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Resumo 

A análise ambiental requer uma compreensão de maneira sistêmica do meio, onde são 
considerados os processos e componentes atuantes de ordem física, social e econômica, buscando 
correlacionar o uso da terra com suas respectivas potencialidades e limitações. Nesse contexto, a 
compartimentação geomorfológica da paisagem aparece como auxílio para o diagnóstico ambiental e 
estudos para a realocação das atividades humanas que viabilizem o processo da dinâmica natural da 
paisagem e suas interações. Por conseguinte, o presente trabalho possui como objetivo identificar e 
classificar as unidades da paisagem mais representativas do município de Ilhéus, Bahia - Brasil 
mediante a compartimentação geomorfológica para fins de planejamento e gestão ambiental que visem 
orientar à implementação das atividades humanas em consonância com a conservação dos recursos 
naturais e o equilíbrio ecossistêmico. A metodologia empregada consistiu no levantamento de material 
e referencial bibliográfico relacionados ao tema de estudo, levantamento cartográfico, o Sistema de 
Informações Geográficas configurou-se em uma das principais ferramentas para modelagem dos dados 
espaciais, descrição e análise integrada da paisagem. As pesquisas de campo realizadas no município 
permitiram uma melhor compreensão da dinâmica e funcionamento das unidades ambientais por meio 
da análise dos elementos formadores da paisagem. Os resultados possibilitaram interpretar o 
modelado da paisagem e identificar as unidades ambientais dotadas de estrutura geoecológica e 
organização espacial própria: Planície Costeira; Tabuleiros Costeiros e Mares de Morros. Além disso, 
demonstraram a correlação existente entre os compartimentos geomorfológicos com os aspectos 
geológicos e pedológicos da região e a degradação destes ambientes desencadeada pela atividade 
antrópica, principalmente; pela expansão urbana, especulação imobiliária, extração mineral, retirada da 
cobertura vegetal, despejos de resíduos e o uso e ocupação irregular das áreas de encostas que 
desencadeiam os movimentos de massa e intensificam os processos erosivos; proporcionando, dessa 
forma, transformações nas mais variadas escalas sobre os recursos existentes e alertando para a 
necessidade da adoção de políticas públicas voltadas para o planejamento e ordenamento territorial. 
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Introdução 
 

A paisagem é entendida por Santos (2002) como “um conjunto de formas que, num dado 
momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 
natureza”. Nesse sentido, Bertrand (1972) complementa que “a paisagem resulta da inter-relação 
dinâmica instável envolvendo aspectos naturais e culturais, faz parte dessa paisagem um conjunto 
único e indissociável em perpétua evolução”. 
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Pode-se considerar ainda a paisagem como uma unidade formada pela relação indissociável dos 
componentes físicos, biológicos e antrópicos, que compõe um sistema instável e em constante 
dinâmica, a qual confere ao território uma configuração própria e que não deve ser estudada de forma 
isolada, entretanto, deve-se levar em consideração o estudo das partes a fim de compreender o todo.  

 
Destarte, para a análise da paisagem faz-se necessário uma compreensão de modo integrado 

do meio para melhor entendimento dos cenários ambientais que a compõe, nos quais são 
considerados os processos e componentes atuantes de ordem física, social e econômica, 
estabelecidos ao longo do tempo.  

 
 Nesse contexto, a compartimentação geomorfológica da paisagem baseada na identificação 
das unidades ambientais, realizada mediante a estratificação ambiental,  aparece como auxílio para o 
diagnóstico ambiental e fornece uma visão integrada do meio ambiente, considerando as variáveis 
responsáveis pela estrutura da paisagem, tais como as características geológicas, climáticas, 
hidrológicas, pedológicas e biológicas bem como a ação antrópica.  
 

Por conseguinte, o presente trabalho possui como objetivo identificar e classificar as unidades 
da paisagem mais representativas do município de Ilhéus, Bahia - Brasil mediante a compartimentação 
geomorfológica para fins de planejamento e gestão ambiental que visem nortear o desenvolvimento 
das atividades humanas, viabilizando o processo da dinâmica natural da paisagem e suas interações. 
 
Metodologia 
 

O município de Ilhéus localiza-se na microrregião sul do estado da Bahia, situado no Brasil 
(Figura 1), abrange uma área de unidade territorial equivalente a 1.840,991 km², com aproximadamente 
184.231 habitantes (IBGE, 2010), possui coordenadas geográficas 14º 47’ 55” de latitude sul e 39º 02’ 
01” de longitude oeste. Apresenta um conjunto de paisagens de configuração peculiar no que se 
referem às características naturais associadas à dinâmica costeira, redes fluviais, compartimentação 
geomorfológica, pedológica, geológica e vegetação. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Localização do Município de Ilhéus, Bahia - Brasil. 



Segundo Amorim et al. (2010) os compartimentos geomorfológicos identificados no município 
são o da Planície Costeira, Planície Flúvio-Marinha, Serras e Planaltos Interioranos; Tabuleiros 
Costeiros e Mares de Morros. As unidades geológicas relacionadas são da formação Almada/Camamu, 
Almadina, Barreiras, Depósitos Marinhos e Continentais Costeiros, Ibirapitanga/Ubaitaba, Sergi e 
Alianca, Suite Intrusiva Itabuna e Urucutuca. 

Na Planície Costeira do município de Ilhéus verifica-se o domínio das classes dos Argissolos, 
Neossolos e Latossolos. Na Planície Flúvio-Marinha os Nitossolos, Argissolos e Neossolos. Nas Serras 
e Planaltos Interioranos os Chernossolos, Nitossolos, Argissolos e Cambissolos. Nos Tabuleiros 
Costeiros e Mares de Morro os Cambissolos, Latossolos, Argissolos, Nitossolos, Gleissolos e 
Espodossolos. 

A rede de drenagem é composta por duas bacias hidrográficas: Bacia do rio Almada (BHRA) e 
do rio Cachoeira (BHRC). A BHRC é constituída ainda pelas sub-bacias do rio Itacanoeira e rio 
Santana, os quais revelam-se de grande importância tanto histórica e econômica quanto para o 
transporte e sedimentação que influencia na formação dos solos associados aos ambientes fluviais, 
costeiros e flúvio-marinhos. 

De acordo com a classificação climática de Thornthwaite, o município apresenta o clima do tipo 
B2r - úmido com pequena ou nenhuma deficiência hídrica mensal e com pequenas oscilações de 
temperatura do ar ao longo do ano. As médias anuais da temperatura oscilam entre 20 e 25 ºC 
(SANTANA, et al.  2003). A elevada precipitação está associada aos diferentes compartimentos de 
relevo e geologia, e relacionados também com diferentes padrões de vegetação, que constituem 
aspectos influentes no processo de pedogênese, proporcionando uma variada distribuição de solos. 

Por conseguinte, as diferentes feições geomorfológicas além de influenciarem na formação dos 
solos, influenciam no uso e ocupação dos diferentes ambientes, bem como nos problemas ambientais 
advindos das práticas inadequadas que variam de acordo com as características físicas do município.  

Inicialmente, realizou-se levantamento bibliográfico, sobretudo, referente ao conceito de 
paisagem, estudo da análise da paisagem e compartimentação geomorfológica, subsidiado pela busca 
de informações em web-sites, livros e artigos acadêmicos. O Sistema de Informações Geográficas 
constituiu-se uma das principais ferramentas para modelagem dos dados espaciais, descrição, análise 
e representação das unidades geomorfológicas que compõe o mosaico de paisagens do município.  

 As pesquisas a campo possibilitaram uma melhor compreensão e diagnóstico da paisagem do 
município, levando em consideração a dinâmica e funcionamento das unidades ambientais por meio da 
análise integrada dos elementos formadores da paisagem. Durante este procedimento foram realizadas 
sete análises em pontos distribuídos ao longo do município (Figura 2), utilizou-se diversos 
instrumentos, tais como: câmera fotográfica, GPS (Sistema de Posicionamento Global), filmadora, 
mapas temáticos e fichas de campo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Resultados e Discussões 
 

Os resultados possibilitaram interpretar o modelado da paisagem e identificar três unidades 
geoambientais (Mares de Morros, Planície Costeira e Tabuleiros Costeiros) encontradas ao longo do 
município de Ilhéus e em pequeno trecho do município vizinho Una; estas unidades são dotadas de 
estrutura geoecológica e organização espacial própria.  

 
O mapa abaixo revela a predominância dos Tabuleiros Costeiros e Mares de Morro, estes são 

relevos que apresentam topos planos e encostas predominantemente convexas e convexa-côncavas, 
serras e maciços montanhosos, refletindo os alinhamentos estruturais das rochas intensamente 
metamorfizadas. Embora com expressão significativa no mapa, as Serras e Planaltos Interioranos bem 
como a Planície Flúvio-Marinha não foram observadas em campo. Em menor expressão verifica-se a 
Planície Costeira, resultante da ação marinha, a qual pode conter restingas, cordões litorâneos, 
terraços e dunas (Figura 3). 

 

Figura 2: Localização dos pontos de campo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Mares de Morros 
 

Mares de morros é a denominação criada pelo geógrafo francês Pierre Deffontaines e 
consagrada pelo geógrafo brasileiro Aziz Ab'Saber que a utilizou para designar o relevo das colinas 
dissecadas do Planalto Atlântico (Serra Geral). Ab’Saber (2003) considera que esta unidade “exprime a 
fisionomia de relevos cuja superfície apresenta uma profunda decomposição das rochas e uma máxima 
presença de mamelonização topográfica”.  

 
O primeiro ponto está inserido nesta unidade geoambiental, o qual possui como substrato rochas 

ígneas e metamórficas datadas do período Pré-Cambriano: granitos e granulitos com alto grau de 
metamorfismo e compõem o embasamento cristalino da região. Estão situadas nas áreas rebaixadas 
drenadas pelos afluentes dos rios Almada e Cachoeira, formando-se um modelado constituído por 
colinas achatadas e lombas largas que se interligam a planos de topografia irregular inclinados para os 
canais principais (BRASIL, 1980; SEI, 1998). 

 
Ao longo de milhões de anos essas rochas foram intensamente intemperizadas e em parte 

transportadas, formando um manto de alteração espesso sobre as mesmas que constituem o atual 
modelado. Também conhecidos como relevo em formato de “meia laranja”, apresentam topos e vales 
côncavos com rede fluvial percorrendo os fundos dos vales. 

 
A vegetação local é típica da Floresta da Mata Atlântica, esse ecossistema possui grande 

importância dada a sua exuberância e complexidade, apresenta como a característica a presença de 
solos geralmente ácidos e com baixa fertilidade, entretanto, o aporte contínuo de matéria orgânica 

Figura 3: Unidades Geomorfológicas do Município de Ilhéus 
- Bahia, Brasil 



somada à ciclagem de nutrientes desempenha papel fundamental no que diz respeito à manutenção da 
qualidade do solo.  

Os solos são desenvolvidos a partir do material de origem (granitos e granulitos). Dessa forma, 
verificou-se no ponto a presença do Argissolo Vermelho-Amarelo, que são solos constituídos por 
material mineral que possui como características principais o aumento de argila em profundidade, 
apresenta horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com 
argila de atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do 
horizonte B; os ácidos orgânicos e óxidos de ferro proporcionam sua pigmentação (EMBRAPA, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pode-se notar a ocorrência de seixos rolados no solo formando uma linha de rochas, o que pode 

ser a evidência da passagem pretérita de um canal fluvial no local, haja vista que os seixos rolados 
podem ser caracterizados como fragmentos de rochas ou minerais que se desprenderam durante o 
processo de intemperismo físico e que foram transportados através do movimento das águas e 
depositados em determinado local, como no exemplo supracitado (Figura 4).  

Assim, a linha de seixos evidencia que houve o rebaixamento do nível de base, com modificação 
do modelado da paisagem, mediante a dissecação e entalhamento promovido pelos canais fluviais. 
Indica também que ocorreu pedogênese com a decorrência de um novo processo de sedimentação em 
cima dessa linha, expondo assim dois momentos diferenciados de formação do solo. 

O segundo ponto também está inserido nesta unidade, localiza-se no Bairro Teotônio Vilela, o 
substrato rochoso compreende granitos e granulitos datados do Proterozóico Inferior, a posição no 
relevo é numa meia encosta, a vegetação assim como no primeiro ponto é típica da Mata Atlântica, o 
uso atual está associado ao loteamento de áreas destinado a construção civil (Figura 5A). 

Figura 4: Argissolo Vermelho – Amarelo localizado 
no primeiro ponto. 



 

 

 

 

 

Quanto à pedologia, por meio da interação dos elementos formadores do solo (relevo, material 
de origem, tempo, clima, organismos) foi encontrada a classe de solo denominada Latossolo que 
possui a predominância de argila associada, dentre outros fatores, ao material de origem. Este material 
possivelmente possuía minerais primários de origem magmática passíveis de sofrerem a ação 
intempérica e se transformarem em material secundário e de argila, por exemplo: olivina, feldspato, 
quartzo, muscovita, biotita e plagioclásio (Figura 5B). 

Neste solo, diferentemente do anterior encontrado no primeiro ponto, há a ausência de uma linha 
de seixos, o que pode evidenciar que não houve descontinuidade no material de origem. A 
diferenciação de cor entre os horizontes é mínima, observada pela homogeneidade na coloração. A 
presença de uma vegetação de maior porte e sistema radicular longo é constatada pela presença das 
raízes ao longo do perfil, o que confere ao solo uma diferenciação frente ao anteriormente observado. 
A cor escura na forma de mosqueados no perfil é fruto da decomposição das raízes - incremento de 
carbono no horizonte subsuperficial, o que é conhecido por línguas de matéria orgânica. 

A principal diferença deste horizonte A para o mesmo do perfil anterior é sua estrutura em blocos 
que se quebram com mais facilidade, além de ser argiloso por inteiro. No entanto, a característica 
argilosa não impede que a raiz da planta penetre no solo, pois a argila presente não é de atividade alta, 
o que facilita seu desenvolvimento, sem encontrar resistências. 

Planície Costeira 

Esta unidade geoambiental compreende um conjunto de formas de relevo constituído de 
sedimentos quaternários datado do Pleistoceno superior e do Holoceno, formada pela interação dos 
processos fluviais, lagunares e marinhos, cujos movimentos de transgressão e regressão atuantes no 
litoral baiano foram determinantes para a sua formação. De maneira geral, esta unidade caracteriza-se 
pelo acúmulo constante de matéria e energia, possui alto grau de fragilidade ambiental, principalmente, 

Figura 5: A – Posição no relevo do ponto (Meia Encosta). B - Latossolo localizado no 
segundo ponto. 



devido à baixa declividade e interferência das marés; que somada à intervenção antrópica 
diagnosticada de modo mais intenso nos últimos anos tem favorecido ao processo de degradação 
ambiental. 

O terceiro ponto localiza-se no trecho da rodovia que liga o município de Ilhéus a Itacaré, a 
característica geológica da área é representada pelo depósito sedimentar arenoso, datado do período 
Quaternário. A vegetação é típica da Restinga que possui diferentes tipos de vegetação que variam 
desde formações herbáceas, arbustivas até arbóreas e apresentam ampla relevância para a 
manutenção da vida ao longo da costa brasileira (Figura 6A).  

   Figura 6: A - Trecho da rodovia com vegetação típica da Restinga. B – Neossolo Quartzarênico localizado  
   no ponto. 
 

Nesse ambiente, desenvolvem-se solos essencialmente arenosos e pobres. A classe de solo 
verificada trata-se de um Neossolo Quartzarênico que apresenta horizonte A espesso e escuro devido 
à proximidade da vegetação – ácidos orgânicos –, seguido de um horizonte subsuperficial arenoso. O 
solo apresenta gradiente de cor característico do aporte de matéria orgânica no horizonte superficial 
que, por sua vez, reflete na estruturação e desenvolvimento da vegetação pioneira (Figura 6B). 

O que essencialmente diferente a Planície Costeira dos Mares de Morro, por exemplo, trata-se 
dos aspectos geomorfológico da paisagem, uso e ocupação e vegetação, além disso, há a diferença do 
material de origem dos solos Argissolo e Latossolo encontrados nos Mares de Morro para os solos da 
Planície Costeira que apresentam juntamente com a matéria orgânica os sedimentos arenosos. Em 
termos físicos, os solos na zona costeira, apresentam pouca dificuldade de manejo por serem friáveis e 
possuem estrutura granular. No entanto, a característica porosa impõe limitações quanto ao uso do 
solo, apesar disso, os poros facilitam o processo de infiltração de água, que favorece a formação de 
lençóis freáticos. 

Vale ressaltar a fragilidade ambiental frente às intervenções antrópicas, dada a pressão do uso 
agrícola relacionado às plantações de coco, cajú e araçá e, sobretudo, o adensamento urbano 
promovido após a implantação do Pólo Industrial de Ilhéus. Associado a esse aumento populacional, o 
uso inadequado destes solos podem acarretar na degradação da vegetação, poluição tanto do solo 
como das águas superficiais e subsuperficiais e diminuir a impermeabilização do solo; determinadas 
pela instalação de casas, loteamentos, pousadas, fossas sanitárias, etc.  



Outrossim, o quarto ponto está inserido neste compartimento, localiza-se na Ponta da Tulha - 
zona norte do município, cuja característica geológica está associada também ao depósito sedimentar 
arenoso, todavia, a datação do substrato remete ao período Terciário e a vegetação é típica da Mata 
Atlântica (Figura 7). 
 

  
Moreira (2007) considera que a gênese dos solos costeiros depende da evolução dos ambientes 

sedimentares presentes nos diferentes compartimentos geológico-geomorfológicos aí existentes, bem 
como da própria vegetação que os recobre. Nesse contexto, identificou-se a ocorrência de um 
Espodossolo, são solos constituídos por materiais minerais, de maneira geral são profundos, podendo 
apresentar ou não caráter dúrico. O solo apresentou na parte subsuperficial ácidos orgânicos e óxidos 
de ferro que estavam no horizonte superficial e foram carreados pela água por dentro do perfil, pelo 
processo denominado de translocação, formando um horizonte B espódico. 

 
 O endurecimento desse horizonte espódico é conhecido como Ortstein, cujos ácidos orgânicos 

com óxidos de ferro atuam formando uma camada impermeável no solo. Dessa forma, este 
endurecimento limita o uso do solo, uma vez que há um impedimento à penetração das raízes e a 
dificuldade da drenagem interna, necessitando a adoção de práticas de manejo adequado que visem à 
obtenção de melhores resultados. 

O uso atual da área está relacionado com o desenvolvimento da cultura do cacau, cuja 
vegetação da Mata Atlântica desenvolve papel fundamental para o seu cultivo, visto que a plantação 
necessita de sombra para crescer - sistema conhecido como “cabruca” -; assim, ainda encontram-se 
remanescentes da Mata embora a pressão antrópica ameace o equilíbrio do sistema, mediante 
degradação da vegetação, queimadas e expansão dos loteamentos pela zona costeira. 

Cabe mencionar, que o ponto está inserido na Unidade de Conservação Ambiental de Uso 
Sustentável, denominada Área de Proteção Ambiental da Lagoa Encantada, que tem como objetivo 
primordial conciliar o desenvolvimento econômico com os interesses ambientais. Contudo, faz 
necessário traçar estratégias específicas a fim de conservar os processos ecológicos existentes.  

 

Figura 7: Ponta da Tulha - Ilhéus (BA). 



Tabuleiros Costeiros 

Os Tabuleiros Costeiros constituem uma unidade ambiental que abrange uma faixa que 
acompanha todo o litoral desde o Rio de Janeiro até o Amapá, com uma largura de 100 a 200 km. O 
relevo varia entre vales estreitos e encostas abruptas ou vales abertos com encostas suaves ou ainda 
fundo com amplas várzeas (EMBRAPA, 2006). As formas de relevo são esculpidas sobre os 
sedimentos continentais do grupo Barreiras de idade terciária. 

O quinto ponto está inserido no compartimento supracitado, localiza-se na zona norte do 
município, na trilha que dá acesso a Lagoa Encantada. As características geológicas estão 
relacionadas a depósitos sedimentares arenosos resultado do entulhamento provocado pela ação 
marinha, denominados sedimentos da Formação Marizal e Urucutuca. 

 
 A Formação Marizal (Cretáceo Inferior) apresenta-se como maciços ou estratificados, possuindo 

matriz dominantemente arenosa, podendo conter seixos e cascalhos de gnaisses, arenitos, calcários, 
quartzo, siltitos, e rochas ígneas (GHIGNONE, 1979). Bizzi (2003) considera que a partir do Cretáceo 
Superior, em ambiente marinho, depositou-se a Formação Urucutuca, composta de folhelhos de talude 
e raros arenitos. 
 

Observou-se a elevação de um afloramento do material de origem arenoso, com ferro na 
composição e de idade litológica mais antiga, datada do período Cretáceo. Pelo material de origem 
podem-se diagnosticar vestígios da abertura do Oceano Atlântico Sul que envolveu toda a porção leste 
da Plataforma Sul-Americana, processo este denominado de Reativação Tectônica Wealdeniana, 
responsável pela desagregação do paleo-continente Gondwana, resultante do rompimento de parte da 
crosta, criação do mar e de um assoalho oceânico (Figura 8A).  

 

 

 

 

 

 
 

 
Ainda neste ponto, são encontrados afloramentos rochosos denominados Diques de Diabásio, 

que são registros do momento de separação de dois continentes (Sul-Americano e Africano) e 
preenchimento de parte da crosta terrestre, datados do Período Mesozóico. O diabásio é uma rocha 
formada de magma basáltico. O basalto se consolida após o processo de extrusão ou erupção 
vulcânica, já o diabásio se cristaliza em fraturas da crosta terrestre, formando uma rocha similar, 
porém, formada a partir de um processo de cristalização distinto – intrusivo ou plutônico. Os Diques de 
Diabásio afloram nas areias das praias de Olivença como resultado de um intenso processo de 
modificação e dissecação da paisagem (Figura 8B). 

 

Figura 8: A - Afloramento do material de origem arenoso. B - Dique de Diabásio. 



Verificou-se também a presença de um “paredão” de argila do grupo das caulinitas, o qual 
reflete, de modo geral, ambientes com condições de intensa lixiviação, pH ácido e muito pobres em 
cátions. Além disso, vem crescendo no município a prática de exploração de jazidas de materiais, 
muitas das quais incidem sem o devido estudo prévio dos impactos e o licenciamento.  Como 
constatado na área, ocorre à alteração do sistema e equilíbrio natural frente à extração da argila, que 
envolve retirada da cobertura vegetal, perda da biodiversidade, poluição dos solos e principalmente 
vulnerabilidade ambiental da área, se for levado em consideração à possibilidade de esgotamento da 
jazida (Figura 9). 

 
 

 
O sextos e sétimo pontos também estão inseridos nesta unidade geoambiental. O sexto ponto 

está localizado na zona sul do município, na estrada que liga Olivença (distrito de Ilhéus) ao município 
de Una, a característica geológica está associada à Formação do grupo Barreiras, datada do período 
Terciário, a localização no relevo se dá em uma meia encosta e a vegetação é típica da Mata Atlântica. 
Sob essa denominação de Formação Barreiras, Suguio e Nogueira (1999) consideram que são 
sedimentos neogênicos de origem predominantemente continental a litorânea, arenosos e argilosos e 
de cores variegadas, que se distribuem ao longo do litoral brasileiro desde o Amapá até o Rio de 
Janeiro (Figura 10A).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 9: Paredão de Argila (Caulinita). 

Figura 10: A – Formação do Grupo Barreiras. B – Perfil de solo analisado. 



 
O solo encontrado possuía uma sequência composta pelos horizontes: A Moderado, E Álbico, Bh 

e Bs (horizontes espódicos). Há uma diferenciação dos horizontes Bh e Bs por conta da mudança de 
cor, que é resultado de variações nos níveis de translocação dos quelatos. O horizonte Bh é mais 
antigo em relação ao subsequente, por conta disso chamamos de perfil Bi-sequon. Os ácidos orgânicos 
bem como o processo de translocação de quelatos que se desfizeram e cimentaram a areia e, no 
horizonte seguinte os óxidos de ferro, são responsáveis pela coloração avermelhada do solo – 
presença de Hematita (Figura 10B). 

 
O sétimo ponto se diferencia do sexto quanto à localização, está inserido no município de Una, a 

característica geológica também está associada à Formação do Grupo Barreiras, contudo, ocorre a 
presença do carvão mineral e a localização no relevo se dá na baixada (Figura 11A). O perfil de solo 
analisado possuía características de Espodossolo: diferenciação de cor entre os horizontes, Horizonte 
A escuro, Horizonte de Eluviação (E) e Horizonte Bs (formado por translocação de Fe) goethítico – 
ferro hidratado devido à alta pluviosidade. Viu-se a necessidade de aprofundamento do estudo deste 
perfil devido algumas peculiaridades apresentadas (Figura 11B).  

 
 
Provavelmente, após pedogênese dos sedimentos da Formação Barreiras, houve transporte e 

deposição pelo vento de sedimentos com outra idade geológica. Se esta hipótese for correta, esse solo 
não foi formado por translocação, o que não classifica os Espodossolos, porém, em termos de uso, 
comporta-se como tal. Para afirmar esta hipótese é necessária uma análise laboratorial mais 
aprofundada dos solos desta localidade. 

 
Considerações Finais 

 
A compartimentação geomorfológica pautada na análise da paisagem permitiu identificar a 

estrutura da paisagem, as formas de relevo predominantes e a vocação natural para cada tipo de 
terreno, conforme suas limitações e potencialidades, revertendo-se em um instrumento eficaz capaz de 

Figura 11: A - Carvão Mineral. B - Perfil de solo analisado. 



nortear planejamentos e prática de atividades que garantam a conservação ambiental e 
sustentabilidade da área. 

Vale ressaltar que embora haja diversos componentes ambientais, o relevo além de configurar-
se de suma importância para a delimitação da paisagem, condiciona as diferentes formas de uso e 
ocupação do solo cabe, portanto, que o processo de apropriação do relevo como suporte ou recurso, 
seja de modo consciente, respeitando as limitações referentes à morfologia e condições pedológicas, 
por exemplo, a fim de evitar o desencadeamento de problemas ambientais, sociais e econômicos.  

Por conseguinte, o uso do solo no município de Ilhéus, na perspectiva dos compartimentos 
geomorfológicos analisados, está voltado principalmente para a ocupação urbana. Nos Mares de 
Morro, porção central do município, a ocupação desordenada provoca problemas como a 
impermeabilidade do solo e desestabilização das encostas, ocasionando em movimentos de massa. Na 
Planície Costeira tanto nas zonas norte e sul a expansão urbana cresce intensamente, devido 
principalmente o desenvolvimento da atividade turística. Essas áreas possuem solos com boa 
infiltração, podendo assim apresentar problemas em relação aos despejos de efluentes e lixos, 
acarretando na poluição dos lençóis freáticos.   

As ferramentas dos Sistemas de Informações Geográficas – SIG atreladas ao planejamento 
urbano revelaram-se medidas que podem propiciar aos administradores públicos do município de 
Ilhéus e cidades circunvizinhas, meios que visem delinear estratégias e procedimentos a serem 
adotados preventivamente para mitigar ou evitar os danos ambientais. Assim, faz-se necessário a 
realização de estudos ambientais prévios, compreendendo a importância da conservação dos solos 
para a manutenção da vida na Terra a fim de adequar o uso da terra às características ambientais.  
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