

zoneamento na China. 

O mapa de viabilidade à conservação refletiu o peso dados aos fatores, estabelecendo 

maior importância para a distância da malha viária (0,53), seguida da área urbana (0,26), a 

proximidade das áreas de APPs (0,06), da vegetação (0,06), e das características geológicas 

(0,06). O mapa pode ser observado na Figura 3.3, onde as áreas mais viáveis à conservação 

estão localizadas nos extremos territoriais da APA.  
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      Figura 3. 3 - Mapa de viabilidade de conservação para APA de Guaibim. 

Essa configuração privilegiou que as áreas estivessem distantes da malha viária e, 

consequentemente, da área urbana. Como estes fatores encontram-se amplamente 

desenvolvidos no centro da APA, justifica-se a indicação das áreas extremas para serem 

conservadas. Os maiores escores de viabilidade estão representados ao norte por manguezais, 

restinga, brejos e ao sul por manguezais, brejos e pelo Rio Patipe.  

Estes locais compõem uma importante área de preservação permanente da APA de 

Guaibim e possuem destaque na conservação da biodiversidade costeira, já que, são 

consideradas áreas úmidas e estuarinas com elevada biodiversidade, que servem como hábitat 

para muitas espécies ameaçadas e de interesse comercial.  

Devido ao acesso dificultado pela localização, é razoável supor que ambas as áreas 

sejam de fato as mais conservadas da APA. As áreas com baixos escores de conservação são 

caracterizadas por áreas com cultivos agrícolas, cultivo e beneficiamento de camarão, área 

urbana consolidada com malha viária desenvolvida e ampla utilização para o turismo. 

 O mapa de viabilidade ao desenvolvimento observado na Figura 3.4 apresentou os 

maiores escores de viabilidade no centro da APA.  
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Figura 3. 4 - Mapa de viabilidade de desenvolvimento para a APA de Guaibim. 

A área central encontra-se consolidada por atividades turísticas, com ampla rede 

hoteleira e serviços de restaurantes, comércio e orla marítima, além da área urbana do distrito 

de Guaibim. Áreas situadas ao noroeste e ao sul, representadas por cultivos agrícolas, 

pastagens e carcinicultura, também foram sugeridas ao desenvolvimento.  As áreas com altos 

escores de viabilidade apresentam-se fortemente associadas à influência humana, 

principalmente pelo desenvolvimento do turismo. 

Para a viabilidade ao desenvolvimento, os pesos refletiram maior importância para a 

distância das APPs (0,54), seguidos da proximidade com a área turística (0,14), da 

proximidade da malha viária (0,11), da proximidade com a área urbana (0,11), e por último, a 

proximidade com a área comercial, de carcinicultura e agrícola (0,09).  

A área turística apresentou uma das maiores importâncias dentre os fatores, 

considerando a sua atual ênfase na economia local e municipal. Os maiores escores 

concentraram-se em faixas distantes da vegetação, dos rios e de APPs.   

A escolha dos fatores para atingir diferentes objetivos na aplicação da AMC, é uma 

importante etapa da análise. Para o zoneamento da APA de Guaibim, os fatores de 

proximidade com as APPs, distância da malha viária e da área urbana foram definidos para o 



67 
 

 
 

objetivo de conservação, enquanto o oposto foi determinado para o desenvolvimento, através 

dos fatores distância das APPs, a proximidade com a malha viária e com a área urbana, 

podendo assim, esperar que a maior parte das áreas viáveis ao objetivo de conservar sejam as 

menos viáveis do objetivo de desenvolvimento, fato observado neste estudo.  

O uso da AMC é de grande utilidade na segregação de áreas para objetivos distintos. 

Assim como no zoneamento produzido por Zhang et al.(2013), foi possível comprovar neste 

estudo a capacidade da AMC em segregar os altos valores de aptidão para os fins de 

conservação, das áreas adequadas ao desenvolvimento. Com isso, a elaboração de uma 

proposta de zoneamento flexível e compreensível foi facilitada. 

No que concerne às técnicas PAH e CLP como técnicas da AMC para estudos de 

zoneamento, Anh et al.(2014) indicaram a PAH como eficiente na quantificação do 

desenvolvimento socioeconômico no meio ambiente e Zahirian et al. (2012) enfatizaram a 

importância da CLP para determinar a conservação dos recursos naturais. 

Para Sartori et al.(2012) as informações ambientais geradas a partir do uso da CLP 

apresentam alto potencial para  apoiar o planejamento racional do uso dos recursos naturais, 

da ocupação territorial e auxílio no desenvolvimento de políticas públicas e processos de 

tomada de decisão. Tal afirmação é corroborada pelos resultados obtidos neste estudo, uma 

vez que, a agregação dos fatores possibilitou a indicação de áreas prioritárias capazes de 

atender objetivos específicos e facilitou a tomada de decisão relacionada as restrições de 

atividades por meio do zoneamento produzido. 

Uma série de estudos em todo o mundo também empregaram a técnica PAH na 

determinação dos pesos e a CLP para a agregação dos fatores em propostas de zoneamentos e 

adequação de usos da terra, com resultados semelhantes aos encontrados nessa pesquisa 

(JOERIN et al., 2001; VILLA et al., 2002; GENELETTI & DUREN, 2008; MOEINADDINI 

et al., 2010; PENG et al., 2012; ZHANG et al., 2013). Os estudos comprovaram que ambas as 

técnicas são eficientes no processo de tomada de decisão para disciplinar o uso da terra e 

definir diferentes níveis de proteção em planos de zoneamentos. 

Os escores médios obtidos para os objetivos de conservação e desenvolvimento foram 

avaliados para cada uso atual observado na APA (Figura 3.5). As áreas úmidas, representadas 

pelos manguezais, brejos, e as áreas cobertas por restingas herbácea-arbustiva e arbustiva-

arbórea, apresentaram maiores escores médios de conservação.   

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X10000553
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X10000553
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Figura 3.5 – Escores de viabilidade das classes atuais de uso da terra e cobertura vegetal para atender aos 

objetivos de conservação e desenvolvimento na APA de Guaibim. 

 

A restinga herbácea, floresta ombrófila densa e a faixa de praia, por outro lado, 

apresentaram escores médios ligeiramente superiores para desenvolvimento. Esse fato pode 

ser justificado pela proximidade destas áreas com os fatores na análise da AMC, logo embora, 

estas áreas não devam assumir necessariamente o objetivo de desenvolvimento, considerando 

a necessidade de proteção e a biodiversidade presente nestes locais.  

As áreas com aptidão tipicamente socioeconômica tiveram escores médios mais 

elevados para o objetivo de desenvolvimento. A análise da viabilidade para os usos atuais da 

APA de Guaibim confirmam a área urbana, a orla marítima, a área agrícola e de carcinicultura 

como atividades viáveis ao desenvolvimento.  

As classes de uso da terra, como a faixa de praia, a floresta ombrófila densa, 

hidrografia, as restingas e os brejos, embora apresentem maiores escores para um dos 

objetivos, obteve alta dispersão em torno da média, sugerindo a possibilidade destas áreas se 

adequarem tanto ao objetivo de conservação quanto ao de desenvolvimento. O desvio padrão 

dos escores para os dois objetivos foi, de modo geral, reduzido para estas áreas, em 

comparação com as áreas naturais. O motivo é a menor variabilidade dos fatores empregados 
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na análise ao longo das áreas ocupadas por vias de transporte e atividades comerciais e 

turísticas. 

Com o cruzamento dos mapas de viabilidade na AMO, a área da APA de Guaibim foi  

acomodada entre os objetivos de maneira coerente. A Figura 3.6[A] demonstra as áreas em 

conflitos, ou seja, a área capaz de atender aos objetivos de conservação e desenvolvimento 

dentro da APA de Guaibim. A área conflituosa encontra-se localizada ao centro da APA e 

próximo ao limite com a rodovia BA 001 e apresentam-se ocupadas por áreas comerciais, 

agrícolas, carcinicultura, área urbana, turística, áreas de vegetação de restinga, brejos, 

manguezais, floresta ombrófila densa e rios, que juntas somam 610 ha.  

Na AMO, a melhor combinação de pesos para  acomodar as zonas a serem ocupadas 

por cada objetivo, foi 0,7 para conservação e 0,3 para desenvolvimento, utilizados para 

resolver os impasses da área de conflito identificada. Esse processo possibilitou a delimitação 

das duas principais zonas de manejo: Zona de Conservação, que inclui 70% do território da 

APA e a Zona de desenvolvimento, que inclui os 30% restantes (Figura 3.6[B]).  

 
Figura 3. 6 -[A] Mapa de conflito entre os objetivos de conservação e desenvolvimento na APA de Guaibim. [B] 

Mapa resultante da análise multiobjetivo (AMO), indicando as áreas viáveis à conservação e ao 

desenvolvimento na APA de Guaibim. 
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A identificação das atividades ocorrentes no interior de cada zona, possibilitou a sua 

reclassificação em subzonas de manejo, que priorizou a continuidade dos usos consolidados 

da APA, de modo a favorecer seu desenvolvimento sustentável. Foram definidas as seguintes 

subzonas: Zona de Conservação (subzona de preservação permanente, subzona de uso 

especial, subzona de recuperação ambiental) e Zona de Desenvolvimento (subzona de 

agroindustrial, subzona de uso especial e subzona urbana-turística). 

A Tabela 3.4 apresenta a extensão territorial das subzonas de manejo propostas para a 

APA de Guaibim. A zona de conservação foi subdividida em três subzonas, das quais a de 

preservação permanente ficou com maior extensão territorial, alcançando 59,2% desta zona. 

A Zona de desenvolvimento teve a subzona agroindustrial ocupando a maior parte de seu 

território (20,7%).  

Ressalta-se a necessidade de um ajuste dos limites das subzonas dentro da proposta de 

zoneamento, para que as mesmas tornem-se coerentes, adequando-se aos limites das classes 

atuais de usos da terra. 

 

Tabela 3.4 - Extensão territorial das subzonas de manejo do ZEE da APA de Guaibim, 

Valença, Bahia 

Classe Área (ha) Área (%) 

Zona de Conservação 
  Subzona de Preservação Permanente 7,4 59,2 

Subzona de Uso Controlado 1,2 9,7 

Subzona de Recuperação Ambiental 0,1 0,4 

Zona de Desenvolvimento   

Subzona Agroindustrial 2,6 20,7 

Subzona de Uso Especial  1,0 8,3 

Subzona Urbana-turística 0,2 1,7 

  

A Figura 3.7 apresenta a espacialização da proposta de Zoneamento para a APA de 

Guaibim, com suas respectivas subzonas de manejo. A Tabela 3.5 apresenta a descrição de 

cada zona e subzonas com suas características, limites, conflitos ambientais, objetivos, usos 

permitidos, potencialidades e ações de manejo. 

Na zona de conservação a área definida como subzona de uso controlado, incluiu áreas 

com cultivos agrícolas, carcinicultura e o Atracadouro Bom Jardim. Como estas áreas 

apresentam potencial de degradação ambiental e foram incluídas em área de conservação, 

atenta-se para a necessidade de se estabelecer medidas compensatórias para que estas 

atividades sejam mantidas na área. 
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No caso das áreas cultivadas torna-se necessário o controle das espécies produzidas, 

do uso de agrotóxico e da contaminação dos recursos hídricos. Para as áreas de carcinicultura 

é fundamental ajustar o cultivo de camarão, com medidas compensatórias, mediadas por um 

Termo de Ajustamento de Conduta, para garantir a recuperação de áreas degradadas, 

principalmente nas áreas de cultivo quando a produção for encerrada.  

Nas imediações do Atracadouro de Valença, é importante traçar medidas de controle 

para o acesso a esta via, considerando que a malha viária que permite tal acesso, é 

amplamente desenvolvida nas proximidades de APPs. Além disso, é importante delimitar e 

regulamentar as áreas de estacionamento que têm levado ao soterramento de manguezais. 

Na zona de desenvolvimento, a área delimitada para a subzona de uso especial, abriga 

áreas de restingas, brejos, manguezais e de fragmentos de mata atlântica, além de áreas 

degradadas e rios. Nestas imediações o uso dos recursos deve ser realizado de forma 

sustentável, as áreas de manguezais podem ser utilizadas para a coleta sustentável de espécies 

de bivalves e crustáceos. As áreas degradadas podem ser utilizadas como zonas de 

recuperação para a aplicação de medidas compensatórias, ou ainda na criação de sedes, centro 

de visitação e pontos de apoio para a prática de turismo ecológico a ser realizado na subzona 

de uso controlado. 

A AMC apresentou resultados espaciais relevantes para os objetivos de criação de uma 

proposta de zoneamento adequada à realidade da APA de Guaibim. Embora pareça complexa, 

Geneletti & Duren (2008) ao utilizar essa técnica no zoneamento de uma área protegida na 

China, consideraram a abordagem como inovadora, já que a análise permite determinar 

diferentes níveis de usos, a partir de múltiplos objetivos. Os autores argumentam que a opção 

de usar a AMC permite a tomada de decisão transparente, onde as etapas podem ser 

analisadas, apresentadas, discutidas e ao mesmo tempo revisadas e atualizadas. 

  O zoneamento da APA de Guaibim foi elaborado a partir da utilização da AMC, 

projetando o desenvolvimento sustentável dentro de sua área terriotorial, assim como 

preconiza os objetivos de criação da APA e delimitou a partir de cada zona de manejo, ações 

para frear a degradação ambiental e minimizar os conflitos.  
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Figura 3.77 - Proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico para a APA de Guaibim.  
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 Tabela 3.5 -2Descrição das zonas e subzonas da proposta de zoneamento da APA de Guaibim, com suas características, limites, conflitos ambientais, objetivos, usos permitidos, potencialidades e ações de manejo 

 

ZONA 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

OBJETIVOS DE CONSERVAÇÃO 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

FATORES 

 

 

Conservação 

 

Zona com rica composição vegetacional, com presença de áreas de restinga, brejos, manguezais e floresta ombrófila densa de terras baixas, delimitadas como áreas de preservação permanente. A zona caracteriza-se 

também por áreas ocupadas por cultivos agrícolas, carcinicultura e área urbanizada, que ressaltam a necessidade de monitoramento ambiental. 

 

Conservar os recursos naturais, assegurando a existência da biodiversidade local, conciliando-os com o 

desenvolvimento da APA, com vista ao uso sustentável. 

 

Proximidade com as APPs 

Vegetação 
Unidades geológicas 

Distância da malha viária 

Distância da área urbana 

Subzona Características  Limites Conflitos ambientais   Objetivos Usos permitidos Potencialidades Ações de manejo Legislação 

 

 

 
 

Preservação Permanente 

 

Subzona com área de manguezais, brejos, restinga, floresta ombrófila 

densa de terras baixas, e recursos hídricos, compostos pelos Rios 
Patipe e Taquary. 

 

Ao norte com o município de Jaguaripe e com o 

Rio Jequiriçá. A sudeste com o Rio dos Reis e 
ao sul com o canal de Taperoá e com a Foz do 

Rio Una. 

 

Soterramento de áreas de manguezais para a 

construção de estacionamentos; 
Introdução de espécies exóticas; 

Coleta e caça de espécies da fauna e flora de 

forma desordenada. 
 

 

 

 

Preservação das áreas úmidas e da biodiversidade 

marinha nas áreas estuarinas; 
Preservação das áreas brejosas e das restingas no 

âmbito da flora e fauna; 

Preservação da Floresta Ombrófila Densa e das 
espécies que nela residem; 

Conservação da hidrografia local. 

 

Desenvolvimento de pesquisas científicas, 

desde que autorizada pelo órgão ambiental 
competente. 

 

Preservação dos recursos naturais. 

 

Fiscalização e monitoramento das áreas, a fim de 

evitar o uso e a exploração; 
 

Sensibilização da população quanto as funções 

ecológicas das áreas úmidas, de restinga e de 
floresta; 

 

Restrição à ocupação do território da zona. 

Plano Diretor de Valença – Art. 5, II e III/ 

Art. 17 IE, F, II, VC e D/ Art. 34; 

Lei 9.605/1998 – Cap. III, Art. 29º, 33º, 34º, 
35º, 38º, 39º e 40º; 

Lei 9.985/2000 – Cap II – Art.4º e 15º; 

Dec 4.297/2002 – Art. 2º, 3º, 12º e 14º; 
Lei nº 10.431/2006; 

Leinº 11.428/ 2006; 

Leinº 7.661/1988. 

Subzonas Características Limites Conflitos ambientais Objetivos Usos permitidos Potencialidades Ações de manejo Legislação 

 

 

 
 

 

 
 

 

                 Uso Controlado 

 

 

Subzona com áreas de cultivos agrícolas e de carcinicultura, 

abrigando ainda, o Atracadouro Bom Jardim que realiza transporte 
para a APA Tinharé-Boipeba e praias de Morro de São Paulo, 

Gamboa, Garapuá e Boipeba. 

 

 

Ao Noroeste com a BA 001 e com a subzona de 

preservação permanente. Ao Sul possui 
proximidade com o Rio Patipe, facilmente 

identificada pela presença dos tanques de 

carcinicultura. 

 

Proximidade com áreas de preservação 

permanente; 
Os tanques de carcinicultura que compõe a 

empresa Valença Maricultura da Bahia S/A 

fazem uso direto da hidrografia local, com 
possível despejo de efluentes; 

Prática de aterramento próximo e em áreas de 

manguezais no entorno do Atracadouro Bom 

Jardim; 
Os cultivos agrícolas incentivam a introdução 

de espécies exóticas (dendê, côco e acácia); 

Deposição de lixo e sedimentos em rios. 

 

Controle de atividades socioeconômicas ocorrentes 

no entorno das áreas de recursos naturais, visando 
minimizar os impactos e a degradação sobre os 

recursos da APA de Guaibim. 

 

Em áreas de carcinicultura, permite-se o cultivo 

de camarão, associada a hidrografia, desde que 
a empresa apresente medidas compensatórias de 

conservação e estudos periódicos de qualidade 

hídrica; 
 

Em áreas de cultivos agrícolas, permite-se a 

criação de culturas perenes, desde que não 

sejam utilizados agrotóxicos e pesticidas, 
evitando a contaminação do solo e da água; 

 

O desenvolvimento de outras atividades que 
contribuam com a degradação dos ecossistemas 

a curto, médio e longo prazo deverá apresentar 

estudo de impacto ambiental. 

 

Encerramento das atividades de carcinicultura na 

subzona; 
 

Desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a 

influência de espécies agrícolas na flora nativa da 
APA; 

 

Desenvolvimento de programas de educação 

ambiental; 
 

Desenvolvimento de programas de gestão 

ambiental em empresas; 
 

Utilização de áreas degradadas para serem 

recuperadas como forma de compensação 

ambiental. 

 

Fiscalização e monitoramento do uso do solo; 

 
Sensibilização das funções ecológicas das áreas de 

preservação permanentes adjacentes a subzona e 

próximas as áreas agrícolas e de carcinicultura; 
 

Restrição à utilização de espécies competidoras; 

 

Estudos de qualidade hídrica da rede hidrográfica; 
 

Saneamento e monitoramento de despejos de 

efluentes nos rios; 
 

Controle da erosão do solo, supressão e 

desmatamento; 

 
Recomposição da mata ciliar dos cursos d’água com 

espécies nativas. 

 

Plano Diretor de Valença – Art. 

5°/15°/17º22º; 
Lei 9.605/1998 – Cap. III, Art. 33º, 38º,  40º, 

54º; 

Lei 9.985/2000 – Cap II – Art.4º e 15º; 
Dec 4.297/2002 – Art. 2º, 3º, 12 e 14º; 

Lei nº 10.431/2006; 

Leinº 11.428/ 2006; 

Leinº 7.661/1988. 

Subzonas Características Limites Conflitos ambientais Objetivos Usos permitidos Potencialidades Ações de manejo Legislação 

 

 

 
 

 

Recuperação Ambiental 

 

Subzona com solo exposto com elevado grau de erosão, efeito de 

borda em áreas florestais, malha viária com acesso aos tanques e 
Atracadouro Bom Jardim e Vila de Guaibim e cultivos agrícolas, 

além de áreas de restingas. 

 

Ao norte, na porção de manguezais e próximo 

aos tanques de carcinicultura; 
 

Próximo ao Rio Patipe e da sede da empresa 

Valença da Bahia Maricultura S/A; 

 
Ao sul, próximo aos tanques de carcinicultura da 

empresa Valença da Bahia Maricultura S/A. 

 

 

Solo exposto, decorrente da prática agrícola e 

da abertura de acessos para os tanques de 
carcinicultura; 

 

Erosão e lixiviação do solo; 

 
Supressão de vegetação; 

 

Efeito de borda e pré-disposição de áreas de 
matas à ventos, luz, umidade, etc. 

 

Recuperar as áreas degradadas com o 

reflorestamento de espécies nativas, em áreas 
florestais; 

 

Readequação do uso da terra exposta, com o 

indicativo de correção de atividades 
potencialmente degradadoras; 

 

Manter cobertura vegetal em áreas com solo 
exposto, evitando a erosão e lixiviação do solo. 

 

Toda a área pode ser utilizada pela empresa 

Valença da Bahia Maricultura S/A, pelo 
Aeroporto de Valença e pelos proprietários de 

grandes cultivos instalados, para a recuperação 

na forma de compensação ambiental pelas 

atividades degradadoras no meio ambiente, 
assim como o poder público pode incentivar a 

criação de sede e bases de turismo ecológico 

para a prática de atividades sustentáveis. 

 

As áreas recuperadas podem ser integradas as 

zonas e subzonas mais próximas, de acordo com 
suas características. 

 

Estudos de recuperação de áreas degradadas; 

 
Reflorestamento com espécies nativas; 

 

Fiscalização e monitoramento do uso da área. 

 
 

 

 

Plano de Diretor de Valença – Art. 5°/15° 

II,IV/ Art. 16, 17, IIIB, E e Art. 34º; 
Lei 9.985/2000 – Cap II – Art. 15º/ 17º; 

Dec 4.297/2002 – Art. 2º, 3º, 11º, 12, 13º e 

14º; 

Leinº 7.661/1988. 

 

ZONA 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

FATORES 

 

 
Desenvolvimento 

 

Zona com atividades socioeconômicas consolidadas ou em potencial crescimento, servindo à economia local e municipal, com geração de emprego e renda para a população, 
em especial pela área turística da APA, que apresenta grande importância para o seu desenvolvimento. A zona apresenta ainda, uma área composta por recursos naturais 

compreendidos por rios, restingas, manguezais, brejos e floresta ombrófila densa de terras baixas. 

 

Consolidar, manter e gerir as atividades socioeconômicas da APA de Guaibim, com vistas a assegurar a qualidade urbana, turística e comercial, conciliando 
as atividades inerentes a esta zona, com os recursos naturais mediante o uso sustentável. 

Distância das áreas de APPs 

Proximidade com a Área Turística 
Proximidade com a Malha Viária 

Proximidade com a Área Urbana 

Proximidade com as Áreas Comerciais, de Carcinicultura e Agrícolas. 

Subzonas Características Limites Conflitos ambientais Objetivos Usos permitidos Potencialidades Ações de manejo Legislação 

 

 
 

 

 
 

 

 

Uso Especial 

 

Subzona composta por restinga, rios, manguezais, 
brejos e floresta ombrófila densa, além de áreas 

degradadas. 

 

Na área central da APA, limita-se com a 
subzona urbana-turística e com a subzona 

agroindustrial; 

 
 

 

Degradação dos recursos hídricos; 
 

Introdução de espécies exóticas; 

 
Proximidade com a área urbana e vulneravel à 

influência humana; 

 

Deposição de efluentes domésticos em rios. 

 

Utilização sustentável da área, com vistas a conservação 
dos recursos naturais, fazendo uso destas áreas, como 

preconiza os objetivos da APA de Guaibim, a fim de 

garantir o seu caráter de unidade de conservação de uso 
sustentável. 

 

Desenvolvimento de pesquisas científicas; 
 

As áreas de restinga, brejos e manguezais podem ser 

utilizadas para a prática de turismo ecológico; 
 

As áreas degradadas podem ser utilizadas para a 

compensação ambiental por empresas que atuem 

irregularmente sobre a APA de Guaibim, de forma a 
recuperá-las; 

 

As áreas degradadas podem também ser utilizadas para 
a construção de sede de controle e gestão do turismo 

ecológico, ou ser transformadas em áreas de camping.. 

 

Desenvolvimento do sistema de gestão do turismo ecológico, 
visando a melhoria das condições de lazer. 

 

Desenvolvimento do turismo ecológico. 
 

Recuperação de áreas degradadas por meio da compensação 

ambiental por empresas que atuem irregularmente na APA. 

 

Fiscalização e monitoramento da utilização em seus 
limites; 

 

Garantia da ocorrência de atividades sustentáveis; 
 

Fiscalização da pesca e exploração de espécies de 

forma sustentável e organizada; 

 
Estudos de monitoramento da qualidade hídrica; 

 

Recuperação de áreas degradadas. 

Plano Diretor de Valença – Art. 5, II e III/ 

Art. 17 IE, F, II, VC e D/ Art. 34; 
Lei 9.605/1998 – Cap. III, Art. 29º, 33º, 34º, 

35º, 38º, 39º e 40º; 

Lei 9.985/2000 – Cap II – Art.4º e 15º; 
Dec 4.297/2002 – Art. 2º, 3º, 12º e 14º; 

Lei nº 10.431/2006; 

Leinº 11.428/ 2006; 

Leinº 7.661/1988. 

Subzonas Características  Limites Conflitos ambientais   Objetivos Usos permitidos Potencialidades Ações de manejo Legislação 

 

 

 

 
 

 

Agroindustrial 

 

Subzona com fazendas que desenvolvem cultivos 

agrícolas e pastagens, além de abrigar a sede da 

Empresa de carcinicultura Valença da Bahia 
Maricultura S/A e de seus tanques de 

carcinicultura. Conta ainda, com o Aeroporto de 

Valença com vôos regulares interestaduais. 

 

Subzona concentrada ao centro da APA, 

tendo seus limites com as subzonas de uso 

especial, urbana-turística e de uso 
controlado.  

 

Degradação dos recursos hídricos;  

 

Introdução de espécies exóticas; 
 

Práticas agrícolas com uso de agrotóxicos e 

queimadas; 
 

Supressão vegetal para a formação de áreas de 

pastagens; 

 

Desenvolver e consolidar os cultivos e fazendas agrícolas 

e a atividade de carcinicultura existente, fomentando a 

economia local e municipal de forma sustentável. 

 

Produção de espécies agrícolas sustentáveis; 

 

Produção de espécies de camarão, processamento e 
beneficiamento, adequando-se a conservação do 

entorno e dos recursos hídricos. 

 

Consolidação da economia do distrito do Guaibim e do 

município de Valença; 

 
Geração de emprego e renda local através da produção 

agrícola e do vínculo empregatício na Valença da Bahia 

Maricultura S/A; 
 

Consolidação da agricultura familiar no distrito de Guaibim. 

 

Implementação de políticas de desenvolvimento sustentável da 
aquicultura. 

 

Fiscalização e monitoramento do uso nos limites da 

subzona; 

 
Fiscalização das atividades de carcinicultura e da 

manutenção da qualidade dos recursos hídricos 

próximos aos tanques; 
 

Adequação das atividades agrícolas e de 

carcinicultura à legislação ambiental com termos de 

ajustamento de conduta ou instrumento equivalente; 
 

Monitoramento da contaminação de combustíveis 

nas áreas do entorno do Aeroporto de Valença. 

 

Plano de Diretor de Valença – Art. 5º/ 13° 

VII, VIII/ 22º/ 42°; 

Lei 9.985/2000 – Cap II – Art.4º, 5°, 15º e 
23°; 

Dec 4.297/2002 – Art. 2º, 11º, 12, 14º, 16°; 

Leinº 7.661/1988. 

 
 

 

 
 

Urbana-Turística 

 
Subzona com área urbana e malha viária 

consolidada, principal local de desenvolvimento 

da APA, onde, atividades de comercio e ampla 
rede hoteleira se concentram. Conta ainda, com 

uma faixa de praia caracterizada por orla 

marítima desenvolvida e de sua utilização pelos 

turistas para o banho.  

 
Subzona concentrada ao centro e próxima 

ao mar, tendo seus limites com as 

subzonas de uso especial e agroindustrial. 

 
Degradação dos recursos hídricos próximo à 

área urbana; 

 
Deposição de efluentes domésticos e lixo; 

 

Soterramento de áreas de manguezais para a 

construção de casas; 
 

Supressão de áreas de restingas para a 

construção de casas. 

 
Utilização sustentável da área, visando à consolidação 

das áreas urbana e turística, além da preservação dos 

valores culturais da população. 
 

Construções civis, tendo as de grande porte e 
potencialmente degradadora, a realização de estudos de 

impacto ambiental; 

 
Desenvolvimento da malha viária principal com acesso 

a Vila de Guaibim e secundária aos bairros instalados; 

 

Desenvolvimento da atividade turística, com opções de 
barracas de praias, rede hoteleira e área de banho para 

lazer ao longo da faixa de praia; 

 
A faixa de praia a ser utilizada pelos banhistas deve ser 

restringida apenas a englobada pela subzona; 

 

Consolidação da área urbana e turística com bens e serviços de 
qualidade; 

 

Desenvolvimento de sistema de gestão turística e urbanística 
em parceria com a prefeitura, empresários e sociedade civil, 

visando à melhoria das condições de lazer da população e dos 

turistas; 

 
Criação de cooperativas entre a população local, incentivando 

a geração de emprego e renda na produção de artesanatos, 

confecções e gastronomia. 
 

Manejo da área urbana, garantindo a distância da 
vegetação, especialmente dos manguezais, restingas 

e corpos hídricos; 

 
Instalação do sistema de saneamento básico e 

captação dos efluentes domésticos, com tratamento 

adequado; 

 
Programas de Educação ambiental para a população 

local, especialmente para uso e conservação dos 

recursos naturais; 
 

Fiscalização do destino final do esgotamento das 

barracas de praia. 

 
Plano de Diretor de Valença – Art. 5º/ 

13°II,VIII, IX,/ 15º/ 17º/ 22º/23º/36º; 

Lei 9.985/2000 – Cap II – Art.4º, 5°, 15º e 
23°; 

Dec 4.297/2002 – Art. 2º, 11º, 12, 14º, 16° 

Leinº 7.661/1988. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.661-1988?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.661-1988?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.661-1988?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.661-1988?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.661-1988?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.661-1988?OpenDocument
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3.5 Considerações finais 

  

A análise multicriterial é robusta e flexível, capaz de indicar as áreas prioritárias ao 

objetivo que se deseja. Portanto, é recomendável que ela seja utilizada na elaboração de 

planos de zoneamentos em unidades de conservação. A sua utilização como ferramenta 

metodológica permite a visualização e compreensão do processo que levou ao zoneamento de 

forma clara e transparente, oportunizando testar alternativas, pesos e fatores, bem como 

avaliar os resultados com rapidez e clareza.  

A análise funciona de maneira eficaz, adequando-se facilmente as características da 

área estudada, além de permitir diferentes análises e interpretações sobre a melhor forma de 

viabilidade para a conservação e desenvolvimento sustentável, ou qualquer outro objetivo.  

No zoneamento da APA de Guaibim, a zona de conservação englobou cerca de 70% 

do seu território, onde as áreas mais viáveis estão em seus extremos, que abrigam manguezais, 

restingas, brejos e rios. Uma área de uso controlado foi proposta a fim de garantir a 

conservação dos recursos naturais.  

As áreas viáveis ao desenvolvimento concentraram-se no centro da APA, com áreas 

consolidadas de turismo, agricultura, e carcinicultura. Uma área de uso especial, que favorece 

o caráter sustentável da APA, foi proposta para possibilitar a realização de atividades de uso 

indireto. Tais áreas encontram-se próxima à malha viária, confirmando um desenvolvimento 

direcionado a área central. 

 A proposta de zoneamento obtida com uso da AMC apresenta-se espacialmente 

aplicável, mas precisa ser testada em campo para garantir a sua funcionalidade.  
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_____________________________________________________________CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

 Elaborar uma proposta de zoneamento para a APA de Guaibim demandou a interação 

de diferentes características ambientais e socioeconômicas, uma vez que não se admitiu neste 

trabalho, estabelecer um zoneamento sem considerar a influência social e econômica sobre os 

recursos naturais, fato que motiva um zoneamento denominado como ecológico-econômico. 

 A APA de Guaibim constitui-se por uma unidade de conservação com grande 

potencial para exploração em estudos científicos nas mais diferentes áreas. Embora possua 

rica biodiversidade local, nota-se uma deficiência de informações, especialmente no que se 

refere a mapas temáticos e uma precisão no monitoramento do uso da terra. Observou-se 

também, que a APA, embora amparada por legislação, carece de acompanhamento, ausência 

de conselho gestor, bem como, do próprio zoneamento para nortear o uso da APA. 

A aplicação de técnicas de geoprocessamento para espacialização das informações da 

APA de Guaibim permitiu uma caracterização inédita, identificando uma maior expressão da 

área agrícola e das diferentes fisionomias vegetais, assim como reforça a necessidade de 

monitorar o avanço do crescimento imobiliário sobre as áreas de restingas e manguezais.  

 Com a análise multicriterial, as possibilidades de combinações foram inúmeras para a 

seleção das áreas viáveis ao atendimento dos objetivos desejados, confirmando a utilização da 

técnica como um processo rápido, ágil e flexível. A aplicação da análise sobre a APA de 

Guaibim apresentou áreas mais adequadas à conservação (70%), especialmente em seus 

extremos territoriais, abrigando áreas de manguezais, restingas, brejos e rios.  

As áreas indicadas ao desenvolvimento da APA (30%) concentraram-se em maior 

ênfase no centro da APA, abrigando em geral, áreas de carcinicultura, turísticas e agrícolas, 

associadas à proximidade das malha viária. A seleção destas áreas reforça a necessidade de 

conciliar desenvolvimento e conservação dos recursos naturais e confirma a análise 

multicriterial como ferramenta capaz de mapear corretamente as áreas adequadas a cada 

objetivo.   

 Os conflitos ambientais na APA de Guaibim também comprometem a sustentabilidade 

da área, sendo preciso conciliar a conservação dos recursos naturais com o potencial turístico, 

reforçando a produção de um zoneamento como documento norteador que auxilie a gestão da 
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APA pelos órgãos ambientais competentes e suscitar a formação ambiental da população e 

dos turistas.  

 

 O esquema de zoneamento por meio da delimitação de duas zonas principais e 

segmentadas em subzonas apresentou a melhor possibilidade de proposta de zoneamento na 

APA de Guaibim. Esta proposta encontra-se de acordo com os princípios da utilidade e da 

simplicidade, facilitando a implantação de limites e restrições pelo poder público e a 

compreensão pelos cidadãos, além de incentivar a proteção, conservação e recuperação dos 

recursos naturais e a promoção do desenvolvimento sustentável. 

É possível afirmar, que os procedimentos metodológicos adotados mostraram-se 

confiáveis e úteis em todo o trabalho, sendo os resultados, satisfatórios. Indica-se, portanto, a 

análise multicriterial como ferramenta cientificamente correta e prática na elaboração de 

zoneamentos de unidades de conservação, admitindo-se que o uso da análise é capaz de 

selecionar e classificar áreas quanto a aptidão para os objetivos propostos e ao mesmo tempo 

excluir áreas inadequadas, otimizando o processo de decisão. 

 No que trata da contribuição da pesquisa para a área de estudo, é sugerido algumas 

recomendações visando colaborar com a eficiência da gestão e do planejamento ambiental da 

UC e coerentemente com a utilização funcional deste estudo: 

 

 Submeter a proposta de ZEE a Prefeitura Municipal de Valença, e por meio da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, incentivar a ativação do Conselho Gestor do 

APA. 

 A partir da proposta inicial de ZEE, sugerir a convocação de especialistas e sociedade 

civil, em um processo participativo, para que a proposta seja novamente avaliada, 

ajustada e futuramente aprovada, de acordo com os interesses inerentes a conservação 

e ao desenvolvimento sustentável da APA. 
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Apêndice I – Unidades Geológicas da APA de Guaibim, Valença, Bahia. 

 

 
         Figura 41- Unidades Geológicas do Quaternário Costeiro da APA de Guaibim.
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Apêndice II – Áreas de Preservação Permanente da APA de Guaibim, Valença, Bahia. 

 
Figura 52- Áreas de Preservação Permanente da APA de Guaibim.
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             Apêndice III – Imagem Satélite da APA de Guaibim, Valença, Bahia. 

 

 

Figura 63- Imagem Satélite RapidEye, complementada com imagens  históricas 

do Google Earth da região de Valença, com enfoque para a APA de 

Guaibim 
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Apêndice IV - Fatores definidos para o objetivo de conservação da APA de Guaibim. 

 
Figura 74– [A] Fator distância da malha viária. [B] Fator distância da área urbana. 

 
Figura 85- [A] Fator vegetação. [B] Fator unidades geológicas. 
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Figura 96- Fator proximidade das áreas de preservação permanente.  
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Apêndice V - Fatores definidos para o objetivo de desenvolvimento da APA de Guaibim. 

 
Figura 107- [A] Fator proximidade com áreas comerciais, de carcinicultura e agrícolas. [B] Fator proximidade 

com a área turística. 

 
Figura 118- [A] Fator proximidade com a área urbana. [B] Fator proximidade da malha viária. 
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Figura 129- Fator distância das áreas de preservação permanente. 
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_____________   ANEXO    ___________ 


