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RESUMO 
 
O meio natural constitui um cenário dinâmico o qual desperta estudos que possam promover a 
intervenção para conter os desquilibrios causados  pelo uso de ocupação do solo. A Bacia do 
Rio Capitão, vem sofrendo alterações em sua dinâmica natural consequente da antropização, 
estabelecida pelas atividades econômicas inseridas a partir da crise cacaueira desde a década 
de 80, desencadeando assim, um processo de degradação das unidades geomorfológicas 
estabelecidas.O presente trabalho objetiva a analisar  as consquências do uso e ocupação do 
solo na Bacia do Rio Capitão , localizado no municípios de Itacaré, no Sul da Bahia, ressaltando 
as condições geoambientais e alterações morfodinâmicas. A Bacia do rio Capitão está inserida 
no domínio climático tropical ùmido, com índices pluviométricos, de temperatura e umidade altos, 
o que contribui para a intensificação dos processos químicos e mecânicos. A área de estudo 
apresenta dois compartimentos geomorfológicos: Planalto Pré-Litorâneo e Planície Fluvial, os 
quais evoluem através dos processos erosivos condicionados pelo uso e ocupação do solo. A 
proposta  metodológica que baliza  trabalho é a Geosistêmica de Bertrand, (1972), e a 
Ecodinâmica de Tricart (1977), que establece a classificação do meio ambiente em  Estável, 
Instável e Integrades, caracterizado pela relação morfogênese/Pedogênese. Os procedimentos 
metodológicos utilizados para desenvolvimento da análise e conhecimento da Bacia foram; 
levantamento bibliográfico, cartográfico e trabalhos de campo, além de interpretações de 
fotografias aéreas na escala de 1:60.000 e imagem de satélite LANDSAT de 1:100.000. Com as 
informações levantadas obteve-se a elaboração de dois mapas um mapa de unidades 
Geoambientais e um mapa Ecodinâmico, além dos quadros das Unidades Geoambientais e 
Ecodinâmico da Bacia. Os resultados obtidos com o trabalho demostraram que o uso e 
ocupação do solo instalado na Bacia do Rio Capitão, através das atividades de pecuária e 
agricultura, são preponderantes para a aceleração dos processos morfodinâmicos e degradação 
das unidades geomórficas estabelecidas. Essa análise permitiu identificar e estabelecer a divisão 
da paisagem em dois Geossistemas: Tabuleiros Pré-Litorâneos  e Planície Fluvial,sub-divididos 
em unidades Geoambientais menores conforme as características geoecológicas de cada uma e 
o seu grau de vulnerabilidade , estabelecendo a classificação Ecodinâmica de cada unidade em 
Meios Estáveis, Meios Intergrades e Meios Instáveis. A análise das consequências do uso e 
ocupação do solo da Bacia do Rio Capitão e informações levantadas servirão de subsídios para 
oferecer estabelecer uma prognose ambiental e futuro planejamento da área. 
 Palavras-chaves: Rio Capitão, Geossistêmica, Ecodinâmica, morfodinâmica. 
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INTRODUÇÃO 
 
Refletir o espaço geográfico requer atualmente pensá-lo de forma integrada, pois, nele encontra-

se os elementos que em conjunto formam o ambiente físico-natural associado a outros 

elementos sócio-econômicos e políticos, que enfatizam a sua dinâmica.  

A degradação do meio natural resulta em grande parte do uso e ocupação do solo . A bacia  do 

Rio Capitão localizada no município de Itacaré / Bahia, vivencia esta problemática, desde a 

substituição da cultura do cacau pela atividade pecuarista e implantação de diversos cultivos 

,acarretando no desmatamento e intensificação dos processos erosivos na bacia. A degradação 

ambiental ocorre em diferentes níveis e intensidades, modificando o estado do sistema 

ambiental. No Litoral Sul da Bahia os problemas ambientais reportam-se a retirada da cobertura 

vegetal,  erosão dos solos, e diminuição da biodiversidade. 

A análise das consequências do uso e ocupação do solo na bacia do Rio Capitão - Itacaré/BA, 

vem fortalecer os estudos ambientais em uma região cuja configuração social, política e 

econômica reflete-se consideravelmente no meio físico em que está inserida. 

É, portanto, dentro deste contexto que se objetiva a análise das consequências do uso e 

ocupação do solo na Bacia do Rio Capitão, enfocando os elementos constituintes da paisagem e 

processos morfodinâmicos da bacia, de forma integrada com a classificação dos meios 

Ecodinâmicos. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÀREA 
 
A bacia do rio Capitão localizada entre as coordenadas de 14º 17’ de Latitude Sul e 39º 00’ de 

Longitude Oeste, no município de Itacaré/ Bahia, compreende a rede de tributários do Rio de 

Contas, uma importante bacia do estado cuja foz está no munícipio de Itacaré. Situada na 

margem esquerda do rio de Contas, a bacia do rio Capitão ocupa uma área de 88 km² e está 

inserida na região administrativa Litoral Sul cujo espaço regional forma o ambiente dominante da 

cultura cacaueira. Esta bacia apresenta relevante importância ecológica devido aos atrativos 

naturais - a exuberante Mata Atlântica e seu ecossistema, sua rede de drenagem, formada pelos 

Riacho Água Vermelha e o Riacho Fojo, (figura 01). 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 



 

 

 
Condicionantes Naturais  
 
Clima 
 
A bacia referida encontra-se inserida numa região de clima tropical úmido, sem estação seca 

definida. A distribuição pluviométrica regular durante o ano, justifica o alto teor de umidade na 

região. A pluviosidade apresenta índices que variam entre 1.750mm e 2.000mm, com período 

chuvoso de junho à abril, portanto não há período seco pronunciado, apenas uma redução 

pluviométrica nos meses de setembro e outubro, e pequeno déficit hridríco de janeiro à fevereiro, 

meses de temperaturas elevadas. A temperatura média anual varia entre  21°C e 25ºC, 

verificando-se nos meses de julho e agosto as temperaturas mais baixas, (CRA,1996). 

Esses índices climáticos permitem manter um equilíbrio hídrico e ambiental na área de estudo 

bem como a manutenção do fluxo perene nos canais de drenagem. A conservação da cobertura 

vegetal também age como regulador climático, pois interage por evapotranspiração, reduz o 

impacto das chuvas sobre o solo, principalmente nas vertentes. A sua retirada propicia o 

desencadeamento da erosão e conseqüente assoreamento dos canais de drenagem. 

Geologia 
 
No que concerne a geologia, a bacia estudada está compreendida no Escudo Oriental da Bahia, 

cujo setor leste está representado predominantemente por rochas do Embasamento Cristalino e 

Cobertura Fanerozóica, constituindo a unidade estrutural denominada Cinturão Itabuna, que está 

em contato com os terrenos do Bloco Jequié (SGM, 1996). Na área predominam rochas do Pré-

Cambriano que formam o substrato cristalino local, recoberto pelos sedimentos tércio-

quaternário. As rochas do Cinturão Itabuna, dentro do limite da bacia, afloram com freqüência ao 

longo da estrada que liga os municípios de Itacaré e Ubaitaba, e no leito dos rios que a 

compõem. Na unidade geoambiental Rebordo de Tabuleiros aparecem expostas, como 

pequenos corpos rochosos, caracterizados como intrusões, que segundo Pinho (2000), são de 

caráter supracrustais granulitizadas (granulitos básicos). 

A cobertura existente na área estudada é do tipo Sedimento Detrítico-Laterítico, denominados de 

Tércio/Quaternário, são depósitos continentais detríticos eluvionares, predominantemente 

arenosos, ricos em material ferruginoso, proveniente do intemperismo das rochas subjacentes, 

não transportados. Essa cobertura apresenta textura lisa e tonalidade avermelhada, composta 

por areias, com argilas subordinadas, não consolidadas (SGM, 1996). 



 

 

As coberturas de sedimentos tércio-quarternárias são representadas pelas seguintes unidades: 

Grupo Barreiras, que ocorre nas proximidades da faixa litorânea, recobrindo as escarpas 

cristalina; Sedimentos Tércio-Quaternários, sobre os topos dos tabuleiros, confundindo-se muitas 

vezes com os sedimentos do Grupo Barreiras; Sedimentos Quaternários, representados por 

depósitos nas áreas de influência de rios e riachos. 

A rede de drenagem reflete o condicionamento estrutural cujas falhas predominantes são de 

sentido sudoeste-nordeste e norte-sul. 

Geomorfologia 
 
Os estudos realizados permitiu identificar para a bacia do Rio Capitão dois compartimentos 

geomorfológicos: O Planalto Pré-Litorâneo e Planície Fluvial. O Planalto Pré-Litorâneo , 

corresponde a uma faixa cujo relevo apresenta altimetria variando entre 80 e 200 metros, 

entremeado por baixadas, resultantes da dinâmica fluvial. Esta  unidade compreende os setores 

do curso superior e médio da bacia  e apresenta as seguintes feições: Serras e Tabuleiros Pré-

litorâneos conservados e dissecados. Os processos morfogenéticos,  (movimentos de massa, 

erosão laminar, sulcos, ravinas e solapamentos nas margens dos rios), atuam na esculturação 

do modelado e erosão dos solos, condicionadas pelas caracteírsticas climáticas, e ação 

antrópica através da ocupação e uso das terras. Cada processo morfogenético possui uma 

dinâmica que difere na qualidade e intensidade de sua ação, estando condicionado também por  

fatores topográficos (declividade, inclinação de vertente), litológicos e hidrológicos.  

 A Serra corresponde ao relevo dissecado com topografia de maior  altimetria, constituindo 

interflúvios convexizados e feições aparecendo com escarpas retilíneas. Na bacia este modelado 

reflete níveis sucessivos da dissecação diferencial.  

Quanto aos Tabuleiros Pré-litorâneos compreendem as formas dissecadas e topograficamente 

rebaixadas. Esses tabuleiros individualizam-se em morros de topos arredondados, separados 

por colinas e vales, resultantes do processo de dissecação fluvial.  

Esta unidade geomorfológica na bacia do Rio Capitão está  representada por superfícies de 

topos planos, dissecados, por vales de fundo chato, que fazem contato com a planície de 

inundação de maneira suavizada. Os morros encontrados são formas de relevo mais dissecadas 

caracterizando-se por grandes amplitudes, com vertentes íngremes, convexizadas. As colinas 

encontradas, constituem feições suavizadas que entremeiam os morros e tabuleiros. 



 

 

A Planície Fluvial, é a  unidade que apresenta depósitos aluviais ao longo do rio  principal e seus 

tributários. As formas de relevo encontradas são de altimetria inferiores a 40 metros, 

correspondendo à planície fluvio/aluvial, vales de fundo chato, no curso inferior do Rio Capitão e 

Riacho Fojo. 

 Na área de estudo o relevo representa um nível de evolução e dissecação onde a drenagem e a 

ação climática tem grande influência na elaboração. 

Solos 

Devido as características da  cobertura vegetal (Mata Atlântica) e do  clima, os solos do 

predominantes na bacia do Rio Capitão,  são; Latossolos Variação Una Álico, que representa 

quase a totalidade da área associados aos topos  tabulares ds feições da bacia. Suas 

características texturais variam de franco arenoso a muito argiloso. A clase dos Argissolos  

reconhecida  na unidade de estudo, são identificados como argiloso com teores de areia grossa, 

areia fina, silte, argila. A análise textural denota uma macroporosidade nos horizontes 

superficiais, e altos teores de argilas nos horizontes subsuperficias podendo acarretar em um 

selamento dos poros devido à quantidade de argila dispersa e floculada impedindo que a 

eficiência hídrica no solo ocorra. E por fim , os  solos hidromórficos gleizados em relevo plano. 

Os atributos texturais desta classe de solo na bacia são arenosos com baixos teores de argilas e 

silte. Associada a paisagem cada classe de solo relaciona-se às condições do relevo, clima e 

uso, sendo este último fator preponderante para determinação da potencialidade de erosão. 

Vegetação 
 
Na bacia, as condições ambientais favorece o desenvolvimento de um expressivo bioma florestal 

de porte alto e de notório valor econômico por abrigar espécies em extinção, representadas por 

fanerófitos ombrófilos, sem resistência à seca com alguns gêneros típicos como Parkia, 

Manilkara e Atlalea, Lianas, Epífitas e Palmeiras. Das árvores de grande porte destacam-se as 

Sapotáceas como as Maçarandubas, as leguminosas como os jatobás (Hymenaea sp), sucupira 

(Bowdichia, virgilioides), biriba (Eschweilera Speciosa) e as bombacáceas como o embiruçu 

(Bomba: Macrophilum. K. Schum), Pau-Brasil (Caesalpinia Echindta) e jacarandá (Dalbergia 

Nigra), estas últimas raras na região, (DERBA, 1995). Algumas dessas espécies são  retiradas 

para aproveitamento da madeira. Na área encontra-se fazendas que sucedem o uso florestal 

para o agrícola, constatando vazios ao meio da densa vegetação, formando mosaicos de grande 

modificação e alteração da fisionomia vegetal original. 



 

 

As formações que ainda mantêm características florestais nestas fazendas são residuais de 

antigas explorações madeireiras, caracterizando-se por pequenas áreas imponentes de estrutura 

pluriestratificada, alternando-se entre vegetação primária e secundária.  

Das formações já citadas cabe também salientar a flora acidófila que são gramíneas, ciperáceas 

e filicíneas, destacando-se o sapé (Imperata Brasiliensis) e samambaias ou feito do gênero 

Pteridium, surgindo também comunidades de palmeiras (Attalea), (Derba, 1995).  

Condicionantes Antrópicos - O Uso e Ocupação das terras 

A bacia de modo geral encontra-se submetida a um processo contínuo e desordenado de 

ocupação. Na atualidade constata-se a substituição das atividades da lavoura cacaueira com 

manutenção florestal pela prática do sombreamento desta cultura, por pecuária extensiva, 

exploração madeireira e implantação de outros cultivos. Este processo de ocupação tem levado 

a aceleração dos processos erosivos, expressando problemas de ordem social e ecológicos. 

Na tentativa de  reverter a crise cacaueira, além da substituição das atividades agrícolas, há a 

implantação de novos programas para a recuperação da lavoura cacaueira, investindo na 

pesquisa de variedades de plantas mais resistentes como na  produção de clones de plantas 

matrizes com resistência à praga vassoura-de-bruxa. Essa experiência está sendo desenvolvida 

em algumas fazendas da região. Assim, o clone se adapta à planta (cacau adulto infectado), o 

cacaueiro é podado e rebaixado para agilizar a produção. Outra medida é a  implementação de 

recursos para os agricultores. Dos usos mais comuns na bacia destaca-se a produção 

agropecuária, que contempla uma variedade de atividades através dos sistemas produtivos de 

cacau (clonagem), culturas permanentes e temporárias, pastagens e extrativismo; o sistema de 

lavoura, dividido em dois: Lavouras Permanentes e Lavouras Temporárias. As lavouras 

permanentes são representadas pelo cacau, seringueira, cravo-da-índia, banana, coqueiro; a 

lavoura temporária mais importante está representada por  mandioca; sistema de pastagem, 

através da bovinocultura que  destina-se a produção de carne e leite; e por fim a extração de 

madeira com finalidade de servir de matéria-prima para a indústria.  

Considerando as unidades geomorfológicas da  bacia, no Planalto Pré-litorâneo o uso e 

ocupação dá-se pelo desmatamento, pecuária extensiva e pela exploração de madeira de forma 

clandestina. A ocupação por habitações não é freqüente, havendo apenas alguns núcleos 

isolados, que em pequena escala desmata para o plantio de cultura de subsistência. Nos topos 

dos Tabuleiros,  a cobertura vegetal é mais conservada, porém já se encontra em processo 



 

 

degenerativo devido à remoção da vegetação para exploração de espécies comercialmente mais 

rentáveis.  

Na Planície Fluvial em razão da baixa declividade e facilidade de acesso favorece o uso e 

ocupação mais intensificado onde se faz presente pastagem com a finalidade  de criação de 

gado, e cultivos  de subsistência. A ocupação humana neste setor da bacia também não é 

representativa, constatando-se poucas habitações, porém as atividades econômicas 

desenvolvidas acabam sendo danosas para o meio. 

Além das atividades para subsistência das populações da bacia do rio Capitão há outros tipos de 

incentivos econômicos potencialmente danosos para a àrea, pois no entorno verifica-se  o 

incentivo do turismo (ecológico), a partir da construção da estrada Ilhéus-Itacaré, (BA 001), que 

tem uma interferência direta na região onde se situa a bacia que possui áreas de preservação 

ambiental (APA), como a APA de Itacaré/Serra Grande e os Parques Conduru e Pedra do Sabiá. 

Materiais e Métodos 
 
Para a elaboração deste trabalho, fez-se primeiramente, um levantamento cartográfico e 

bibliográfico, envolvendo literatura geomofológica, geológica, climática, hidrográfica e mapas 

temáticos (geológico, geomorfológico, pedológico, fitogeográfico) na escala de 1:250.000. 

Interpretação de fotografias aéreas de 1:60. 000, mapa topográfico de 1:100.000 e imagem de 

satélite LANDSAT, na escala de 1:100.000.  

Foram feitos trabalhos de campo para confirmação dos dados obtidos via pesquisa bibliográfica 

prévia, bem como coleta de perfis de solos, materiais que serviram para análise .Os dados 

secundários obtidos a partir da documentação bibliográfica e os de ordem primária levantadas 

em campo e laboratório, constituiram as etapas essenciais para caracterização e análise da área 

em questão, sendo este estudo completado com a elaboração de um mapa de unidades 

Geoambientais e Ecodinâmico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  
A bacia do Rio capitão, apresenta evidências que o uso e a ocupação do solo constitui-se em um 

problema para a manutenção da sua estabilidade ambiental. As criações de gado bovino, 

proporcionam o pisoteio do solo e conseqüentemente, a sua compactação, degradando-o, 

alterando a estabilidade do terreno com a formação de terracetes. O uso na bacia, não se limita 

à pecuária, se estende a diversificação agrícola, que resulta na retirada da vegetação primária 



 

 

para o plantio de novas culturas que não precisam de sombreamento, ocasionando assim o 

aceleramento dos processos erosivos. 

As relações de uso e ocupação do solo na bacia demonstram que o manejo tem sido um  

processo dinâmico, cuja preocupação está apenas no aumento da produtividade e recuperação 

econômica da região outrora rica em função da cultura cacaueira. 

Inicialmente, a área da bacia apresenta-se “homogênea” em seu aspecto natural, entretanto, o 

trabalho de campo revelou uma variedade paisagística elaborada pela influência estrutural, 

intensidade da morfodinâmica e pelo uso e ocupação existentes. Estas observações associadas 

a análise bibliográfica e documental permitiram caracterizar o sistema ambiental da  área 

estabelecendo, assim, uma divisão da paisagem através da metodologia geossistêmica,( 

BERTRAND,1972).  Assim, foi possível identificar  nesta bacia dois geossistemas: os Tabuleiros-

Pré Litorâneos e a Planície Fluvial, que devido a diversidade das características geoecológicas 

foram subdivididos em seis unidades geoambientais menores correspondentes as geofácies, 

(Quadro 01).  Este modelo permitiu, analisar com maior precisão a dinâmica ambiental de cada 

unidade e sua influência direta ou indireta no contexto da bacia do Capitão, assim como a 

intensidade da atuação antrópica. Essas geofácies representam os setores da bacia 

fisionomicamente “homogêneos” que se desenvolvem sob um mesmo sistema morfoclimático. 

 O estudo proposto, parte da análise das características das formas de relevo, processos 

erosivos, solos, vegetação e ação antrópica, onde os elementos litológicos e climáticos são 

considerados como as invariáveis e a morfodinâmica, o solo, a vegetação e o uso e a ocupação 

do espaço como as variáveis. 

Geossistema Planície Fluvial 

Na área de estudo, esta unidade representa uma pequena faixa estreita que acompanha os 

vales dos rios e os sopés dos anfiteatros constituídos nos bordos dos tabuleiros e morros. A 

Planície Fluvial compreende o geossistema onde a ocupação humana é mais rarefeita na bacia 

do rio Capitão, destacando-se algumas fazendas que se dedicam à pecuária e ou cultivos da 

lavoura permanente e de subsistência. 

Esta unidade apresenta largura máxima de 200 metros e estendendo-se até os rebordos dos 

tabuleiros. A forma mais comun do modelado nesse geossistema corresponde, a geofácie: 

Planície de Inundação.  



 

 

 

Quadro 01- Quadro Unidades Goeambientais da Bacia do Rio Capitão 
Elaborado por Cláudia Gonçalves 

  

Unidade 
Geoambiental 

Condições Geoecológicas 

  
Geologia 

 
Geomorfologia 

 
Solo 

 
Vegetação 

 
Declividade 

 
Processos 

 
Drenagem 

G
eo

ss
is

te
m

a 
 

I 

P
la

n
íc

ie
 

F
lu

vi
al

 

   

P
la

n
íc

ie
 d

e
 

in
u

n
d

aç
ão

 

 
Embasamento Cristalino 

Depósito Detritico Laterítico 

 
Vale aberto,  Várzea 

 
Gleissolo Amarelo 

Distrófico 

 
Vegetação 
secundária, 
Gramíneas 

 
 
 

0-4° 

Solapamento, 
Assoreamento, Reptação 
e Escoamento superficial 

em lençol 

 
Estreito/ 

Meândrico 
Fluxo Laminar 

G
eo

ss
is

te
m

a 
II 

T
ab

u
le

ir
o

s 
P

ré
-L

it
o

râ
n

eo
s 

 

R
eb

o
rd

o
 d

o
s 

T
ab

u
le

ir
o

s 

 
Embasamento Cristalino 

Depósito Cobertura detrítico 
Laterítico 

 
Colinas 

Morrotes 
Morros 

Vales em “V” e “U” 

 
Argissolo Amarelo 

distrófico 
Latossolo 
Amarelo 
Distrófico 

 
Vegetação 
Ombrófila 
secundária 

Capim ralo e 
espécies invasoras 

 
 

 
 

4°-6° 

Terracetes 
Mov. de Massa 

Sulcos 
Ravinas 

Escoamento Laminar, 
difuso e concentrado 

 
Estreito/ 

Meândrico 
Fluxo turbilhonar 
com corredeiras 

 

T
ab

u
le

ir
o

 

D
is

se
ca

d
o

 

G
eo

fá
ci

e 
I Embasamento Cristalino 

Depósito Cobertura detrítico 
Laterítico 

Tabuleiros 
Morros 

Alvéolos 
Anfiteatros 

Vales em “V” e “U” 

Argissolo Amarelo 
distrófico 
Latossolo 
Amarelo 
Distrófico 

 
Vegetação 
ombrófila e 
secundária 

 

 
 
 

9°-12° 

 
Escoamento difuso 

Reptação 

 
Estreito/ 

Meândrico 
Fluxo turbilhonar 

G
E

O
F

Á
C

IE
S

 

T
ab

u
le

ir
o

 

D
is

se
ca

d
o

 

G
eo

fá
ci

e 
II 

 
Embasamento Cristalino 

Depósito Cobertura detrítico 
Laterítico 

 
Tabuleiros 

Morros 
Alvéolos 

Vales encaixados em 
“V”. 

Argissolo Amarelo 
distrófico 
Latossolo 
Amarelo 
Distrófico 

 
Vegetação 

ombrófila primária 
e secundária 

Pastagem 

 
 
 
 

9°-12° 

Escoamento 
concentrado 

Corrida de lama 
Sulcos 

Ravinas 
Terracetes 

Estreito/ 
Meândrico 

Fluxo turbilhonar 
com rápidos e 

corredeiras 
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Embasamento Cristalino 

Depósito Cobertura detrítico 
Laterítico 

 
 

Tabuleiros 
Morros 

Vales em “U” 

Argissolo Amarelo 
distrófico 
Latossolo 
Amarelo 
Distrófico 

 
 

Vegetação 
ombrófila 

 
 
 

6°-9° 

 
Reptação 

Rastejamento 
Escoamento difuso 

Estreito/ 
Meândrico 

Fluxo turbilhonar 
com rápidos e 

corredeiras 
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Embasamento Cristalino 
 

 
 

Serra 
Espigões 
Escarpas 

Argissolo Amarelo 
distrófico 
Latossolo 
Amarelo 
Distrófico 

 
 

Vegetação 
ombrófila 

 
 

12°-26° 

 
 

Escoamento difuso 

 
Estreito/ 

encaixado/ 
retilíneo 

Fluxo turbilhonar 



 

 

 
Geofácie Planície de Inundação do Rio de Contas e do Rio Capitão 
 
Esta geofácie limita-se com as colinas rebaixadas na margem direita do rio capitão e o canal do 

rio de Contas à esquerda. Toda esta área está associada a modelados de acumulação fluvial e 

coluvial, caracterizando a Planície de Inundação. 

Esta subunidade abrange as áreas deprimidas, periodicamente alagadas, com solos saturados 

de água por influência fluvial e ou do lençol freático submerso (foto 02). Esta área sofre 

influência direta da dinâmica do Rio de Contas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta superfície horizontal modelada pela erosão fluvial é considerada como área de aporte de 

material coluvial transportado por gravidade, cuja característica arenosa dos sedimentos 

intercalam-se com silte, argila e matéria orgânica. Junto a este modelado, encontra-se, vale 

aberto, caracterizando a planície onde os rios Capitão e Fojo encontram-se a partir de uma 

bifurcação em direção ao canal do rio de Contas. Nos setores mais largos da Planície de 

Inundação às vezes são encontrados meandros, nos setores mais estreitos as margens são 

ocupadas pela vegetação. As espécies vegetais deste ambiente são adaptadas à condição de 

alagamentos como a tiririca (Cyperus Rotundus) e o junco (Scirpus sp), além das gramíneas. 

Nas zonas alagadiças os solos são hidromórficos da classe dos Gleissolos, que caracterizam-se 

pela adaptação em ambientes susceptíveis a inundações periódicas conduzidas pelo nível do 

lençol freático ou cheias dos canais. 

Os processos morfodinâmicos são representados pelos solapamentos nas margens dos canais, 

causando o desmoronamento destas e conseqüente deposição de sedimentos no leito dos rios. 

Neste caso, os desbarrancamentos fazem aumentar a carga de sedimentos do canal, diminuindo 

a sua profundidade, remodelando o leito, contribuindo para a evolução lateral das margens, 

Foto 02: Planície de inundação da margem direita do Rio de 
Contas na Fazenda Santa Luzia 

Fonte: Cláudia Gonçalves 



 

 

estreitando-as. Os depósitos do leito formam bancos de areias fina, os quais em períodos de 

cheias migram para a jusante diminuíndo a espessura do espelho de água no canal próximo a  

foz,do rio capitão.  

A compactação do solo nesta unidade é marcada pela presença do rebanho bovino, que 

favorece a baixa infiltração hídrica,  fazendo com que o escoamento em lençol seja dominante.   

A Planície de Inundação do rio Capitão, compreende os campos limpos, que foram 

transformados para a atividade de pastoreio, formado por um só extrato de vegetação rasteira. A 

agricultura de subsistência e a cultura do Coco da baía (Cocus Nucifera) , também está inserida 

nesta subunidade geossistêmica. 

Atualmente esta geofácie apresenta uma estabilidade dinâmica devido  a baixa declividade, 

entretanto, essa estabilidade morfogenética pode ser acelerada pela intensificação do uso atual. 

Geossistema Tabuleiros Pré-Litorâneos 
 
Na bacia este geossistema abrange os interflúvios com topos planos ou subhorizontais e 

vertentes, geralmente convexizadas, formas individualizadas como os morros arredondados 

separados por vales em forma de “v” e “ U”; dissecadas e rebordo de serra, e colinas rebaixadas. 

As feições morfológicas dissecadas eram recobertas por vegetação Ombrófila cujos 

remanescentes ainda se encontram nos topos dos tabuleiros, ou relacionados às plantações de 

cacau clonado para sombreamento destas. 

Na atualidade  esta unidade sofre mudanças na sua ocupação, tendo a substituição da 

vegetação natural por pastagens, e a aceleração dos processos erosivos, como os movimentos 

de massa, formação de terracetes pelo pisoteio do gado, nas encostas, escoamento superficial, 

difuso e concentrado, incisão de sulcos e ravinas e desenvolvimento de alvéolos de cabeceira.  

Destaca-se no modelado desta unidade o rebordo da Serra Grande, com vertentes íngremes e 

convexizadas onde se observam afloramentos de rocha. Constitui-se uma área onde a 

vegetação é preservada em razão principalmente, da topografia declivosa.  

Esta unidade geossistêmica é drenada pelos cursos dos Riachos Fojo, Água Vermelha e rio 

Capitão. Devido às distintas morfologias existentes nesta unidade, verificam-se as seguintes 

sub-unidades geoambientais ou geofácies: Rebordo dos Tabuleiros, Tabuleiros Conservados e 

Dissecados e Rebordo de Serra. 



 

 

Geofácie Rebordo dos Tabuleiros 

Compreende uma faixa no sentido NE-SO, limitada entre a planície de inundação do Rio Capitão 

e os Tabuleiros fortemente dissecados, com cotas médias de 40 a 80 metros e declividade entre 

4° a 6° graus. 

Esta subunidade caracteriza-se pela presença de colinas rebaixadas, morrotes, morros com 

vertentes suaves convexas, às vezes retilíneas e topos aplainados e alongados entremeados por 

vales largos, com fundo chato e vales entalhados que se alternam em formas de “V” e em “U”, 

predominando os mais estreitos que marcam visivelmente os canais preferenciais de drenagem. 

Os vales aparecem, em alguns pontos, colmatados por materiais grosseiros e finos e ocupados 

por densa vegetação. 

As formas dos relevos predominantes caracterizam-se por vertentes suaves convexas, retilíneas 

e com topos aplainados e alongados. Essas formas resultam da dissecação sobre o modelado 

devido ao diferente grau de resitência à erosão e o contato com zonas de falhas e fraturas. 

As colinas e morrotes presentes expressam-se por vertentes convexas e côncavas onde os 

flancos são recuados em função dos deslizamentos existentes. Tais processos erosivos são  

acelerados pelo uso inadequado do solo ou ações 

antrópicas mal palnejadas como por exemplo; a abertura 

de estradas secundárias (foto 03).  

As colinas são representadas por declividades baixas, 

assim como, os morrotes que se distinguem por 

amplitudes maiores que as colinas, individualizando-se 

na paisagem, sugerindo um aspecto testemunho. 

 

  

Os morros interligam-se por “selas” que linhas de fraqueza, propícias à erosão. Estes também 

apresentam formas de meia laranja que no conjunto constituem o domínio morfoclimático de 

“mares de morros”, são entremeados por colinas suaves onduladas, dando um aspecto contínuo 

ao relevo. 

Foto 03: Desbarrancamento ao longo da estrada 
Itacaré-Taboquinhas. 

Fonte: Cláudia Gonçalves 



 

 

A sustentabilidade destas formas dá-se pela conservação da vegetação em alguns topos, porém 

a influência da pecuária extensiva, torna-as suscetíveis a erosão. A erosão remontante faz surgir 

alvéolos ao longo dos bordos dos morros, representando um estágio de evolução mais avançado 

da paisagem, proporcionado pelo deslocamento das vertentes, aprofundamento dos talvegues 

que esculpem vales encaixados. 

Os solos correspondem as classes dos Argissolos Amarelo Distrófico e Latossolos Amarelo 

Distrófico. Os Latossolos caracterizam-se pela textura argilosa e muito argilosa, com A 

moderado, fase variação Una. Os Argissolos caracterizam-se pela textura argilosa muito e média 

argilosa com A moderado e fase endopedregosa. 

Os processos erosivos advêm do tipo de ocupação e da dinâmica natural representados pelos 

movimentos de massa, formação de terracetes nas encostas, reptação, sulcos, ravinas, e 

solapamentos nas margens dos canais. Os processos pluviais também marcam esta subunidade 

através de escoamentos laminar, difuso e concentrado.  

O uso da terra nesta subunidade geoambiental é evidenciado pela presença de pequenos 

núcleos habitacionais, fazendas e pelas atividades da pecuária extensiva (foto 04), agricultura 

permanente e de subsistência representadas pelos cultivos de cravo, coqueiro, cacau, mamona, 

banana e desmatamento com a finalidade de comercialização da madeira. A intensidade do uso 

e ocupação nesta geofácie a deixa com uma alta vulnerabilidade ambiental.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geofácie  Tabuleiros Conservados      
 
Localizada na parte sudeste da bacia faz parte  unidade de conservação Parque Conduru, e 

corresponde ao domínio geomorfólogico representado por Tabuleiros contínuos conservados e 

morros com vertentes convexo-côncavos. 

Foto 04: Pastagem na Fazenda Allegrete, 

Fonte:Cláudia Gonçalves 



 

 

Os tabuleiros correspondem ao nível topográfico mais elevado da unidade com altitudes em 

torno de 120 metros, com topos aplainados e ás vezes dissecados  Os morros formam o 

patamar topográfico subseqüente com altitude de 80 metros, e associado a esse modelado os 

vales representam o patamar altimétrico inferior.  

A presença da cobertura vegetal nos tabuleiros diminui o impacto erosivo, entrentanto, os 

processos de esculturação lineares e areolares,são evidentes. Esses processos no conjunto 

paisagístico são irrelevantes, pois, a manutenção da cobertura vegetal em estágio de 

regeneração no entorno do Riacho Água Vermelha e Rio Capitão constata o seu papel dispersor 

de energia, mantendo a estabilidade e o domínio da pedogênese. Os solos encontrados nesta 

geofácie são da classe dos Latossolos Amarelo distrófico típico e Argissolo Amarelo distrófico 

típico. 

A formação vegetal que caracteriza a subunidade é representada pela floresta densa, da Mata 

Atlântica. Quanto ao uso e ocupação, não há atualmente indícios de  atividades que degradem a 

paisagem, mantendo assim a estabilidade ambiental.  

Geofácie Unidade dos Tabuleiros Dissecados 
 
Para o estudo desta subunidade geoambiental foi estabelecida duas Geofácies denominadas de 

Geofácies I, situada no setor nordeste da bacia  e Geofácies II no setor sudoeste . Esses setores 

caracterizam-se por patamares altimétricos de diferentes níveis de dissecação com declividades 

em torno de 9° a 12° graus, suas características geomorfológicas podem ser associadas à 

dinâmica fluvial e a condição litoestrutural da área. Os solos que caracterizam esta subunidade 

geoambiental são das classes dos Latossolos Amarelos Distróficos típicos com textura argilosa e 

muito argilosa, A moderado, e os Argissolos Amarelos distrófico típico, com textura média 

argilosa e argilosa, A moderado, Tb, fase endopedregosa. 

 A subunidade dos tabuleiros dissecados Geofácie I, apresenta um modelado mais conservado 

cujo patamar superior atinge altitude média de 160 metros. Trata-se de uma superfície tabular 

recortada em vales encaixados com vertentes de características retilíneas e convexas, em 

alguns locais formam anfiteatros estreitos elaborados pela instalação pluvial de canais 

preferências que ao se instalarem provocam uma intensa dissecação em seus bordos.  

A vegetação é predominantemente Ombrófila, marcada pela presença da Mata Atlântica com 

grande diversidade biológica nos topos dos tabuleiros e morros. Essa presença vegetal, reflete 



 

 

na redução do impacto erosivo, tornando-os apenas condicionados, aos fatores topográficos e 

naturais a partir do escoamento, transporte e deposição de material coluvial, mantendo as 

condições estabilidade da paisagem. 

Na subunidade geoambiental  Geofácie II, as feições apresentam cotas  que atingem 160 

metros, representadas por morros de topos aplainados e espigões com vertentes abruptas.  

Apresenta influência da tectônica e da dinâmica da fluvial. Nas cotas mais inferiores o modelado 

é formado, sobretudo por morros de topos arredondados que possuem encostas de declives 

acentuados, convexizados-côncavos, colinas rebaixadas, alvéolos e vales encaixados. 

A vegetação Ombrófila encontra-se nos topos, entretanto, a evidência de regeneração remonta o   

efeito antrópico  a partir do desmatamento nas encostas, onde as espécies são retiradas para a 

ocupação da atividade agropecuária e a exploração de madeira. O  desmatamento, promove o 

surgimento dos seguintes processos areolares: escoamento concentrado, corrida de lama, 

formação de sulcos e ravinas, e a formação de terracetes favorecida pelo pisoteio do gado nas 

vertentes, e os processos lineares a partir da escavação dos vales pela incisão fluvial. O uso e 

ocupação nesta geofácie apresenta efeitos significativos para o aumento da sua vulnerabilidade 

ambiental.  

Geofácie Unidade de Rebordo da Serra Grande 
 
Esta Geofácie localiza-se no setor sul da bacia e compreende parte da Serra Grande, 

representada por seus rebordos com níveis topográficos de até 200 metros. A dissecação 

diferencial sobre o modelado da serra elaborando  patamares escarpados e vales encaixados. 

Essa unidade faz parte do Parque Conduru unidade de Conservação Ambiental e da área de 

Proteção Ambiental Itacaré – Serra Grande. 

As classes dos solos predominantes são Latossolos Amarelos distróficos e Argissolos Amarelos 

bem desenvolvidos. A cobertura vegetal é reperesentada pela floresta ombrófila, preservada. 

A morfodinâmica está representada pelos processos areolares onde o escoamento difuso 

predomina.  

 O difícil acesso a esta unidade, face ao relevo movimentado e escarpado e a densa cobertura 

vegetal, restringe o uso e a ocupação do solo na subunidade. Dessa forma mantêm-se a 

conservação das nascentes do Capitão e a estabilidade ambiental. 



 

 

Tendo em vista a espacialização e caracterização e análise do uso e ocupação das subunidades 

geoambientais da bacia do Rio Capitão, estabeleceu-se uma hierarquia de estágios de 

vulnerabilidade da área, a partir das condições biopedológicas e de uso e ocupação da bacia.Tal 

hierarquia, do ponto de vista qualitativo dos processos morfogenéticos e da Ecodinâmica 

estabelecida por Tricart (1976/77), possibilitou a verificação dos estágios de alta, média e baixa 

vulnerabilidade dos ambientes. Desta forma a análise proposta a unidade de estudo apresenta o 

seguinte zoneamento Ecodinâmico demonstrado no (Quadro, 02). 

 



 

 

Quadro 02- Quadro Ecodinâmico da Bacia do Rio Capitão 
Elaborado por Cláudia Gonçalves 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Unidades Geoambientais 

Nível de dissecação  
Condições Biopedológicas 

 
Uso e Ocupação 

 
Vulnerabilidade 

Processos 
Morfogenéticos 

 
Declividade 

M
e
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s

 E
s
tá

v
e
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Rebordo de Serra 

 
Escoamento Superficial 

difuso 

 
 

12°-26° 

 
Vegetação Ombrófila 

Latossolo Amarelo 
Argissolo Amarelo 

 
Unidade de Conservação 
Parque do Conduru e APA 

Itacaré-Serra Grande 

 
Ambiente com tendência a Baixa 

vulnerabilidade 
 

 
 

Tabuleiros Conservados 

 
Reptação, 

Rastejamento, 
Escoamento superficial 

difuso 

 
 

6°-9° 

 
Vegetação Ombrófila 

Latossolo Amarelo 
Argissolo Amarelo 

 
Fazenda 

Unidade de Conservação 
Parque do Conduru 

 
 

Ambiente com tendência a Baixa 
vulnerabilidade 

 

M
e

io
s

 I
n

te
rg

ra
d

e
s
 

 
Geofácie I dos Tabuleiros 

dissecados 

 
Reptação, Escoamento 

superficial difuso 

 
 

9°-12° 

 
Vegetação Ombrófila 

Latossolo Amarelo 
Argissolo Amarelo 

 
Fazenda 

Unidade de Conservação 
Parque do Conduru 

 
Ambiente com vunerabilidade 

Fraca 

 
Planície de Inundação 

Solapamento, 
Reptação, 

Assoreamento e 
Escoamento laminar 

 
 

0-4° 

Vegetação secundária, 
pastagem, cluturas, 
Gleissolos Amarelos 

 
Pecuária extensiva, Agricultura 
permanente e de subsistência  

 
Ambiente com  

Média vulnerabilidade 

 
Rebordo de Tabuleiro 

Terracetes,Reptação, 
Movimento de 

massa,Escoamento 
concentrado 

 
 

4°-6° 

Vegetação secundária, 
pastagem, cluturas, 

Latossolos e Argissolos 
Amarelos 

 
Pecuária extensiva, Agricultura 
permanente e exploração de 

madeira 

 
Tendência a Alta vulnerabilidade 

ambiental 

M
e

io
s

 

In
s

tá
v
e

is
  

Geofácie II dos 
Tabuleiros dissecados 

 
Escoamento 
concentrado, 

Terracetes, Sulcose 
Ravinas 

 
 

9°-12° 

Vegetação ombrófila 
esecundária Latossolo e 

Argissolos Amarelos 

 
Atividade extrativista vegetal, 

Pecuária extensiva 

 
Tendência a Alta vulnerabilidade 

ambiental 



 

 

CONCLUSÃO 
 
Os resultados obtidos demonstraram que as condições geomorfológicas atuais da bacia, sua 

dinâmica ambiental são conseqüência das transformações do uso e ocupação aí estabelecidos 

que se constituem no fator principal ao desajuste dos condicionantes naturais desta, em que as 

alterações ocorridas nos setores mais antropizados geraram impactos negativos sobre a 

vegetação, modelado e canais fluviais. 

A crise cacaueira estabelecida na década de 80 e o ambiente sócio-econômico empobrecido 

despertaram a necessidade de desenvolver atividades paralelas à cultura do cacau, para evitar 

um colapso na economia regional, porém, essa medida desencadeou um processo degenerativo 

na paisagem do Capitão, a partir da aceleração da morfodinâmica. 

Assim, a metodologia proposta para a análise da Bacia do Rio Capitão permitiu elaborar um 

diagnóstico dos ambientes na área de estudo, subsidiar a análise das subunidades 

geoambientais e favorecer a classificação ecodinâmica indispensável ao zoneamento 

apresentado. 

REFERÊNCIAS 
 
ALMEIDA, F. F. M. Origem e evolução da plataforma brasileira. Rio de Janeiro: DNPM, 1967. 
241 p. 
ALMEIDA, M.C.B.de. Contribuição ao estudo da morfologia fluvial do médio Rio de Contas-
Bahia. 1973. Tese (Professor Assistente).Instituto de Geociências, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 1973. 
______. Superfície de aplainamento de cimeira nos Planaltos de Vitória da Conquista e de 
Maracás.Notícia Geomorfológica, Campinas,p. 81-104, 1979. 
ANGUITA, F. La teoria general de lossistemas y lasciências de laTierra. Revista de 
laAsociacionEspañola para laEnseãnnza de lasciencias de laTierra, v. 1, n. 2, p. 87-89, oct. 
1993. 
AYOADE, J.O. Introdução à climatologia para os trópicos. São Paulo:Difel, 1986. 
AB'SABER, A. N. Organização natural das paisagens inter e subtropicais brasileiras. In: 
SIMPÓSIO DO CERRADO, 1973, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1973. 
______. Problemas do mapeamento geomorfológico no Brasil. São Paulo: USP,1969. 
BERTALLANFY, L.V. Teoria geral dos sistemas. Rio de Janeiro: Vozes, 1975.351p. 
BELTRAME, A. da V. Diagnóstico do meio físico de bacias hidrográficas: modelo e 
aplicação. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1994. 
CAPDEVILLA, M. de B. El geossistema: modelo teórico delpaisaje.In: COLOQUI DE PAISAJE Y 
GEOSSISTEMA, 1980, Barcelona. Anais... Barcelona: [s. n.], 1980. cap. 3. 
CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS (Bahia). Apa Itacaré-Serra Grande. Salvador, 1996. 
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia fluvial. São Paulo: Edgard Blucher, 1981. 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DABAHIA. Estudos de 
impacto ambiental da Rodovia Ilhéus-Itacaré. [Salvador], 1995. 
 



 

 

GOUVEA, J. P. S. Contribuição ao conhecimento da geomorfologia do sul da Bahia. Notícias 
Geomorfológicas, Campinas, v. 11, n. 21, p. 41-46, jun. 1971. 
KING, L.C. A geomorfologia do Brasil Oriental. Revista Brasileira de Geografia,Rio de Janeiro, 
v.18, n. 2,1956. 
IBGE. Manual técnico de geomorfologia. Rio deJaneiro, 1995. (Manuais técnicos em 
Geociências, 50). 
______. Termos de referência para uma proposta de zoneamento ecológico-econômico do 
Brasil. Rio de Janeiro, 1986. 
LAGE, C. S. Metodologia da pesquisa geográfica:notas de aula. Salvador: UFBA, Mestrado 
em 
Geografia, 2001. 
______. Evolução geomorfológica do Curso Superior do Vaza-Barris. Cadernos deGeociências, 
Salvador, v. 5, p. 81-94. 1996. 
______. Geomorfologia do Curso Inferior do Rio Jacuípe. 1980. Dissertação (Mestrado em 
Geoquímica e Meio Ambiente). Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 1980. 
______. Lesmillieuxnaturels de laHauleValludu Vaza Barris- Bahia: et LeurAménagemente. 
1986.  Tese (Doutorado em Geomorfologia). Université de Bourdeaux III,France,1986. 
LEMOS, R. C. de; SANTOS, R. D. dos. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 4.ed. 
Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência doSolo,2002. 83p. 
MONTEIRO, C. A. F. de. Derivações antropogênicas dogeossistemasterrestres no Brasil e 
alterações climáticas: perspectivas urbanas e agráriasao problema da elaboração de modelos 
de avaliação. São Paulo: USP,1978. 
NASCIMENTO, D. M. C. etall. Plano piloto: levantamentoe avaliação dos recursos naturais da 
Bacia do Rio de Contas. [Salvador]: [s.n.],1985. 16p. 
PENTEADO, M. M. Fundamentos de geomorfologia. 2.ed.Rio deJaneiro: IBGE, 1978. 
PINHO, IVANA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO; Os Tonalitos/Trondhjemitos das regiões de Ipiaú-
Ubaitaba-Ibicaraí-Itabuna-Ba; UFBa; Salvador; Bahia; 2000. 
ROSS, J.; SANCHES, L.Geomorfologia: ambiente e  planejamento. 3. ed. São Paulo: Contexto, 
1996. 
SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS SOCIAIS DA BAHIA.Diagnóstico 
ambiental: Litoral sul da Bahia. Salvador, 1999. 
______. Impactos da monocultura sobre o ambiente sócio-econômico do Litoral Sul. 
Salvador, 1997. 
______. Uso da terra e cobertura vegetal: Litoral sul da Bahia. Salvador, 1998. 
SUPERINTENDÊNCIA DE GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS (Bahia).Mapageológico do 
Estado da Bahia: Texto explicativo. Salvador, 1996. 382p. 
TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: IBGE, 1977. (Recursos Naturais e Meio Ambiente). 
______.A geomorfologia nos estudos integrados de ordenação domeio natural. Boletim 
Geográfico, Rio de Janeiro, v. 34, n. 251, p. 15-42, out./dez. 1976. 


