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APRESENTAÇÃO 

As rápidas transformações sócio-ambientais assistidas neste fim de século requerem uma 

abordagem sobre a complexidade das relações sociedade e natureza, especialmente dos 

problemas que dizem respeito a meio ambiente e desenvolvimento. Esta complexidade é um 

importante elemento motriz, em vários campos da ciência, na busca de modelos que visem 

atender as demandas da tal análise. A indissociação entre processos locais e processos 

globais, que é parte desta questão, leva a um aprofundamento da discussão de modelos 

transdisciplinares de análise da realidade. 

1. O Recôncavo Sul 

O Recôncavo Sul possui um total de 33 municípios, abrangendo desde o litoral úmido até 

áreas de contato com o semi-árido, onde diferentes domínios morfoclimáticos interagem, 

formando assim, uma base diferenciada dos recursos naturais e sócio-econômicos e 

culturais. 

As intervenções ambientais ocorridas ao longo do processo de ocupação nesta região 

‘evidenciam a importância de um repensar as bases dos modelos econômicos empregados 

até o momento, com vistas a modificação do atual quadro sócio-ambiental da região. Tal 

modificação deve ser pautada em um programa que equacione os problemas relativos a 

meio ambiente e desenvolvimento, especialmente na tomada de decisões. 

Esta questão nos remete à importância do Programa de Desenvolvimento Regional 

Sustentável (PDRS), ora desenvolvido pela CAR (Companhia de desenvolvimento e Ação 

Regional), que entre outros aspectos, visa ordenar as futuras intervenções e adequa-las aos 

princípios do Desenvolvimento Sustentável expostos na Agenda 21, especialmente no que 

tange a abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos terrestres, 

visando a conservação e gestão dos recursos e promoção do desenvolvimento rural e 

agrícola para o desenvolvimento sustentável. 

Antecedentes e importância 
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A questão ambiental, tal como apresenta-se neste final de século, tem sido um dos 

referenciais básicos que demonstra a fragilidade ou os resultados deformados, não só, da 

análise excessivamente especializada da realidade, como também uma economia que não 

reflete coerentemente em sua ações, o balanço custo X benefício a médio e longo prazos. 

A diversidade de dimensões da realidade que compõem e moldam o ambiente de 

reprodução cotidiana das sociedades, indica a necessidade de se caminhar na direção da 

interdisciplinaridade, ou mesmo, da transdisciplinaridade, afim de que os mecanismos de 

planejamento e gerenciamento levem em conta a totalidade dos elementos envolvidos. 

A Dimensão Geoambiental, articula-se de maneira fundamental com o PDRS, pois deverá 

refletir uma abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos 

terrestres, com vistas a conservação e gestão dos recursos e promoção do desenvolvimento 

sustentável dos assentamentos humanos através do manejo ambientalmente saudável dos 

resíduos sólidos e questões relacionadas com os esgotos, proteção e racionalidade no uso 

dos recursos pesqueiros e das zonas costeiras, visando a conservação da diversidade 

biológica. Além disso, tornar claro que é imprescindível a promoção do desenvolvimento 

rural e agrícola sustentável como base importante a manutenção da diversidade biológica e 

uma real promoção das condições da saúde humana e qualidade de vida. 

A avaliação das fontes secundárias torna-se tarefa fundamental, pois a existência de 

inúmeros trabalhos, vem otimizar esforços no sentido de otimizar avanços na compreensão 

da dinâmica regional e suas potencialidades, bem como seus fatores limitantes, propiciando 

um quadro analítico onde as intervenções propostas possam constituir-se em fator de 

sucesso. 

Metodologia 

Marcos teóricos da sustentabilidade ambiental 

O processo de planejamento e gestão de espaços territoriais, deve observar alguns 

princípios fundamentais da sustentabilidade ambiental, para que este, constitua um fator de 

sucesso. Por tratar-se de um atributo que independe da ação humana, a sustentabilidade 

pode ser entendida como busca na geração de “passivos ambientais3” próximos a zero, ou 

seja, respeitando a capacidade de suporte dos espaços territoriais. 

A sustentabilidade ambiental depende da integridade dos elementos que o compõe o 

sistema, devendo proporcionar a realização do suporte de energia ambiental, suporte as 

relações ambientais, suporte ao desempenho ambiental e suporte à evolução no ambiente. 

                                            
 
3 Analogia a nomeclatura contábil, ou seja, quanto maior o impacto maior é o passivo a ser 
solucionado. 
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Significa dizer que a energia física, química, biológica e “antropogênica” devem realizar-se 

de maneira a não inibir ou desfuncionalizar o potencial dos fatores ambientais básicos (ar, 

água, solo, fauna, flora e homem), levando a “realização das suas auto-capacidades, 

expressas pela adaptação, pela auto-organização e pela auto-superação4” (Macedo,1996) 

dos sistemas ambientais inscritos no território analisado. Juntamente com a figura dos 

passivos ambientais reduzidos, aparece a da correção ecológica, que visa a mitigação dos 

impactos ambientais e a otimização na gestão ambiental de territórios, cujos instrumentos 

práticos são o zoneamento ambiental e os projetos de Desenvolvimento Sustentável, entre 

outros. 

Sua concretização depende de fatores externos como adequação de uma política nacional, 

que detenha um aparato legal e uma estrutura funcional adequada, além de depender da 

internalização pelos atores sociais destes procedimentos, apreendidos enquanto valor 

cultural, e portanto passíveis de socialização. 

O desenvolvimento sustentável 

O conceito de desenvolvimento sustentável estabelecido pela Comissão Mundial Sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento afirma que este é capaz de satisfazer as necessidades 

das gerações atuais, sem comprometer a capacidade de satisfação das gerações futuras, o 

que leva a propugnar estratégias concretas para continuidade das sociedades humanas, 

sendo portanto, tangível, pois as estratégias para atingi-lo estão calcadas no âmbito local e 

regional e não em um modelo global, que não leva em consideração as especificidades 

locais. 

A abordagem integrada do meio natural 

Uma abordagem a cerca da dinâmica do meio natural e a importância da compreensão das 

variações dos fatores ambientais passa pela noção de dinâmica das paisagens e da teoria 

dos geossistemas, como elementos norteadores para sua compreensão. 

A abordagem Geossistêmica (fig. no 01) leva em consideração uma série de relações de 

ordem físico-natural e antrópica. A primeira ordem divide-se em dois níveis: um Potencial 

Ecológico, onde são analisadas as relações entre Geomorfologia, clima e hidrologia e uma 

Exploração Biológica, que avalia as relações entre vegetação, solo e fauna, e a segunda 

analisa os aspectos pertinentes à Ação Antrópica em suas diversas dimensões, analisando 

os setores sem perder o horizonte da síntese. 

 Fig. no 01 GEOSSISTEMA SEGUNDO BERTRAND 

                                            
4 Propriedade de regeneração ou busca do equilíbrio dinâmico dentro do sistema. 
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     P o t e n c i a l
    E c o l ó g i c o
 ( G e o m o r f . + C l i m a + H i d r o l . )

   E x p l o r a ç ã o
    B i o l ó g i c a
( V e g e t a ç ã o  +  S o l o  +  F a u n a )

G E O S S I S T E M A

   A ç ã o       A n t r ó p i c a
 

  Fonte: Bertrand, 1972. 

As relações sistêmicas existentes entre estes três níveis de organização (potencial 

ecológico, exploração biológica e ação antrópica), caracteriza o Geossistema, dotando-o de 

uma dinâmica própria que reflete continuamente sobre seus componentes, 

Um aspecto fundamental nos estudos de caráter ambiental é sem dúvida a busca de 

elementos indicadores da tendência de evolução destas unidades espaciais, o que segundo 

Sotchava (1977) reveste-se de grande importância não só do ponto de vista acadêmico, 

quanto prático. Tal preocupação é expressa de forma bastante clara quando ele afirma que: 

“a prognose da dinâmica normal é condição necessária para a utilização racional da 

natureza, obrigatória aos projetos de conservação e optimização do ambiente em torno do 

homem”. Assim, o sistema ecológico é avaliado em função da dinâmica da sociedade e de 

suas múltiplas faces, como sintetizado por Sánches (fig. no 02). 

Fig. no 02 SISTEMA GLOBAL: 

 INTER-RELAÇÕES ENTRE AS OFERTAS DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS E AS 

DEMANDAS DO SISTEMA SOCIAL 

 O f e r t a  A m b i e n t a l  d e  I n t e r e s s e  S ó c i o - E c o n ô m i c o

  O f e r t a

  D e m a n d a

  D e m a n d a

 S o c i e d a d e

  

    S i s t e m a
  E c o l ó g i c o
 M o d i f i c a d o

   S i s t e m a
  E c o l ó g i c o
    N a t u r a l

 P R O D U T O  D E M A N D A

S i s t e m a
       d e
 O c u p a ç ã o

 S I S T E M A  G L O B A L

 
Fonte: Sánches, 1992 
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Neste sentido, uma importante questão se coloca, que é a definição dos conceitos de 

paisagem e unidade de paisagem. Estabelecer espacialmente as diferenças existentes na 

paisagem, seja por unidades morfodinâmicas, seja por outra categoria qualquer, requer “a 

análise integrada de sistemas naturais e modificados, estabelecendo uma referência 

espacial, uma unidade ambiental perceptível” (Sánches, 1991. p.25) que venha a refletir a 

interação de elementos físico-naturais e antrópicos dentro desta unidade. 

Quando avaliamos os elementos condicionantes, as deficiências e potencialidades de cada 

meio, identificamos os fatores limitantes a cada tipo de intervenção proposta, pois o 

desenvolvimento da sociedade está intimamente ligado as políticas de desenvolvimento, 

fruto das demandas sociais, e o sucesso destas, intimamente ligadas a sua 

sustentabilidade. É importante frisar que a avaliação do estágio atual e do sentido da 

dinâmica ambiental de um espaço específico ou global, são imprescindíveis a um 

planejamento que esteja atento a utilização sustentável dos recursos naturais, pois é a partir 

dela que decisões importantes podem ser tomadas, no sentido de impedir ou minimizar os 

impactos ambientais advindos de tais decisões. 

2. Caracterização dos condicionantes físico-naturais: 

O estudo dos condicionantes ambientais (naturais e antrópicos), é passo fundamental à 

análise dos processos dinâmicos que ocorrem em determinada área. Neste trabalho, suas 

interelações estão discutidas dentro do esquema proposto por Bertrand. A permanência de 

sua ação no espaço e num período de tempo considerado tem uma influência direta sobre o 

caráter de sua atuação. Como elemento de grande importância neste estudo, destacamos a 

compartimentação geomorfológica como parte fundamental da expressão destas 

interelações. 

A compartimentação geomorfológica pressupõe a individualização de setores da paisagem 

caracterizados por conjuntos de formas, resultados de um processo de evolução 

relativamente constante, durante o qual os agentes climáticos interagiram sobre estruturas 

geológicas e/ou morfologias herdadas de evoluções anteriores. Sobre esta organização do 

espaço, relacionada com as durações de tempo geomorfológicas, a dinâmica recente e os 

processos atualmente ativos sobrepõem uma sub-compartimentação de caráter 

morfodinâmico. 

2.1 Condicionantes da dinâmica atual 

Os principais condicionantes da dinâmica atual (geologia, geomorfologia, bioclimatologia e 

pedologia) serão caracterizados em conjunto dentro das unidades geoambientais propostas 

o detalhamento de cada uma delas está em um trabalho mais completo. Entendendo as 
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relações geologia/geomorfologia compõe um dos fatores estruturantes do quadro 

geoambiental discutiremos ela a seguir: 

É de fundamental importância perceber que em função do tipo litológico e do 

comportamento estrutural, observamos importantes condicionamentos na atual morfologia 

da região. logicamente, a estrutura por si não explica as atuais formas, estando 

condicionada portanto, a elementos de ordem morfoclimática atuantes desde o terciário e 

intensificados no quaternário. 

O manto de alteração varia muito de espessura, podendo chegar a 5m ou mais, 

especialmente nas áreas mais planas. 

Os migmatitos, granulitos e rochas intrusivas em geral de idade arqueana predominam na 

maior parte do RS, resultando em planaltos e superfícies onduladas a muito ondulada, 

depressões, morrotes e pequenas serras. A leste da falha de Maragojipe predominam 

feições pouco movimentadas ligadas a sedimentação recente. 

CONDICIONANTES GEOMORFOLOGICOS: 

A geomorfologia da área foi analisada a partir da consulta as fontes bibliográficas, exame 

das cartas topográficas 1:100.000, imagens de radar 1:250.000 e imagens de satélite 

LANDSAT na escala de 1:250.000. 

A compartimentação geomorfológica pressupõe a individualização de setores da paisagem 

caracterizados por conjuntos de formas, resultados de um processo de evolução 

relativamente constante, durante o qual os agentes climáticos interagiram sobre estruturas 

geológicas e/ou morfologias herdadas de evoluções anteriores. Sobre esta organização do 

espaço, relacionada com as durações de tempo geomorfológicas, a dinâmica recente e os 

processos atualmente ativos sobrepõem uma sub-compartimentação de caráter 

morfodinâmico. 

A organização do espaço em compartimentos morfo-estruturais e/ou morfo-dinâmicos 

representa um estágio numa longa evolução geomorfológica. Ela constitui o quadro que 

comanda e orienta a circulação dos fluxos de energia/matéria e portanto condiciona a 

dinâmica morfoclimática atual. Formações superficiais e solos são testemunhos e correlatos 

desta evolução e apresentam características que interferem diretamente sobre o regime 

hídrico e os processos ligados à circulação da água. 

A compartimentação Geomorfológica obedeceu aos critérios tradicionais utilizados pelo 

RADAMBRASIL, ou seja, critérios geológicos, altimétricos, morfográficos e morfométricos 

foram individualizadas os seguintes domínios, compartimentos e unidades geomorfológicas. 
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Os Planaltos Inumados dividem-se em Planalto dos Geraizinhos, Tabuleiros Interioranos e 

Tabuleiros Costeiros, o primeiro abrange uma pequena extensão da área em estudo, no 

município de Nova Itarana, dominam feições de topografia tabular, formadas por depósitos 

detríticos do Terciário e Quaternário. Os planos inclinados em poucos casos dão lugar a 

lombadas de grande extensão e pequena altura. Os vales são amplos limitados por rampas 

coluviais, formando pseudodolinas, são delimitados por escarpamentos da ordem dos 200m. 

Já os tabuleiros interioranos e costeiros, caracterizam-se por altitudes em torno dos 200 a 

300m, os topos são nivelados e pouco elevados, apresentam áreas de aplainamento e 

outras dissecadas. Interpretado como um pediplano transformado em lombas, colinas e 

outeiros ou formas tabulares, e sobre os últimos formam-se vales rasos superpostos aos 

planos tabulares. 

Os Planaltos Cristalinos dividem-se em Soerguidos e Rebaixados, com feições que lhes são 

particulares. As Serras Marginais situam-se em altitudes superiores a 400m, atingindo 

médias de 600m, caracterizam-se por uma intensa dissecação com interflúvios 

acompanhando as redes de drenagem. As diferenças altimétricas entre o topo e o fundo do 

vale podem chegar até 200m, sendo que a maioria encontra-se entre 60 e 150m, servindo 

de exemplo a cidade de Ubaíra e Brejões. As encostas são abruptas mostrando-se os 

paredões rochosos. Os tabuleiros pré-litorâneos abrangem grande parte da área apresenta 

altitudes entre 100 e 200m. A oeste é limitada pelas Serras Marginais e a leste pela falha de 

Maragogipe, caracterizam-se por ser um relevo bastante uniforme com vertentes convexo-

côncavas e topos abaulados (mares de morro). 

As Coberturas Sedimentares do Recôncavo dividem-se em Planície Litorânea e Baixada 

Litorânea. A primeira compreende estende-se por toda a faixa litorânea (enseadas e 

desembocaduras de rios), forma extensas praias e manguezais. Sua morfodinâmica é 

comandada pela ação marinha, fluvial e fluviomarinha, sendo que os processos de 

colmatagem estão ligados a ação dos climas úmidos sobre as litologias sedimentares 

argilosas dos tabuleiros adjacentes. A Baixada Litorânea situa-se a leste da falha de 

Maragojipe abrange relevos com altitudes que raramente ultrapassam a 100m, os 

interflúvios são geralmente convexos. Apresenta colinas monoclinais, basculadas por 

pequenos falhamentos. Existe um forte domínio de movimentos de massa, especialmente a 

solifluxão. 

A Depressão Interplanáltica compreende a Depressão Sertaneja, na quase totalidade de 

Milagres, Itatim, Santa Terezinha, Castro Alves e Cabaceiras do Paraguaçu. São áreas 

formadas por longo e extensivo processo de pediplanação ligado aos diversos ciclos 

erosivos que atuaram sobre o continente Sul-americano. 

2.2.3 Condicionantes Pedológicos: 
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Os tipos predominantes no R.S são os Latossolos e Podzólicos, e apresentam 

características singulares ligadas aos condicionantes morfoestruturais e bioclimáticos. A 

maior parte da área em apreço constitui-se de formações do Complexo Granulítico de idade 

pré-cambriana, composto basicamente de piroxênio granulitos, endebritos-charnockitos e 

charnockitos hornblenda. 

2.2.4 Condicionantes Bioclimáticos: 

O R.S. caracteriza-se por uma diversidade climática, em função dos aspectos 

morfoestruturais avaliados anteriormente. A análise dos condicionantes climatobotânicos, 

proporciona um quadro de alguns fatores limitantes na ocupação dos espaços. Além das 

características gerais do clima, como distribuição térmica, pluviométrica, insolação, etc, o 

balanço hídrico constitui-se como elemento fundamental na análise da dinâmica ecológica 

dos ambientes. Embora os dados disponíveis não sejam suficientes, eles permitem uma 

avaliação preliminar desta dinâmica. 

No quadro no 01, foram sintetizamos as características climatobotânicas ocorrentes no R.S. 

(quadro no 01) Síntese dos condicionantes bioclimáticos 

No. 
De 
ordem  

Município Condicionante climática  
Vegetação  

  Temp. 
média 
anual  

Prec. 
Media 
anual (mm) 

Período de 
chuvas / 
E risco de seca 

Tipo climático  

01 AMARGOSA 22,8O C 
 

1203 *Jan. a março 
**Alto a médio 

Seco a subúmido 
e semi-árido  

Mata seca, transição para domínio 
de caatinga 

02 ARATUÍPE 25,3o C  1923 *abril a junho 
**Baixo 

Úmido e úmido a 
subúmido 

Transição entre mata Atlântica e 
zonas de mangues 

03 BREJÕES 21,5o C 1018 *Jan. a março 
**médio a alto 

Semi-árido a 
seco a subúmido 

Floresta estacional decidual / 
caatinga arbórea c/ palmeiras. 

04 CABACEIRAS DO 
PARAGUAÇU 

24,3º C 800 a 1000 *maio a julho 
**Alto a médio 

Seco a subúmido Floresta estacional decidual, 
contato caatinga-floresta 
estacional. 
 

05 CACHOEIRA 25,4º C 1000 a 
1800 

*Maio a julho 
**Baixo a 
médio. 

Úmido a 
subúmido e seco 
a subúmido. 

Floresta ombrófila densa, floresta 
estacional semidecidual , 
formações com influência fluvio-
marinhas (arbórea) 
 

 CONTINUAÇÃO       

06 CASTRO ALVES 23,7º C 865 *Maio a julho 
**Alto  

Seco a subúmido 
E semi-árido 

Estac.decidual, cont. Caatinga-
floresta estac.,estac. Semidecidual, 
e floresta ombrófila densa. 

07 CONCEIÇÃO DO 
ALMEIDA 

24,3º C 1117 *Abril a junho 
**Médio a baixo

Seco a subúmido Floresta estacional semidecidual, 
floresta ombrófila densa. 

08 CRUZ DAS ALMAS 24,3º C 1146 *Abril a junho 
**Baixo a 
médio 

Seco a subúmido Floresta estacional decidual, e 
semidecidual. 

09 DOM MACEDO 
COSTA 

24,3º C 1000 a 
1400 

*Abril a junho 
**Baixo 

Seco a subúmido 
e úmido a 
subúmido 

Floresta ombrófila densa, floresta 
estacional semidecidual. 

10 ELÍSIO MEDRADO 23,1º C 600 a 1200 *Abril a junho 
**Alto a médio 

Semi-árido e 
seco a subúmido 

Mata Atlântica e 
Transição para caatinga 

11 GOVERNADOR 
MANGABEIRA 

24,3º C 800 a 1200 *Abr. a jun 
**Baixo a méd. 

Seco a subúmido Floresta estacional decidual e 
semidecidual. 

12 ITATIM 24,3º C 551 *Dez. a fev. 
**Alto 

Semi-árido Caatinga arbórea densa e aberta 
floresta estacional decidual. 
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13 JAGUARIPE 25,1º C 1600 a 
2400 

*Abril a junho 
**Baixo 

Úmido e úmido a 
subúmido 

Floresta ombrófila densa, 
formações com influência marinha, 
herbácea, gramíneo-lenhosa, e 
fluviomarinha. 

14 JEQUIRIÇÁ 23,4º C 800 a 1200 *Fev. a abril 
**Méd. a baixo. 

Seco a subúmido Floresta ombrófila densa, floresta 
estacional semidecidual 
 

15 LAJE 24,0ºC 1345 *Março a maio 
**Baixo a 
médio 

Úmido a 
subúmido úmido 
e seco a 
subúmido 

Floresta ombrófila densa . 
 

16 MARAGOGIPE 25,4º C 1000 a 
1800 

*Abril a julho 
**Baixo 

Úmido e úmido a 
subúmido 

Floresta ombrófila densa, floresta 
estacional semidecidual, formações 
fluviomarinha arbórea. 

17 MILAGRES 23,1º C 460 *Dez. a 
fevereiro 
**Alto 

Semi-árido e 
seco a subúmido 

Floresta estacional decidual, 
Caatinga arbórea aberta e Caatinga 
densa. 

18 MUNIZ FERREIRA 24,7º C 1000 a 
1800 

*Abril a junho 
**Baixo 

Úmido e úmido a 
subúmido 

Floresta ombrófila densa 
 

19 MURITIBA 24,1º C 1177 
 

*Maio a julho 
**Médio e baixo

Seco a subúmido Floresta estacional decidual 
 

20 MUTUÍPE 23,4º C 1000 a 
1400 

*Fevereiro a 
abril 
**Baixo e 
médio 

subúmido 
e úmido a 
subúmido 

Floresta ombrófila densa, floresta 
estacional semidecidual 
 

21 NAZARÉ 25,3º C 1849 *Abril a junho 
**Baixo 

Úmido e úmido a 
subúmido 

Floresta ombrófila densa, Floresta 
estacional semidecidual, formações 
fluviomarinhas arbórea. 

22 NOVA ITARANA 21,8º C 548 *Nov. a janeiro 
*Alto 

Semi-árido Floresta estacional decidual, 
caatinga arbórea aberta, contato 
caatinga-floresta estacional 

23 SALINAS DA 
MARGARIDA 

25,4º C 1600 a 
2000 

*Abril a junho 
**Baixo 

Úmido Floresta ombrófila densa, 
formações fluviomarinhas arbórea, 
contato Cerrado-floresta ombrófila 

24 SANTA 
TEREZINHA 

24,3º C 582 *Nov. a janeiro 
**Alto 

Semi-árido Caatinga arbórea densa e aberta, 
floresta estacional decidual. 

25 SANTO AMARO 25,4º C 1000 a 
1600 

*Abril a junho 
**Médio e baixo

Úmido a 
subúmido e seco 
a subúmido 

Floresta ombrófila densa, 
formações fluviomarinhas arbórea, 
floresta estacional semidecidual. 

26 SANTO ANTONIO 
DE JESUS 

24,4º C 1092 *Abril a junho 
**Médio e baixo

Subúmido a 
Úmido  

Floresta ombrófila densa 

27 SÃO FILIPE 24,3º C 1000 a 
1400 

*Abril a junho 
**Baixo 

Úmido a 
subúmido 

Floresta estacional semidecidual, 
floresta ombrófila densa 

28 SÃO FÉLIX 25,4º C 1159 *Maio a julho 
**Baixo 

úmido a 
subúmido 

Floresta estacional semidecidual, 
floresta ombrófila densa 

29 SÃO MGUEL DAS 
MATAS 

23,4º C 989 *Abril a junho 
**Médio 

Úmido a 
subúmido 

Floresta ombrófila densa, floresta 
estacional semidecidual 

30 SAPEAÇU 24,3º C 800 a 1200 *Abril a junho 
**Médio e baixo

Seco a subúmido Floresta estacional decidual e 
semidecidual, contato caatinga-
floresta estacional. 

31 SAUBARA 25,4º C 1600 a 
1800 

*Abril a junho 
**Baixo 

Úmido Floresta ombrófila densa formações 
fluvio-marinhas arbórea. 

32 UBAÍRA 23,4º C 985 *Fev. a abril 
**Alto e médio 

Seco a subúmido 
e semi-árido 

Floresta ombrófila densa, floresta 
estacional semidecidual e decidual. 

33 VARZEDO 24,3º C 800 a 1200 *Abril a junho 
**Médio e alto 

Seco a subúmido Floresta ombrófila densa, floresta 
estacional semidecidual. 

3. Sistema de ocupação e impactos sobre os ecossistemas. 

O sistema de ocupação da Região Econômica do Recôncavo Sul é bastante diferenciado, 

se tomarmos como base o processo histórico-econômico que gerou a atual configuração 

regional. Neste sentido, falar e um sistema de ocupação único e que englobe toda a região 

torna-se difícil, dada a diversidade das características sócio-econômicas, culturais e 

geoambientais. 

No que tange o plantio de culturas tradicionais houve uma gradativa substituição e 

declínio das antigas e surgimento de uma pecuária extensiva, que gradativamente ocupou 

extensas áreas do R.S, levando a uma simplificação mais drástica dos ecossistemas que 
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anteriormente dividiam espaços com outras culturas. Isto levou a uma diminuição da mão de 

obra ocupada na atividade agrícola e ao “incremento” de núcleos de população de baixa 

renda entre outras conseqüências. 

3.1  Bacias hidrográficas 

A noção mais elementar de bacia hidrográfica é a de que ela é o conjunto constituído 

por um rio e seus afluentes, considerando-se também as águas subterrâneas, formando o 

sistema hidrográfico ou coleções hídricas. 

No quadro a seguir (quadro no 02), sintetizou-se algumas das características mais 

importantes de uso dos recursos hídricos, conflitos e proposições a serem implementadas. 

 (quadro n0 02) Relações ambientais nas Bacias Hidrográficas do R.S  

BACIA 
HIDROGRÁFICA 
(Rio Principal) 

MUNICÍPIOS USOS 
DESTINADOS 

CONFLITOS  PROPOSIÇÕES 
 

Rio Jiquiriçá 
AFLUENTES(principais) 
Rio Verde 
Rio Riachão 
Rch. Salgado 
Características: 
Distribui-se a oeste e 
sudoeste com vários 
cursos intermitentes e 
sul do R.S , o seu 
padrão de drenagem é 
variado, dentrítico, 
anelar e retilíneo. 
Abrange o curso médio 
e inferior (parte). 

- Amargosa 
- Brejões 
- Elísio 

Medrado 
- Itatim 
- Jaguaripe 
- Jiquiriçá 
- Laje 
- Milagres 
- Mutuípe 
- Nova Itarana 
- Nova Itarana 
- São M. das 

Matas 
- Ubaíra  

• Abastecimento 
urbano e rural 

• Dessentação 
de animais e 
irrigação de 
pequeno porte. 

• Recreação. 
• Abastecimento 

industrial. 
• Pesca 
•  

• poluição hídrica 
(esgotamento 
sanitário, Postos 
de combustível e 
lavação. 

• Assoreamento 
• Formação de 

Vazadouros. 
• Represamentos. 
• Desmatamento 

da Mata ciliar e 
das nascentes.  

• Efetivação do consórcio 
intermunicipal 

• Medidas de proteção a mata 
ciliar. 

• Contenção de cortes de estradas.
• Implantação de áreas de 

proteção ambiental nas 
nascentes e áreas de beleza 
cênica. 

• Implantação de sistemas de 
saneamento básico nos 
municípios da bacia. 

• Realizar um levantamento 
sistemático das relações entre 
saúde humana e recursos 
hídricos. 

Rio da Dona 
AFLUENTES(principais) 
Rio Preto 
Características: 
Ocupa a porção central 
da área e desemboca 
em Jaguaripe. Seu 
padrão é dentrítico 
denso.  

- Jaguaripe 
- Santo A. de 

Jesus 
- São M. das 

Matas 
- Varzedo 

• Abastecimento 
urbano e rural 

• Dessentação 
de animais. 

• Recreação (alto 
potencial médio 
e baixo curso) 

• Pesca  

• Poluição hídrica 
(esgotamento 
sanitário 

• Mata ciliar 
(pontual) 

• Aterramento de 
manguezais (foz) 

• Medidas de proteção e 
recuperação da mata ciliar. 

• Implantação de áreas de 
proteção ambiental nas 
nascentes e áreas de beleza 
cênica com potencial ecoturístico.

• Implantação de sistemas de 
saneamento básico nos 
municípios da bacia. 

Rio Jaguaripe 
AFLUENTES(principais) 
Rio Icaraí 
Rio Mocambo 
Rio Sururu 
Rio Copioba 
Rio Aratuípe 
Características: 
Ocupa também a 
porção central e leste 
do R.S. Apresenta um 
padrão dentrítico. 

- Aratuípe 
- Castro Alves 
- Conceição 

do Almeida 
- Dom M. 

Costa 
- Jaguaripe 
- Muniz 

Ferreira 
- Nazaré 
- Santo A de 

Jesus 
- São Felipe 
- Sapeaçu  

• Abastecimento 
urbano e rural. 

• Pesca 
• Recreação 
• Dessentação 

de animais. 
 

• Poluição hídrica 
(esgotamento 
sanitário; 

• Desmatamento 
da Mata ciliar; 

• Aterramento e 
desmatamento 
de manguezais 

 

• Formação de um comitê da 
bacia. 

• Medidas de proteção a mata 
ciliar. 

• Contenção de cortes de estradas.
• Implantação de áreas de 

proteção ambiental nas 
nascentes e áreas de beleza 
cênica (área de estuários). 

• Implantação de sistemas de 
saneamento básico nos 
municípios da bacia. 
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Rio Paraguaçú 
AFLUENTES 
Rio Capivara 
Características: 
Limita boa parte da 
área ao norte. Em 
direção a leste os 
afluentes são 
intermitentes e a oeste 
tendem a ser perenes 

- Cabaceiras 
do 
Paraguaçú 

- Cachoeira 
- Castro Alves 
- Cruz das 

Almas 
- Gov. 

Mangabeira 
- Itatim 
- Maragogipe 
- Milagres 
- Muritiba 
- Santa 

Terezinha 
- São Félix 

• Abastecimento 
urbano e rural 
(Pedra do 
Cavalo) 

• Irrigação 
• Recreação 
• Pesca 
• Navegação 

(baía de 
Iguape) 

• Dessentação 
de animais. 

 

• Poluição hídrica 
• Mata ciliar 

(pontual) 
• Turismo 

predatório nas 
margens do lago 
da barragem 

• Controle dos sistemas de 
irrigação a montante do 
reservatório de Pedra do Cavalo. 

• Formação de um comitê da bacia 
para gerenciamento da bacia. 

• Implantação de sistemas de 
saneamento básico nos 
municípios da bacia. 

• Controle sobre turismo predatório 
nas margens do lago. 

 

4. Diagnóstico Geoambiental 

O diagnóstico geoambiental fornece uma visão integrada através do enquadramento regiões 

homogêneas, sob o ponto de vista das relações processuais entre os elementos do quadro 

natural. O quadro no 08, sintetiza os aspectos ambientais das unidades identificadas na área 

de estudo, contendo uma compartimentação decrescente e os atributos relacionados a cada 

uma delas. As regiões naturais foram escolhidas em função dos grandes conjuntos 

fitoclimáticos regionais (Regiões Naturais), a Floresta Perenifólia, a Floresta Estacional, a 

Caatinga e as Formações Edáficas. Estes grandes conjuntos apresentam subdivisões 

internas (geossistemas), bem caracterizadas a partir do comportamento morfológico e 

estrutural, associados aos domínios geológicos e pedológicos. Em função dos diversos 

condicionantes físico-naturais componentes da dinâmica do modelado, pode-se identificar 

unidades espaciais menores, aqui tratadas como geofácies, que representam um ajuste 

morfoescultural da paisagem. 

Nas zonas de Floresta Estacional e transição para a Caatinga, identificou-se os seguintes 

geossistemas: 1)Tabuleiros de Amargosa; 2)Pediplano Sertanejo; 3)Planalto de Nova 

Itarana 4)Serras Marginais Ocidentais. No primeiro, pode-se individualizar x unidades 

Os Tabuleiros de Amargosa, que integram o conjunto dos tabuleiros pré-litorâneos, podem 

ser subdivididos em 05 (cinco) unidades (a) compreende parte do município de Amargosa, 

caracteriza-se, no geral, por feições convexo-côncavas, interflúvios alongados e dissecação 

pouco profunda, sendo dominados por Latossolos e Podzólicos mais ao norte da área, com 

tipo climático variando Am a Bsh, com transição para o domínio de caatinga. (B) domina a 

região de Elísio Medrado a dissecação desta área é media, com vales mais fechados, e o 

modelado apresenta feições policonvexas, com dominância de solos Podzólicos distróficos. 

O tipo climático e Am e os remanescentes florestais dominantes são de Mata Atlântica e a 

noroeste transição para caatinga. Na parte sul do geossitema reaparecem as mesmas 

feições com associações de Latossolos. (C) Domina ao sul de Amargosa, parte de Lage, 
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Mutuípe e Jiquiriçá. As feições do modelado são mais dissecadas, com desníveis de até 

100m ou mais, com predomínio de Latossolos e Regossolos. O tipo climático é Am variando 

para Af, na parte sul. (D ) Domina os municípios de Lage, Mutuípe e Jiquiriçá e margeia o 

Rio Jiquiriçá. As feições são mais suavizadas e ocorrem inúmeros vales de pequenos 

afluentes (mapa hidrográfico). Os solos dominantes são do tipo Podzólicos e os 

remanescentes são de Floresta Ombrófila densa. (E) Compreende a extensão da Serra da 

Jibóia e suas terminações. Com relevo montanhoso vertentes agudas na sua porção central, 

diminuindo gradativamente para o sul e norte da unidade. Apresenta boa cobertura de mata 

atlântica com pequenas ocupações de culturas de subsistência. Devido aos seus 

condicionantes geoambientais já discutidos, a área deve ser destinada a criação de uma 

APA. 

No Pediplano Sertanejo, que corresponde a área de tensão ecológica com caatinga e 

transição para floresta estacional, é possível identificar três unidades no conjunto geral da 

extensa superfície de aplanamento: (A) corresponde a uma superfície de aplanamento mais 

conservada na área de Castro Alves, com floresta estacional e clima subúmido a seco. 

Dominam Planossolos. (B) Apresenta sistemas de planos inclinados com suave, sendo mais 

dissecado que o anterior. O clima varia de Am a leste e Bsh a oeste e compreende os 

municípios de Santa Teresinha e Itatim. (C) corresponde a sistemas de planos inclinados, 

retocados e coberturas detríticas espessas. Apresentam uma cobertura variada de solos, 

dominando os Regossolos, Latossolos, Podzólicos e os Planossolos. Compreende áreas de 

Santa Teresinha e Itatim e a porção norte e nordeste de Milagres. 

As Serras Marginais Ocidentais dividem-se em quatro geofácies: (A) ocupado por 

modelados de forte dissecação, com vertentes até 45º de declividade, cobertas por 

Latossolos Verm.-Amar. Álico e Distrófico de baixa fertilidade natural e vulnerabilidade à 

erosão média a alta. (B) áreas de dissecação homogênea média, aparecendo no norte e no 

Sul do geossistema. São cobertas por Latossolos, apresentando média suscetibilidade à 

erosão. A exceção da área da Serra do Jatobá que apresenta solos litólicos. (C) área de 

fraca dissecação, limítrofe com a região do planalto. Formados por uma série de planos 

retocados e pequenas elevações 50m em média. Também cobertas por Latossolos. Todas 

abrangem parte Ubaíra, Jiquiriçá, Brejões, Milagres e Amargosa. Formam áreas de 

transição entre floresta estacional e caatinga ao norte e ao sul floresta estacional e floresta 

ombrófila ao sul. 

O Planalto de Nova Itarana (A) é uma superfície de aplanamento, com modelados de 

declividade inferior a 8%, com variações de Cambissolos e Podzólicos e nas escarpas, solos 

Litólicos. A vulnerabilidade natural destas coberturas é moderada, dependendo do uso 

destinado. (B) compreende planos entalhados por vales amplos e declividades até 20%, 
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predomínio de Cambissolos de boa fertilidade natural (C) planos regulares com declives 

inferiores a 8%, predomínio de escoamento difuso, ocorrência de Planossolos Solódicos. 

Nas zonas de Floresta Perenifólia e de Formações Edáficas, identificou-se os seguintes 

geossistemas: Serras Marginais Orientais; Tabuleiros de Santo Antônio de Jesus; Tabuleiros 

Pré-litorâneos (Nazaré); Baixada Litorânea e Planície Litorânea. As Serras Marginais 

Orientais 

Serras Marginais Orientais, correspondem ao conjunto de terras pertencentes ao Planalto 

Cristalino (soerguido). (A) Como característica essencial, apresenta um conjunto de 

elevações bastante dissecadas, com desníveis superiores a 70m, podendo chegar até 

160m, estas tem forte controle estrutural. Sua cobertura é predominantemente de 

Latossolos Verm.-Amar. Álico e Distrófico. 

Os Tabuleiros de Santo A. de Jesus assentam-se sobre o domínio dos Tabuleiros 

Interioranos e apresentam 04 (quarto) unidades diferenciadas, sendo todas de dissecação 

homogênea. (A) com fundo de vales chatos encostas convexas, com desnível (topo / vale) 

até 50m e declives inferiores a 30% e drenagem esparsa. Presença de Latossolo Amarelo e 

Podzólico Verm.-Amar. (B) com vales de fundo chato, mais amplos que o anterior, muitos 

deles embaciados, e com maior densidade de drenagem que a unidade anterior e igual 

desnível, com predominância de Latossolo Amarelo. (C) vales amplos com declives 

inferiores a 8%, desníveis da ordem de 50m, cobertura de Latossolos Verm.-Amar. 

distróficos, apresentando vulnerabilidade natural fraca e (D) caracteriza-se por uma 

superfície aplanada tabular mais conservada, as bordas apresentam encostas convexas de 

baixa inclinação, fazendo contato com o Pediplano Sertanejo, apresenta cobertura 

predominante de Latossolo Amarelo. 

Tabuleiros Pré-litorâneos, apresentam 03 (três) unidades. (A) corresponde a região de 

Nazaré. É uma zona colinosa de dissecação homogênea com declives altos, normalmente 

na ordem dos 45%, dominam solos Podzólicos Verm.Amar. distróficos e cobertura 

remanescente de floresta perenifólia, mas encontra-se bastante ocupado com pastagens. 

(B) Predomina nos municípios de São Félix, Cachoeira e parte de Maragogipe. Caracteriza-

se por ser uma zona de dissecação homogênea e fina com desníveis da ordem dos100m ou 

mais. Forma uma paisagem de colinas policonvexas com diversos pequenos vales mais 

encaixados. (C) zona de dissecação homogênea com colinas e morros de topo abaulado e 

vertentes conexas e convexo-côncavas, com declives médios de 20% e Latossolos 

Verm._Amar. Álico. 

Baixada Litorânea, subdividido em 06 (seis) unidades no domínio da Bacia Sedimentar: (A) 

área de dissecação homogênea com desníveis altimétricos da ordem dos 30 a 40m. (B) 

área dissecação diferencial com desníveis médios de 80m. Predominam Areias Quartzosas 
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Álicas e Latossolos Verm.-Amar. (C) área de dissecação homogênea com desníveis da 

ordem de 30m recobertas com Areias Quartzosas Álicas, ocupa pequena extensão do 

município de Salinas da Margarida. (D) área de dissecação homogênea limitada a oeste 

pela falha de Maragogipe a cobertura predominante é de Vertissolos. Apresenta desníveis 

da ordem dos 30m. (E) é uma área de dissecação mais profunda que a anterior, com 

desníveis da ordem dos 60m. A cobertura pedológica é de Vertissolos. (F) superfície tabular 

de pequena extensão coberta por Latossolos Amarelos, provavelmente remanescente dos 

tabuleiros interioranos. 

A Planície Litorânea está dividida em 03 (três) unidades: (A) Área de influência 

fluviomarinha, predominam manguesais. (B) apresenta-se mais elevada em relação as 

acumulações recentes, são áreas com suaves ondulações, cobertas por Podzóis 

Hidromórficos e Podzólico Verm.-Amar.álico (C) compreendem as áreas de influência 

marinha, praias, cordões arenosos e dunas. 

Como elementos importantes na caracterização do quadro ambiental, inseriu-se na 

identificação dos condicionantes da organização da paisagem no Recôncavo Sul, a 

classificação dos estados de preservação e degradação do meio natural nas unidades (ver 

quadro nº 03), estabelecidos a partir da análise do sistema morfogenético, dos processos 

atuais, das influências antrópicas levando assim, ao estabelecimento do grau de 

estabilidade morfodinâmica. Este pretende aferir o significado e o sentido da dinâmica do 

meio natural em sua dimensão espaço-temporal. 

(quadro no 03 ) DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL: QUADRO SÍNTESE 
SISTEMA NATURAL 

GEOSSISTEMA/ 
GEOFÁCIES 

CARACTERÍSTICAS GEOAMBIENTAIS 

 MUNICÍPIO(
s) 

(de referência) 

*CLIMA / 
**VEGETAÇÃO 

SOLOS *LITOLOGIA e 
**HIDROGEOLOGI
A 

GEOMORFOLOGIA CONDICIONANTES DA DINÂMICA ESTADO 
MORFODINÂMICO 

F 
L 
O 
R 
E 
S 
T 
A 
 
E 
S 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 

 
 
 
 
 
 
*
* 
C 
A 
A 
T 
I 
N 
G 
A 

*Tabuleiros 
de 
Amargosa  
 
(tabuleiro pre-
litorâneos) 
 
 

A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E  

-Amargosa 
-Elísio   
 Medrado 
- São M. 
das Matas. 

*900 a 1.200mm 
anuais transição 
subúmido c/ curta 
estação seca.(Am) 
**Fl. Sub-
caducifólia/ 
caducifólia e Fl. 
Perenifólia 

LVd, LAa, PVa/d (profundos e 
bem drenados) 
BV (rasos e bem drenados) 

*-pirexênio 
granulitos, horblenda 
granulítos, 
charnokitos e  
depósitos detrit. 
Lateríticos.  
** Aqüífero fissural e 
granular c/ Qualidade 
regular. 

1-Zonas de dissecação homogênea, 
planos e colinas c/ declives entre 0 
e 8%2-Planos  
2-Planos conservados 0 e 8%. 
Zonas de dissecação homogênea 
morros profundamente escavados 

-Condicionante morfoclimática média, 
pela alternância de estações 
(seca/úmida). 
-Forte erosão superficial (sulcos e 
ravinas). 
-escoamento difuso intenso. 
-Domínio de Pastagens e culturas 
temporárias, 
-movimentos de massa. 
-morfogênese físico-química 

Estagio intergrade com 
tendência a forte 
instabilidade. 

  Pediplano 
Sertanejo 
 
( *Castro Alves e  
 ** Milagres) 
 
 

 
A 
 
 
B 
 
 
C 
 

- Castro 
Alves 
-
Cabaceiras 
do 
Paraguaçú 
- Milagres  
- Itatim 
- Santa    
   
Terezinha 

Precipitações médias 
entre 500 a 1.000mm 
anuais. Varando do 
semi-árido 
moderadamente  
Quente (Bsh) c/ 
transição p/ o  sub-
úmido c/ curta    
estação seca (Am) 
** Caatinga Arbórea 
e arbustiva e Fl. 
Caducifolia e   
  veg. Secundária  

PSe (Textura arenosa média e 
média/argilosa. 
Rasos pouco profundos, 
imperfeitamente drenados  
Lvd (profundos e bem drenados), 
PVa (pouco profundos e bem 
drenados e PSe (pouco profundos 
e imperfeitamente drenados) e RE 
(rasos e acentuadamente drenados) 

* Gnaisses, granitos 
do complexo 
granulítico e 
sedimentos de textura 
argilo arenosa 
** Aquíferos fissurais 
/ má qualidade 
química 

Planos irregulares com declives 
inferiores a 8%  
E áreas com dissecação 
homogênea c/ rampas e lombadas 
entre 3 a 20% de declividade. 
Dissecação estrutural, cristas, 
lagedos e inselbergs 

-Condicionante morfoclimática forte, 
marcante alternância climática 
(seca/úmida). 
- intensa remanejamento de material 
superficial e colmatação. 
-Escoamento lateral e difuso intenso. 
-morfogênese mecânica. 

Estado de equilíbrio c/ 
tendência a instabilidade 
média. 

  **Planalto de 
Nova Itarana 
 
 

A 
 
B 
 
C 
 

-Nova  
Itarana 

*500 a 1.000mm  
anuais / semi-árido  
moderadamente 
quente (Bsh) e 
transição p/  
subúmido c/ curta 
estação seca. 
**Caatinga arbórea e 
arbustiva. 

LVe (profundos e bem drenados), 
PE(pouco profundos e bem 
drenados),  PSe(Profundos e 
imperfeitamente drenados), Ce 
(profundos e bem drenados) e 
RE(rasos e acentuadamente 
drenados)  

*Charnokitos, 
horblenda granulítos 
complexo granulitico 
** Aqüíferos fissurais 
/ má qualidade 
química 

1-Planos retocados c/ declives 
<8%. 
2-Planos retocados e dissecados 
por drenagens esparssas, formando 
vales. 
3-Dissecação estrutural c/ declives 
>20% 

-Condicionante morfoclimática média, 
pequena seca. 
-Erosão superficial moderada a forte 
(ravinas e vossorocas). 
-escoamento difuso e sub-superficial. 
-forte colmatação dos vales. 
-morfogênese mecânica. 

Estado morfodinâmico 
intergrade, com tendência 
a resistasia nas bordas. 
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  *Serras 
marginais 
Ocidentais 
 
 

 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
 

-Brejões ∅ 

 ∅ 
 
-Ubaíra

*600 a 1.000mm. 
semi-árido 
moderadamente 
quente (Bsh) e 
transição subúmida c/ 
curta estação seca. 
**Fl. Caducifólia e 
Subcaducifólia e veg. 
Secundária 

Latossolos vermelho amarelo (d, 
a)  (profundos e bem drenados), 
Podzólicos vermelho amarelo (e d) 
e  Planossolos. 

*Gnaisses, 
charnokitos, 
quartzitos  
** Aqüíferos fissurais 
/granular de regular 
qualidade química 

Altitudes > 400m (600 a 1000) 
Interflúvios alongados, 
acompanhando a rede de 
drenagem.  
Dissecação homogênea c/ 
desníveis até 150m e declives entre 
até100%. 
Encostas longas e declivosas. 

-Condicionante morfoclimática média a 
forte.    
-Forte erosão superficial com sulcos e 
ravinas e tendência a escorregamentos. 
 -zona de terraço fluvial afetada pelas 
cheias. 
-escoamento linear intenso. 
 

Tendência a forte 
instabilidade 
morfodinâmica 

 
CONTINUAÇÃO (Quadro 08 ) 

SISTEMA NATURAL 
GEOSSISTEMA/ 

GEOFÁCIES 

CARACTERÍSTICAS GEOAMBIENTAIS 

 MUNICÍPIO(s) *CLIMA   /   **VEGETAÇÃO SOLOS *LITOLOGIA  /   
**HIDROGEOLOGIA 

GEOMORFOLOGIA CONDICIONANTES DA DINÂMICA ESTADO MORFODINÂMICO 

 
F 
L 
O 
R 
E 
S 
T 
A 
 
 
P 
E 
R 
E 
N 
I 
F 
O 
L 
I 
A 

 
*
* 
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S 
 
E
D
Á
F 
I 
C
A
S 

*Serras 
Marginais 
Orientais 
 

A -Brejões
-Ubaíra

* 1.100 a 1.600mm 
anuais,  transição 
subúmida c/ curta 
estação seca (Am) 
**fl. Perenifólia e veg.   
   Secundária 

LVa/d (textura 
argilosa a muito 
argilosa) 

*Charnokitos, horblenda 
granulitos e leptitos. 
**Aquíferos fissurais / má 
qualidade química 

Dissecação estrutural. Morros e 
cristas c/ declives >2%, vales c/ 
forte controle estrutural  

-Condicionante morfoclimática média a 
forte.    
-Forte erosão superficial com sulcos e 
ravinas e tendência a escorregamentos. 
 -zona de terraço fluvial afetada pelas 
cheias. 
-escoamento linear intenso. 

Tendência a forte 
instabilidade 
morfodinâmica 

 ∅ 
 ∅ 

  *Tabuleiros 
de Sto. A. de 
Jesus  
 
(tabuleiro 
interiorano) 
 
 

A 
 
B 
 
C 
 
D 
 

- Santo A. de  
  Jesus 
- Sapeaçu  
- Dom M 
Costa 
- Conceição    
  do   
Almeida 
- Cruz das  
  Almas 
- Muniz   
  Ferreira 
- São Felipe 
- Varzedo 

- 1.100 a 2.000mm 
anuais tropical quente e 
úmido s/ estação seca 
(Af) 
- Fl. Perenifólia e 
vegetação secundária 

LAa (profundos e 
bem drenados) e PVa 
(profundos e 
moderadamente 
drenados) 

* Depósitos detriticos-
lateríticos, rochas gnaissicas 
granulíticas ácidas e 
intermediárias, localmente 
recobertos por sedimentos..  
** Aqüíferos fissural e 
granular c/ Qualidade 
regular. 

Zonas distintas:  
A] Planos conservados, rampas 
convergindo para vales rasos. 
B] Dissecação homogênea, lombas 
e outeiros de topo tabular e 
encostas convexas e convexo-
côncavas c/ declives entre 8 a 20% 
ou mais. 

-Condicionante morfoclimática fraca a 
média (possibilidade de curta seca). 
-escoamento difuso e semi-concentrado 
produzindo sulcos e ravinas . 
-constantes movimentos de massa 
(rastejamento e coluvionamento). 
-corrosão nas depressões sobre os 
tabuleiros. 

Tendência a forte 
instabilidade 
morfodinâmica 

  

- Cachoeira 
- São Félix 
- 
Maragogipe 

 

-1.500 a 2.200mm 
anuais, tropical quente 
úmido (Af)  
-Fl. Perenifólia e veg. 
Secundária.  

LVa (textura argilosa 
a muito argilosa), 
PVd/a (textura média 
a argilosa) e AQa 
(baixa fertilidade 
natural) 

*Charnokitos piroxênio e 
granulitos endebritos 
**Aquíferos físsurais c/ má 
qualidade química. 

Zona distintas:  
A] colinas e morros de topos 
abaulados e vertentes covexas e 
convexo-côncavas. B] morros e 
cristas (8 e 45%). C] morros e 
cristas (>20%). D] colinas e 
rampas (<8%) e E] morros rampas 
(3 a 20%) 

-Condicionante morfoclimática fraca.  
-Forte erosão superficial  
-escoamento difuso a concentrado, 
gerando sulcos e ravinas. 
 
 

Estado intermediário c/ 
tendência a média e alta  
instabilidade pela retirada 
da cob. vegetal ou 
sobreutilização 

  *Tabuleiros 
Pré-
Litorâneos  
 
(Tab. pré-
litorâneos) 
 
 

 
A 
 
B 
 
C 
 

- Nazaré 
- Aratuípe ∅ 

∅ 

  *Baixada 
litorânea 
 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

- Santo 
Amaro 
- Jaguaripe
- Maragojipe 

-Salinas da  
 Margarid
- Aratuípe

* 1.900 a 2.500mm 
anuais, tropical quente e 
úmido 
** fl. Perenifólia e 
vegetação secundária. 

PVa (profundos e 
moderadamente 
drenados), 
Vertissolos e Areias 
quartzosas álicas. 

*Sedimentos areno-
argilosos (fm. Sergi e Taipu-
Mirim) 
**Aquíferos granulares c/ 
boa qualidade química.  

Dissecação homogênea. Colinas e 
rampas c/ declives<8%. 
Altitudes inferiores a 100m. 
colinas isoladas entre si. 

-Condicionante morfoclimática fraca (alta 
umidade) 
-predisposição a solifluxão laminar e 
creeping. 
-escoamento difuso intenso. 
-dissecação homogênea e diferencial 

Estabilidade mantida pela 
presença da cobertura 
vegetal.  ∅ 

∅ 

a ∅ 
 ∅ 

   
**Planície   
litorânea 
 
 
 

 
A 
 
B 
 
C 
 

-Saubara 
-Salinas da  
 Margarid
Maragojipe 

- Jaguaripe

* 1.900 a 2.500mm  
anuais, tropical quente e 
úmido (Af) 
** áreas c/ floresta 
perenifólia, vegetação 
de restinga arbórea e 
arbustiva. 

P (profundos e mal a 
excessivamente 
drenados), AM (baixa 
fertilidade natural), 
SM (manguezais) 

*Depósitos recentes 
fluviomarinhos (Holoceno) 
 
**Aqüíferos granulares de 
boa qualidade 

Planícies e terraços marinhos e 
fluviomarinhos, cordões litorâneos 
e restingas 

-Condicionante morfoclimática fraca (alta 
úmidade). 
-escoamento laminar e difuso intenso. 
-movimentos laterais, sob influência 
fluviomarinha. 
-uso diversificado. 

Estabilidade média, ligada 
a intensidade dos agentes 
da dinâmica, tende a forte 
instabilidade devido a 
fragilidade do ambiente. 

a ∅ 
-
∅ 

 ∅ 

  

(Quadro n º04) QUADRO  SÍNTESE DOS CONJUNTOS DE UNIDADES 
 

UNIDADE (s) 
DE 

REFERÊNCIA 

 
MUNICÍPIO(s) 
(sub-espacialização) 

 
QUADRO GEOAMBIENTAL 

 
PRINCIPAIS 
IMPACTOS 

 
PROPOSIÇÕES  E 

RECOMENDAÇÕES 

     
COMPART. I 
 
TABULEIROS 
 
(Tabuleiros de 
Sto. A. de Jesus, 
Tabuleiros de 
Amargosa & 
Tabuleiros pré-
litorâneos) 
 

Amargosa∅, A

e∅,

ratuípe, 
Conceição do Almeida, 
Cruz das Almas, Dom 
Macedo Costa, Elísio 
Medrado, Governador  
Mangabeira,  Muritiba, 
Lage,  Muniz Ferreira, 
Mutuíp  Nazaré,  Santo 
A. de Jesus,  Sapeaçu, São 
Felipe, São M. das Matas,  
Varzedo, Cachoeira,  São 
Félix 
 
 

No quadro climático apresenta precipitações variadas entre  900 a 1.200mm anuais  com transição subúmido p/ úmido c/ curta 
estação seca, propiciando condições para Fl. Sub-caducifólia/ caducifólia e Fl. Perenifólia. 
Domínio de rochas granulíticas (pirexênio  granulitos, horblenda granulítos, charnokitos) e Depósitos detrit. Lateríticos de 
text. Argilo-arenosa, propicia a formação de Latosolos Vermelho Amarelo, Amarelos  álico e distrófico, Podzólicos e 
hidromórficos, com aptidão agrícola variada. O uso agrícola é favorável para culturas de ciclo curto, mas depende de 
condições de manejo, especialmente em áreas com morfologia mais acidentada.  
A área é intensamente ocupada por pecuária extensiva, pequenas culturas de susbstência e comercias, como laranja, fumo, 
café. O fumo e laranja ocupam preferencialmente os interflúvios tabulares.  
Sua morfologia é bastante variada, ligada aos diferentes níveis de dissecação:  Zonas de dissecação homogênea, planos e 
colinas c/ declives  entre 0 e 8%. Planos conservados 0 e 8%; Zonas de dissecação homogênea morros profundamente 
dissecados c/ declividade > 20%, mas sempre com uma feição policonvexa  (encostas convexas e convexo-côncavas com 
vales de dimensão variada em forma de berço) do tipo “mares de morro”. Tais características associadas ao tipo de uso do 
solo, amplamente dominado por pastagens, propicia o aparecimento de movimentos de massa, formação de terracetes, erosão 
laminar e subsuperficial, facilmente identificável ao longo deste domínio.  

- Desmatamento 
generalizado; 
- Assoreamento dos 
corpos hídricos; 
- Caça predatória; 
- Poluição hídrica pelo 
egotamento sanitário, 
agrotóxicos e ativid. 
comerciais e ind. de 
pequeno Porte. 
- Destruição da mata 
ciliar. 
- Manejo inadequado de 
pastagens e plantações 

- Incrementar as 
atividades da Estação 
exprimental de 
fruticultura tropical da 
(EMBRAPA) 
- Apoiar as atividades 
ligadas a recomposição 
florestal. 
- Incrementar técnicas 
de manejo do solo via a 
assistência técnica. 
 

COMPART. II 
PEDIPLANO 
 
(Pediplano de 
Castro Alves & 
Pediplano 
Sertanejo ) 

Castro Alves, Cabaceiras 
do Paraguaçú,  Milagres,  
Itatim e  Santa  Terezinha, 
 
 

O clima varia do semi-árido e transição sub-úmido, tipos Am e Bsh, com precipitações médias entre 500 a 1.000mm anuais. 
A cobertura vegetal varia de Floresta Caducifolia  e Caatinga Arbórea e arbustiva. Os processos pedogenéticos “geram” 
Planossolos, Latossolos e localmente Podzólicos e Regossolos.  
O uso agrícola é limitado, mas apresenta boa produtividade quando há irrigação. O uso destinado a grande parte da área é 
com pastagens extensivas e agricultura de subsistência.  
A morfologia dominante é de planos com irregulares de declives < a 8% (pediplano) e zonas de  Dissecação estrutural, 
cristas, lajedos e inselbergs.  

- Desmatamento e manejo 
inadequado (queimadas, 
etc) implicando na 
destruição do solo e rec. 
Hídricos. 
 

- Programas de 
irrigação 
- Incrementar 
assistência técnica para 
melhor desempenho das 
atividades rurais. 

COMPART. III 
SERRAS 
(*Serras 
marginais 
Ocidentais, 
Serras 
Marginais 
Orientais & 
Planalto de 
Nova Itarana) 

Brejões, Ubaíra,  
Jiquiriça, Amargosa 
Mutuíp   Nova  
Itarana  
 
 
 
 
 

Os tipos climáticos variam do semi-árido moderadamente quente (Bsh) e transição subúmida c/ curta estação seca (Am), 
precipitações ente 600 a 1.600mm, propiciando a manutenção de Fl. Caducifólia, Fl. Estacional e Caatinga. As altitudes 
variam entre 400m a 1000m, sendo comuns as superiores a 600m. Os solos dominantes são os Latossolos e Regosolos.  
Formam  áreas de dissecação distintas estrutural e homogênea. Os Interflúvios alongados, acompanham a rede de drenagem. 
Na zona de dissecação homogênea os desníveis são > a 150m e declives chegam até100%. As Encostas longas e declivosas 
nas Serras Marginais e suavemente onduladas a planas em Nova Itarana. A cobertura domonante é de Fl. Perenifólia e  
estacional.  
As condições topográficas facilitam os movimentos de massa rápidos e formação de esspessos colúvios na base das encostas. 
O uso deve ser  restrito e criterioso. 

- Desmatamento; 
- Caça predatória 
- Agricultura sem critérios 
manejo conservacionista 
- Taludes de estradas mal 
construídos 
- Assoreamento 
dos canais fluviais; 
 

- Incrementar técnicas 
de manejo do solo via a 
assistência técnica. 
- Efetivar controle sobre 
atividades extrativas e 
caça. 
 

∅ ,  
e ∅  e

COMPART. IV 
 
BAIXADA 
LITORÂNEA 
 
(Baixada 
litorânea & 
Planície 
litorânea) 

Jaguaripe, Santo Amaro, 
Salinas da Margarida, 
Saubara, e Maragojipe 
 
 
 

As condições climáticas são ótimas, com precipitações chegando ate a 2.500mm  anuais (tropical quente e úmido  - Af). 
Áreas  c/ floresta perenifólia, vegetação de restinga arbórea e arbustiva e vegetação secundária. A Baixada Litorânea 
apresenta vertissolos, latossolos e areias quartzosas álicas e na Planície Litorânea com grande extensão de podzóis, profundos 
e mal a execivamente dreanados, Areias Quartzosa de baixa fertilidade natural, manguezais, etc.  Formada  por Depósitos 
recentes fluviomarinhos e marinhos do Holoceno, com aqüíferos granulares de boa qualidade. 
Apresenta feições de dissecação homogênea e diferencial,  colinas e rampas c/ declives<8% e altitudes inferiores a 100m, 
colinas isoladas entre si e áreas com feições nitidamente estruturais. Devido as condições morfodinâmicas atuais e sub-atuais, 
formam ambientes de grande fragilidade quando expostos aos agentes externos, pois são formados por sedimentos areno-
argilosos (fm. Sergi e Taipu-Mirim) em sua grande maioria.  

- Desmatamento e 
aterramento dos 
manguezais. 
- Pesca predatória 
(redução do potencial 
pesqueiro) 
- Turismo predatório 
(natural, histórico e 
paisagístico) 
- Poluição industrial 

- Fiscalização sobre o 
desmatamento, pesca 
predatória e ocupação 
desordenada. 
- Valorização das 
iniciativas locais 
- Controle sobre a 
poluição (reg. S. 
Amaro).   

 ∅ :  ∅ M Municípios em duas ou mais unidadesDA unicípios em duas ou mais unidades  
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5. Proposições e recomendações 

As proposições e recomendações devem levar em conta que os modelos de 

desenvolvimento gravitam em torno de uma tentativa de um enquadramento “geral” sobre 

um modelo econômico, onde o local não emerge enquanto potencialidade. O 

desenvolvimento sustentável, tem como premissa o balizamento nos elementos do quadro 

local e a partir dele emerge um estilo de desenvolvimento compatível com a capacidade de 

suporte dos atributos ambientais, para tanto, é fundamental que exista uma base de dados 

mais segura, com um aporte continuo de informações georeferenciadas. 

A partir da conclusão do diagnóstico geoambiental, pode-se dizer que a região 

administrativa do R.S tem fortes condicionantes no seu quadro natural, agravadas pelo 

processo de ocupação. Como alterações ambientais advindas das atividades econômicas, 

temos: 

Agropecuária: atividade que estende-se praticamente por toda a área em estudo, com 

pequena predominância de agricultura permanente (laranja, cacau, café), lavouras de 

subsistência, fumo (em forte declínio), entre outras atividades. Os impactos negativos desta 

atividade estão ligados ao extensivo desmatamento e exposição dos solos ao agentes 

erosivos. A "pecuarização" de extensas áreas levou a uma simplificação dos ecossistemas e 

empobrecimento do solo pela compactação, pisoteamento e terraceamento, levando a uma 

intensificação dos processos erosivos, uma vez que não observa-se qualquer tipo de 

manejo nestas áreas. 

O extrativismo vegetal é generalizado, embora já houve uma simplificação extensiva dos 

sistemas florestais existentes em toda a região, a grande demanda hoje é ainda de lenha 

para padarias, olarias e fornos de cerâmica, carvão e madeira para pequenas serrarias. 

A pesca é uma atividade generalizada ao longo dos estuários, especialmente a mariscagem, 

a pesca tradicional depende também da melhoria das embarcações. Como impactos nesta 

área, o mais significativo é a pesca predatória (bomba) e a sobrepesca. 

O turismo, malgrado as dificuldades econômicas, tende a ser importante atividade, 

especialmente no recôncavo tradicional, por seu patrimônio histórico e na faixa litorânea 

pela sua beleza cênica. Tal atividade demanda um controle sobre a ocupação destes 

espaços. 

O Recôncavo Sul necessita de um conjunto de ações que sejam capazes de alterar o atual 

cenário de problemas ambientais gerados pelo uso desordenado de seus recursos 
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ambientais na sua interface com os fluxos econômicos. Um cenário desejável a curto, médio 

e longo prazos deve ser pensado a partir de alguns elementos (ações) aqui sugeridos para 

sua implementação: 

Ações a curto prazo 

- Ação mais efetiva sobre a disposição final dos resíduos sólidos municipais, buscando 

fomentar soluções conjuntas, a exemplo dos consórcios intermunicipais; 

- Implantação de sistemas de saneamento de baixo custo; 

- Necessidade de uma análise criteriosa sobre a dimensão das doenças de vinculação 

hídrica em toda a região e ação sobre estes vetores; 

- Ampliação dos sistemas de abastecimento de água potável; 

- Incrementar a assistência técnica visando o controle dos processos erosivos através de 

práticas conservacionistas. 

Ações a médio e longo prazos 

- Ampliar os programas de recomposição de matas ciliares e reflorestamento e 

adensamento em áreas críticas; 

- Fomentar projetos de agricultura sustentável na região através dos órgãos existentes; 

- Fiscalizar o uso correto dos espaços urbanos e implantação de áreas turísticas, 

especialmente no litoral, implementando as leis e a regulamentação ambiental, afim de 

minimizar os conflitos hoje existentes; 

- Interagir com a rede de educação pública visando a implantação de programas de 

educação ambiental; 

- Estimular as iniciativas locais ligadas à ações na área ambiental, através de parcerias ou 

financiamento, das instituições governamentais e não governamentais. 

A partir dos dados analisados, pode-se sintetizar alguns impactos mais generalizados sobre 

cada conjunto de unidades ambientais mais semelhantes, são elas: os Tabuleiros, 

Pediplano Sertanejo, Serras Marginais e Baixada Litorânea, conforme quadro nº 09. 
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