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RESUMO 

 

As zonas costeiras são geossistemas frágeis e complexos, em razão da interação entre os 

ambientes terrestre e marinho, apesar dessa suscetibilidade natural é uma das áreas mais 

ocupadas do planeta. A área de estudo localiza-se no território da planície costeira do estado 

do Piauí, litoral leste, que abrange parte dos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia. 

Trata-se do complexo fluviomarinho formado pelos rios Cardoso e Camurupim, nos quais 

suas características hidrogeomorfológicas influenciam no encontro dos cursos d’água, 

formando uma única foz, dando origem ao estuário, além da porção costeira adjacente que 

compreende as lagoas costeiras do Sobradinho e Lagamar de Santana, ambientes importantes 

na manutenção do equilíbrio natural da área e frágeis as diferentes ações humanas. A área de 

estudo integra parte da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, com uma variedade 

de unidades de paisagem e de atividades econômicas, que em alguns setores tornam-se 

incompatíveis à capacidade de suporte dos ecossistemas. São identificadas diversas ações que 

causam desequilíbrio na área, a citar a crescente expansão das atividades de carcinicultura, 

supressão da vegetação nativa, impermeabilização do solo em ambientes dunares, extração 

mineral, especulação imobiliária, além de processos naturais como o avanço de dunas, e a 

erosão costeira, que são acentuadas pelas atividades humanas. Diante disso, a tese tem como 

objetivo geral realizar uma proposta de zoneamento geoecológico do complexo fluviomarinho 

dos rios Cardoso/Camurupim e porção costeira adjacente, como subsídio ao planejamento 

ambiental. Considera-se uma área de extrema importância social, ambiental e biológica, onde 

se deve garantir sua conservação a partir de um zoneamento que norteie as formas de uso e 

ocupação, a fim de manter a sustentabilidade da área e garantia para as futuras gerações. Para 

conseguir responder aos objetivos propostos e se obter uma visão integrada dos elementos 

naturais e humanos, fez-se uso da base teórica e metodológica da Geoecologia das Paisagens, 

adotou-se a proposta de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007; 2013), as quais foram aplicadas 

as seguintes fases para o delineamento da pesquisa: organização e inventário, análise, 

diagnóstico e por último a fase propositiva. As análises foram construídas a nível regional e 

tipológico através de uma metodologia integrativa e holística dos componentes da paisagem. 

Por resultados foram delimitados quatro unidades geoecológicas Planície costeira (praia e 

pós-praia, dunas móveis, dunas fixas, planície de deflação eólica, terraço marinho e a planície 

fluviomarinha); Planície fluviolacustre (lagoas costeiras), planície fluvial (planície fluvial e 

terraço fluvial) e Tabuleiro litorâneo (falésias e interflúvios tabulares) que formam o 

complexo fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim. Foram definidas a partir das unidades 
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geoecológicas quatro zonas ambientais e funcionais: Zona de Proteção Permanente - ZPP, 

Zona de Conservação Ambiental – ZCA, Zona de Uso Disciplinado – ZUD e Zona de 

recuperação Ambiental – ZRA. O estudo pode evidenciar pela predominância de elementos 

naturais, a estrutura de um mosaico de paisagens, cada uma com características próprias, 

demostrou ainda que o sistema mais afetado pelas atividades humanas é o da planície 

fluviomarinha, com a presença de atividades de carcinicultura, que são responsáveis pela 

maior parte da degradação da paisagem e de seu entorno. 

 

Palavras-chave: Geoecologia das Paisagens. Sistemas Ambientais. Zoneamento 

Geoecológico. 
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ABSTRACT 

 

The coastal zones are fragile and complex geosystems, due to the interaction between 

terrestrial and marine environments, although this natural susceptibility is one of the busiest 

areas on the planet. The study area is located in the territory of the coastal plain of the state of 

Piauí, east coast, which covers part of the municipalities of Luís Correia and Cajueiro da 

Praia. It is the fluviomarine complex formed by the Cardoso and Camurupim rivers, in which 

their hydrogeomorphological characteristics influence the meeting of the watercourses, 

forming a single mouth, giving rise to the estuary, besides the adjacent coastal portion 

comprising the Sobradinho and coastal lagoons. Lagamar de Santana, important environments 

in maintaining the natural balance of the area and fragile the different human actions. The 

study area is part of the Parnaíba Delta Environmental Protection Area, with a variety of 

landscape units and economic activities, which in some sectors become incompatible with the 

carrying capacity of ecosystems. Several actions are identified that cause imbalance in the 

area, mentioning the growing expansion of shrimp farming activities, suppression of native 

vegetation, soil sealing in dune environments, mineral extraction, real estate speculation, in 

addition to natural processes such as dune advance, and coastal erosion, which are 

accentuated by human activities. Therefore, the thesis aims to propose the geoecological 

zoning of the Cardoso / Camurupim river complex and adjacent coastal portion, as an aid to 

environmental planning. It is considered an area of extreme social, environmental and 

biological importance, where its conservation must be guaranteed through a zoning that 

guides the forms of use and occupation, in order to maintain the sustainability of the area and 

guarantee for future generations. In order to be able to respond to the proposed objectives and 

to obtain an integrated view of the natural and human elements, the theoretical and 

methodological basis of the Geoecology of Landscapes was used. Rodriguez, Silva and 

Cavalcanti (2004; 2013) adopted the which were applied the following phases for the research 

design: organization and inventory, analysis, diagnosis and finally the propositional phase. 

The analyzes were built at regional and typological level through an integrative and holistic 

methodology of landscape components. Four geoecological units were delimited. Coastal 

plain (beach and post-beach, mobile dunes, fixed dunes, wind deflation plain, marine terrace 

and the river plain); Fluviolacustre plain (coastal lagoons), river plain (river plain and river 

terrace) and Coastal board (tabular cliffs and interfluvia) that form the river complex of the 

Cardoso / Camurupim rivers. Four functional environmental zones were defined from the 

geoecological units: Permanent Protection Zone - ZPP, Environmental Conservation Zone - 
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ZCA, Disciplined Use Zone - ZUD and Environmental Recovery Zone - ZRA. The study can 

evidence by the predominance of natural elements, the structure of a mosaic of landscapes, 

each with its own characteristics, also showed that the system most affected by human 

activities is the river plain, with the presence of shrimp farming activities, which are 

responsible for most of the degradation of the landscape and its surroundings. 

 

Keywords: Geoecology of Landscapes. Environmental Systems. Geoecological Zoning. 
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RESUMEN 

 

Las zonas costeras son geosistemas frágiles y complejos, debido a la interacción entre los 

ambientes terrestres y marinos, aunque esta susceptibilidad natural es una de las áreas más 

concurridas del planeta. El área de estudio se encuentra en el territorio de la llanura costera 

del estado de Piauí, costa este, que cubre parte de los municipios de Luís Correia y Cajueiro 

da Praia. Es el complejo de fluviomarina formado por los ríos Cardoso y Camurupim, en el 

que sus características hidrogeomorfológicas influyen en la reunión de los cursos de agua, 

formando una sola boca, dando lugar al estuario, además de la porción costera adyacente que 

comprende las lagunas costeras de Sobradinho y Lagamar de Santana, ambientes importantes 

para mantener el equilibrio natural de la zona y frágil las diferentes acciones humanas. El área 

de estudio es parte del Área de Protección Ambiental del Delta del Parnaíba, con una variedad 

de unidades de paisaje y actividades económicas, que en algunos sectores se vuelven 

incompatibles con la capacidad de carga de los ecosistemas. Se identifican varias acciones 

que causan un desequilibrio en el área, mencionando la creciente expansión de las actividades 

de cultivo de camarones, la supresión de la vegetación nativa, el sellado del suelo en entornos 

de dunas, la extracción de minerales, la especulación inmobiliaria, además de procesos 

naturales como el avance de dunas, y erosión costera, que se acentúa por las actividades 

humanas. Por lo tanto, la tesis tiene como objetivo proponer la zonificación geoecológica del 

complejo fluvial de los ríos Cardoso / Camurupim y la parte costera adyacente, como ayuda 

para la planificación ambiental. Se considera un área de extrema importancia social, 

ambiental y biológica, donde su conservación debe garantizarse mediante una zonificación 

que guíe las formas de uso y ocupación, a fin de mantener la sostenibilidad del área y 

garantizar a las generaciones futuras. Para poder responder a los objetivos propuestos y 

obtener una visión integrada de los elementos naturales y humanos, se utilizó la base teórica y 

metodológica de la Geoecología de los Paisajes. Se adoptó la propuesta de Rodríguez, Silva y 

Cavalcanti (2004; 2013). que se aplicaron las siguientes fases para el diseño de la 

investigación: organización e inventario, análisis, diagnóstico y finalmente la fase 

proposicional. Los análisis se construyeron a nivel regional y tipológico a través de una 

metodología integradora y holística de componentes del paisaje. Se delimitaron cuatro 

unidades geoecológicas: llanura costera (playa y post-playa, dunas móviles, dunas fijas, 

llanura de deflación del viento, terraza marina y llanura del río); Llanura fluviolacustre 

(lagunas costeras), llanura fluvial (planicie fluvial y terraza fluvial) y tabla costera 

(acantilados tabulares e interfluvia) que forman el complejo fluvial de los ríos Cardoso / 
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Camurupim. Se definieron cuatro zonas ambientales funcionales a partir de las unidades 

geoecológicas: Zona de Protección Permanente - ZPP, Zona de Conservación Ambiental - 

ZCA, Zona de Uso Disciplinado - ZUD y Zona de Recuperación Ambiental - ZRA. El estudio 

puede mostrar, por el predominio de elementos naturales, la estructura de un mosaico de 

paisajes, cada uno con sus propias características, también mostró que el sistema más afectado 

por las actividades humanas es la llanura del río, con la presencia de actividades de cultivo de 

camarones, que son responsable de la mayor parte de la degradación del paisaje y sus 

alrededores. 

Palabras clave: Geoecología de paisajes. Sistemas Ambientales. Zonificación Geoecológica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Geografia tem por objeto de estudo o espaço geográfico que lhe insere no 

campo de pesquisa na interface das ciências naturais e sociais, aos quais possibilita a 

realização de estudos ambientais integrados, de maneira a dar suporte técnico e cientifico para 

a elaboração de estudos como o zoneamento ambiental. As pesquisas que visam entender de 

maneira integrada as relações sociedade e natureza crescem à medida que surgem problemas 

ambientais, cada vez mais complexos, oriundos de ações humanas que deixam de considerar 

as potencialidades e limitações das paisagens naturais, o que afeta diretamente no estado de 

equilíbrio e na capacidade de suporte dos sistemas ambientais. 

As planícies litorâneas se caracterizam por serem ambientes de alta fragilidade e 

de dinâmicas naturais, nos quais necessitam de atenção contínua em torno dos componentes 

ambientais que lhe forma a paisagem costeira. Somadas a essas características naturais, esses 

ambientes possui crescente adensamento populacional, associados à especulação imobiliária, 

sobretudo, para a implantação de segundas residências e redes de resorts, investimentos nas 

fazendas de carcinicultura, energia eólica, que levam a mudanças significativas na estrutura 

da paisagem. 

A zona costeira piauiense é formada por uma extensão linear de aproximadamente 

66 km, sendo considerada a menor do Brasil em área territorial (IBGE, 2010). E que 

comparada às outras áreas costeiras do país, ainda, possui pequeno adensamento populacional 

e consequentemente baixa pressão antrópica, o que nos leva a pensar em uma gestão 

equilibrada dos componentes ambientais e das atividades humanas ali instaladas, a fim de 

manter a sustentabilidade da paisagem costeira. 

O litoral piauiense em seu conjunto está inserido nas coordenadas geográficas de 

02º 42’ 35’’ e 03º 05’02” de latitude sul e de 41º 14’53” e 41º52’46” de longitude oeste. 

Fazem parte da região litorânea localizados, no sentido Leste-Oeste, os municípios de 

Cajueiro da Praia, Luís Correia, Parnaíba e Ilha Grande de Santa Isabel, estes que contam 

juntos cerca de 190.188 habitantes segundo o senso de 2010 do IBGE.  

A planície costeira piauiense apresenta paisagens compostas por praias, planícies 

fluviomarinha, planícies fluviolacustres, dunas (fixas, semifixas, móveis e paleodunas), 

extensas planícies de deflação eólica entre outros, submetidas a intervenções humanas que 

alteram a dinâmica natural dos sistemas ambientais. Essas feições paisagísticas apresentam 

diversificações tipológicas em função de suas condições naturais, bem como as interferências 

antrópicas nesses sistemas, pelas diferentes formas de uso e ocupação. 
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Essas modificações na paisagem costeira pelas diversas interferências humanas ou 

mesmo naturais causam alterações em suas funções ambientais como: produção, regulação, 

transporte e acumulação de matéria e energia. Faz necessário o estudo nas zonas costeiras de 

maneira integrada, compreendendo os elementos que a formam a partir de sua constituição 

física, biológica e antrópica. 

Cavalcanti (2000) levando em consideração a dinâmica natural, os processos e a 

morfologia da linha de costa, dividiu três setores distintos para a planície costeira piauiense: 

Trecho I – Baía das Canárias – Luís Correia: sentido NW-SE é caracterizada por abranger 

uma área de sedimentação marinha e fluvial, com ocorrências de dunas estabilizadas e 

gramados halofíticos; Trecho II – Luís Correia – Macapá: sentido SE-NE trata-se de uma área 

de sedimentação marinha, com ocorrência de dunas dissipadas e o Trecho III – Macapá – 

Barra do Timonha: sentido W-E caracteriza-se por processos de sedimentação fluvial, com 

ocorrência de planícies inundáveis.  

A partir dessa classificação a área de estudo abrange parte do setor II e III, onde 

predomina processos naturais de acumulação marinha e fluvial. Dessa forma, o recorte 

espacial representa parte do município de Luís Correia e do munícipio de Cajueiro da Praia, 

aqui denominado de complexo flúviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim, nos quais 

abrangem, também, os sistemas fluviolacustres e campos dunares, presentes nas adjacências 

da área, conforme a mapa 1. 

 

Mapa 1. Localização geográfica da área de estudo 
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Embora nesse recorte encontra-se afloramento de rochas cristalinas na porção sul 

do municipio de Luís Correia, essa feição será levada em consideração apenas na análise 

regional, ficando para a análise tipológica apenas as unidades de paisagem do período 

Quartenário, sedimentos recentes de origem eólica, marinha e fluvial, e Terciário, o que 

corresponde aos sedimentos do Grupo Barreiras, do período Pliopleistoceno, final do terciário 

e começo do Quartenário, considerados de maior relevância para a constituição da dinâmica 

costeira. 

A escolha deste ambiente justifica-se por sua importância biológica, por abrigar 

espécies em perigo de extinção (peixe-boi marinho, Trichechus manatus, e a tartaruga-de-

couro, Dermochelys coriácea), bem como por constituir áreas de parada e alimentação de 

aves migratórias; ambiental por abranger grande área de manguezal, campos de dunas ativas, 

extensas planícies de deflação eólica e lagoas costeiras, responsável pela dinâmica natural do 

litoral e social, através do desenvolvimento de atividades humanas tradicionais como a pesca 

e o extrativismo. 

Para tanto torna-se necessário entender a Geoecologia das Paisagens nesses 

ambientes, a fim de estudar a estrutura e o funcionamento das paisagens, e assim poder prever 

cenários futuros, indispensáveis para o planejamento e a sustentabilidade. O conhecimento 

sobre a estrutura e o funcionamento contribui para o desenvolvimento racional de atividades 

de uso e ocupação (VIDAL, 2014). 

A área de estudo foi delimitada com o objetivo de aplicar os fundamentos teóricos 

e metodológicos da Geoecologia das Paisagens (Rodriguez, Silva e Cavalcanti 2007; 2013). A 

pesquisa foi realizada em duas escalas de análise a regional e a tipológica, onde a regional 

correspondeu à área total dos municipio de Luís Correia (1077,43 km²) e Cajueiro da Praia 

(273,14 km²) e a tipológica referente à área do complexo fluviomarinho, que tem os limites da 

praia do Coqueiro em Luís Correia à cidade de Cajueiro da Praia, ao sul até o limite de 

influência da planície fluviomarinha (mangues, salgados e apicum), dentro da área insere-se 

as lagoas costeiras de Sobradinho, Camurupim e o Lagamar de Santana com 

aproximadamente 29 km de extensão praial linear e 573 km² (Figura 1). 

 A aplicação desta proposta teórica metodológica já foi realizada em diferentes 

trabalhos acadêmico-científicos que buscaram na Geoecologia a compressão dos elementos da 

paisagem de forma integrada e holística, as aplicações levaram em consideração os ambientes 

costeiros, fluviais, de bacias hidrográficas e municipais, na tomada de decisões com vistas ao 

planejamento ambiental, a citar Zacharias (2010); Vidal (2014), Farias (2015), De Paula 

(2017) entre outros. 
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Para delinear o desenvolvimento da pesquisa foram elencados alguns 

questionamentos e hipóteses: 

  A análise integrada das unidades geoecológicas e dos fluxos de matéria e 

energia nos quais formam a paisagem costeira permite um melhor entendimento de sua 

dinâmica de funcionamento e estrutura, bem como seu estado ambiental? 

   As ações humanas a partir do uso e ocupação da área e o desenvolvimento 

dessas atividades determinam o suporte dos sistemas ambientais? 

 A Geoecologia das Paisagens permite a interpelação dos fatores, naturais, 

ambientais e socioeconômicos, fornecendo suporte para análise integrada. 

 A proposta de zoneamento geoecológico para a área de estudo irá permitir 

subsídios para o planejamento ambiental do litoral leste piauiense, definindo áreas 

importantes que leve em consideração as limitações e potencialidades das unidades de 

paisagem em conjuntos com os impactos ambientais, para que seja levada em consideração 

sua capacidade de suporte. 

A partir dessas premissas a tese teve por objetivo geral de realizar uma proposta 

um zoneamento geoecológico para o complexo fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim e 

porção costeira adjacente, como subsidio ao planejamento ambiental.  

Para o alcance do objetivo geral da pesquisa, são apresentados os seguintes 

objetivos específicos: 

 Analisar os componentes geoecológicos que constituem a paisagem da área de 

estudo (geologia, pedologia, hidrografia, cobertura vegetal, clima e geomorfologia), através 

da espacialização em mapas temáticos. 

 Caracterizar as unidades geoecológicas do complexo fluviomarinho dos rios 

Cardoso/Camurupim e porção costeira adjacente, a partir da integração dos elementos 

geoecológicos e uso da terra. 

 Espacializar os geofluxos de matéria e energia do complexo fluviomarinho dos 

Cardoso/Camurupim e porção costeira adjacente. 

 Propor um zoneamento geoecológico para o complexo fluviomarinho dos rios 

Cardoso/Camurupim e porção costeira adjacente, a partir da delimitação das unidades 

geoecológicas e atividades humanas associadas. 

A tese está estruturada em sete capítulos, nos quais busca responder os problemas 

e o objetivo geral da pesquisa. 
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No capítulo 1 “Introdução” foi realizada uma breve discussão sobre a definição 

do objeto de estudo, a escolha pela utilização do arcabouço teórico-metodológico da 

Geoecologia das Paisagens e a importância do estudo da área para o litoral piauiense. 

No capítulo 2 “Bases teóricas e metodológicas” é discutido temas referentes à 

Paisagem como método de investigação Geoecológica. Nesse capítulo é realizada, ainda, a 

descrição dos procedimentos técnicos operacionais desenvolvidos na pesquisa, no qual 

apresenta o enfoque geoecológico como fundamento para o estudo integrado das paisagens. 

No capítulo 3 “Condicionantes geoecológicos regional da paisagem costeira 

dos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia” é realizada uma descrição setorizada 

dos componentes ambientais para os municípios que fazem parte da área de estudo, para 

posteriormente serem feita as análises integradas, agrupando-os e definindo seus sistemas 

ambientais e as unidades geoecológicas. 

No capítulo 4 “Unidades Geoecológicas do complexo fluviomarinho dos rios 

Cardoso/Camurupim e porção costeira adjacente” são delimitados os principais sistemas 

ambientais e as unidades geoecológicas que formam o complexo fluviomarinho dos rios 

Cardoso/Camurupim e porção costeira adjacente presentes na área de estudo, destacando suas 

potencialidades e limitações frente às atividades humanas. 

Já no capítulo 5 “Dinâmica Costeira: Estrutura e funcionamento da 

Paisagem” é feita uma análise da estrutura horizontal da paisagem da área de estudo e 

determinado os principais vetores de Energia, Matéria e Informação que atuam na dinâmica 

da área de estudo. 

O capítulo 6 “Zoneamento geoecológico do complexo fluviomarinho dos rios 

Cardoso/Camurupim e porção costeira adjacente” é definido quatro zonas ambientais para 

a área de estudo: Zona de Proteção Permanente - ZPP, Zona de Conservação Ambiental – 

ZCA, Zona de Uso Disciplinado – ZUD e Zona de recuperação Ambiental – ZRA no intuito 

de gerar discussões acerca a conservação e preservação dessas áreas mediantes os baixos 

impactos ainda encontrados na região, orientando a possíveis soluções de uso e ocupação da 

terra.  

Por fim, o capítulo 7 “Conclusões” é apresentado as principais conclusões 

mediante os resultantes da pesquisa. 
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2 METODOLOGIA E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

Entender a dinâmica das unidades paisagísticas dos ambientes costeiros e suas 

respostas frente às diversas interferências humanas torna-se de extrema importância diante da 

necessidade cada vez mais urgente de incorporar a dimensão ambiental no processo de 

desenvolvimento, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Essas intervenções resultam em 

perda no equilíbrio do sistema natural, proporcionando uma nova dinâmica no sistema. 

A ciência geográfica, como ciência de síntese vem direcionando esforços teórico-

metodológicos no sentido de analisar e diagnosticar de forma integrada as inter-relações e as 

complexidades socioambientais possíveis em determinados territórios, considerando suas 

particularidades, constituições e dinâmicas próprias (SILVA e RODRIGUEZ, 2011). Torna-se 

necessário apreender a paisagem como um sistema de relações interativas entre o sistema 

geoecológico e o sistema antrópico. 

Foi a partir da incorporação da dimensão espacial na Ecologia, que se 

desenvolveu dentro das ciências biológicas a Ecologia das Paisagens, nos quais se dedicava 

no estudo das relações entre os organismos e seus fatores ambientais.  Carl Troll desde 1939 

já estudava as inter-relações dos elementos físicos da paisagem (De Paula, 2017), foi o 

primeiro que considerou a criação da ciência Geoecologia da Paisagem, centralizando nos 

estudos dos aspectos espaço-funcionais. 

 A partir da década de 1970 viu-se a necessidade de integração dos fatores 

geográficos e ecológicos no estudo das paisagens. E de encontro a essa abordagem, o conceito 

de Geossistema proposto do Victor Sotchava, contribui para essa integração da análise do 

meio ambiente de forma sistêmica (ZACHARIAS, 2010). 

A Geoecologia apresenta-se como uma abordagem teórico-metodológica com 

enfoque sistêmico e interdisciplinar. Ela subsidia as bases necessárias para o planejamento 

ambiental favorecendo um diagnóstico ambiental. Dessa forma, tem assumido recentemente 

um papel científico fundamental como subsídio teórico metodológico nos processos de 

planejamento e gestão ambiental de diferentes territórios e categorias de análise espacial 

(SILVA, RODRIGUEZ, 2014). 

Segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007, p.40) “a concepção dialética sobre 

a interação entre as condições naturais e a produção social determina os princípios 

metodológicos da investigação geoecológica da paisagem”. Os autores se baseiam na dialética 

para o entendimento das contradições ambientais e sociais, além de se utilizar da análise 

histórico-natural para o entendimento da origem, diferenciação e evolução das paisagens. 
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Dessa forma, o referencial teórico explica como a Geoecologia das Paisagens, 

através de seus fundamentos teóricos e metodológicos, que incorpora uma visão sistêmica, 

pode analisar e compreender o conjunto de paisagens naturais e culturais que constitui as 

áreas litorâneas e por fim destaca a importância dos zoneamentos geoecológicos paisagísticos 

e funcionais, para se estabelecerem ações integradas de organização espacial. 

 

2.1 Paisagem como método de investigação geoecológica  

 

O conceito de paisagem na geografia como categoria de análise ao longo da 

evolução do pensamento geográfico, recebeu diversos conceitos entre eles o destaque para sua 

dimensão estética. Que segundo Santos (2008), trata-se como sendo aquilo que vemos e até 

onde a visão alcança ligada apenas a apreensão visual dos elementos que a forma. Porém, essa 

linha teórica não consegue estabelecer a complexidade das paisagens, sejam elas naturais ou 

antrópicas, concebendo uma dimensão mais artística que geográfica. 

No quadro 1 é possível verificar a evolução do conceito de Paisagem e suas 

principais características a serem concebidas ao longo do pensamento geográfico, com 

destaque para as análises funcionais e de integração geoecológica. 

 

Quadro 1- Evolução da Ciência da Paisagem como disciplina científica 
Etapas Período Principais Características 

Gênese (1850-1920) Primeiras ideias físico-geográficas sobre a interação dos 

fenômenos naturais e as primeiras formulações da paisagem 

como noção científica. 

Desenvolvimento 

biogeomorfológico 

(1920-1930) Influenciado por outras ciências, desenvolveu-se as noções de 

interação entre os componentes da paisagem. 

Concepção 

físicogeográfica 

 

(1930-1955) São desenvolvidos os conceitos sobre a diferenciação em 

pequena escala da paisagem (zonalidade e regionalização) 

Análise estrutural 

morfológica 

 

(1955-1970) Volta-se a atenção para a análise dos problemas de nível 

regional e local (taxonomia, classificação e cartografia) 

Análise funcional 

 

(1970- até hoje) São introduzidos os métodos sistêmicos e quantitativos e 

desenvolvida a Ecologia da Paisagem 

Integração 

geoecológica 

 

(1985- até hoje) Volta-se a atenção para a inter-relação dos aspectos estrutural-

espacial e dinâmico-funcional das paisagens e a integração em 

uma mesma direção científica (Geoecologia ou Ecogeografia) 

das concepções biológicas e geográficas sobre as paisagens 

Fonte: Rodriguez; Silva; Cavalcanti (2007). 
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No âmbito cientifico, o estudo da paisagem foi introduzido na geografia, sob a 

ótica dos naturalistas, no início do século XIX, a partir das contribuições de Alexandre Von 

Humbold, como conceito geográfico, naturalista e cientifico (ZACHARIAS, 2010).  

 Na ciência geográfica o conceito como dimensão científica, volta-se ao um 

conteúdo dinâmico, geoecológico e cultural. Para tanto, Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007), 

entendem a mesma como sendo a inter-relação de formações naturais e antroponaturais, e que 

apresentam além de sua estrutura, uma forma dinâmica e evolutiva.   

 O termo geossistêmico baseia-se na Teoria Geral de Sistemas, que é uma 

categoria de sistemas abertos, dinâmicos e hierarquicamente organizados. Os Geossistemas 

são a representação da organização espacial resultante da interação dos componentes físicos 

da natureza (sistemas), nos quais inclui clima, topografia, rochas, águas, vegetação e solos, 

dentre outros, podendo ou não estar todos esses componentes presentes. 

Segundo Rodriguez (1994) a paisagem é baseada na abordagem sistêmica, no qual 

mantém relação entre os elementos naturais, sociais, culturais e econômicos. Tornando os 

sistemas que a compõem unidades complexas, e para compreendê-los deve-se levar em 

consideração, a estrutura da paisagem, seu funcionamento e origem, sua dinâmica temporal e 

evolução, bem como o grau de modificação e transformação por meio das atividades 

humanas. 

Corroborando com o autor, Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007) afirmam que os 

pesquisadores ao estudar as paisagens devem levar em consideração o enfoque funcional, 

estrutural, dinâmico-evolutivo e histórico-antropogênico. Os autores citam que essa análise 

foi realizada para Corumbaí-SP, utilizando todos os enfoques mencionados. 

A análise estrutural tem por objetivo explicar como se combina seus componentes 

a partir de uma leitura integrada dos elementos propondo uma organização estrutural do 

sistema paisagístico. Mediante essa análise paisagística define-se a hierarquia das paisagens 

no espaço geográfico (RODRIGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 2007; VIDAL, 2014). 

Vidal (2014) citando Preobrajenski (1982) comenta que a estrutura da paisagem é 

fundamentada no sistema de relações inferiores entre suas partes componentes e pode ser de 

dois tipos: vertical e horizontal, a primeira é formada pela composição e inter-relações entre 

os componentes da paisagem no sentido vertical e a segunda é estudada através da imagem da 

paisagem natural do território, que se define como o mosaico de unidades de paisagem.  

Em nossa análise foi levando em consideração apenas à estrutura horizontal 

quanto à forma dos contornos que pode ser difusa, mosaico, indeterminada, alternadas, em 
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faixa e concêntricas segundo Milkina (1970) para o delineamento da configuração da 

estrutura total entre seus componentes naturais e humanos. 

Já funcionamento da Paisagem se evidencia através da inter-relação entre seus 

componentes (geofluxos) e consequentemente na troca de matéria e energia e informação 

estabelecida entre eles. 

O enfoque sistêmico é a base cientifica da análise geoecológica. Através dessa 

abordagem qualquer diversidade do espaço geográfico, considera-se uma unidade (sistema), 

que se manifesta mediante algumas categorias sistêmicas, tais como estrutura, elemento, meio 

etc. 

Na figura 2 tem-se o modelo sistêmico de funcionamento da paisagem conforme 

Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007). Um sistema natural trata-se de um sistema aberto, onde 

recebe de Energia, Matéria e Informação (E.M.I) para seus componentes naturais que formam 

a paisagem, e como resposta tem-se os produtos formados pelo próprio sistema (biomassa, 

turfa, húmus) e os produtos evacuados (água, resíduos).  

 

Figura 2. Modelo sistêmico de funcionamento da paisagem  

 

Fonte: Rodrigues, Silva e Cavalcanti (2007). 

 

De acordo com Vidal (2014) a paisagem como um sistema em funcionamento 

expressa-se por seus geofluxos relacionados à criação de produtos que permite caracterizar 

um estado da paisagem em um determinado tempo e espaço. No complexo fluviomarinho os 

principais geofluxos responsáveis pelo dinamismo da paisagem são: os fluxos hídricos 

litorâneos, os fluxos estuarinos, o eólico e o fluvial, que expressam a estrutura funcional. 

De acordo com Rodriguez (2003) citado por Zacharias (2010, p 56) 

Analisar a paisagem significa ter um domínio da concepção dialética e da 

essência dos fenômenos ambientais e geográficos, uma vez que, para manter 

sua inter-relação, seus traços e configurações se revelam através de três 

níveis dialéticos complexos, totalmente interdependentes entre si: a 
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paisagem (natural), a paisagem social (sociedade) e a paisagem cultural 

(transformações temporoespaciais). 

 

 A paisagem na abordagem geoecológica é utilizada como formação antropo-

natural, nos quais consiste em um sistema territorial formado por elementos naturais e 

antropotectônicos condicionados socialmente, nos quais modificam ou transformam as 

paisagens naturais. 

Dessa forma, a paisagem é definida como um conjunto inter-relacionado de 

formações naturais e antroponaturais, que segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007 p.18) 

deve-se a “formações complexas caracterizadas pela estrutura e heterogeneidade na 

composição dos elementos que a integram, pelas múltiplas relações, pela variação dos estados 

e pela diversidade hierárquica, tipológica e individual”. 

A “análise paisagística” é o conjunto de métodos e procedimentos técnicos-

analíticos que permitem conhecer e explicar a estrutura da paisagem, estudar suas 

propriedades, índices e parâmetros sobre a dinâmica, a história do desenvolvimento, os 

estados, os processos de formação e transformação da paisagem e a pesquisa das paisagens 

naturais, como sistemas manejáveis (VIDAL, 2014). 

Para Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007) definir a escala de trabalho é uma das 

etapas fundamentais na análise paisagística, visto que a superfície da Terra é constituída por 

paisagens de diversas ordens. Dessa forma, as paisagens são consideradas em três grandes 

classes espaciais da superfície geográfica: planetária (superfície geográfica como todo), 

regional (paisagens de grande tamanho que se diferenciam pela manifestação dos fluxos que 

os regulam) e local (topológico, levam em conta os resultados do autodesenvolvimento dos 

Geossistemas). 

 

2.2 Geoecologia das Paisagens como embasamento teórico-metodológico para o 

planejamento costeiro 

A Geografia tem uma forte tradição nos estudos costeiros, desde o século XVIII 

(LINS-DE-BARROS, MUEHE, 2009) no Brasil diversos trabalhos já foram escritos no 

sentido de entender as complexidades dos ambientes litorâneos, seja por temas voltados a 

caracterização física, a mofordinâmica ou ao adensamento populacional, dentre os geógrafos 

destacam-se João Dias da Silveira, Aziz Ab'Saber, Dieter Muehe, Marcus Pollete e Antônio 

Carlos Robert Moraes. 

A definição de zonas costeiras já sofreu diversas modificações pelas ciências. Para 

o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II, trata-se de uma faixa de terra que se estende 
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mar afora distando 12 milhas marítimas das linhas de base estabelecidas de acordo com a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade do Mar 

Territorial (PNGC II, 1996 citado por MORAES, 1998). 

Já os autores Marroni e Asmus (2005) trazem uma definição mais complexa do 

ambiente litorâneo, onde compreendem a zona costeira como sendo um sistema ambiental 

formado na área de interação direta entre os componentes da geosfera (continente), 

componentes da hidrosfera (oceano) e atmosfera. De acordo com Moraes (1999) esse 

ambiente é um espaço dotado de especificidades e vantagens locacionais, um espaço finito e 

relativamente escasso.  

Desse modo, como afirma Silva et al (2015), a concepção das áreas litorâneas  

pode abranger diferentes conceitos, onde podem incluir aspectos de ordem natural, legal, 

políticos administrativos e integrados, este último voltado aos zoneamentos e planos de gestão 

do litoral. Para os autores, a diversidades de feições que compõe as zonas costeiras são 

passíveis de serem cartografadas, porém os objetivos para esse efeito devem está bem 

definidos. 

Somado as características ambientais naturais dos ambientes costeiros, está o 

crescente aumento populacional nessas zonas em decorrência do processo de urbanização e 

infraestrutura que acabam por atrair mais e mais pessoas. Bem como aos diferentes usos da 

terra que são impostos a esses ambientes, estes que são dotados de alta vulnerabilidade 

ambiental, devido sua dinâmica natural, em razão dos geofluxos que os formam, típico de 

áreas de interface entre o oceano e o continente. 

As constantes modificações do equilíbrio natural dos sistemas costeiros 

(urbanização, infraestrutura industrial, portuária, turismo etc), demandam a necessidade de 

atenção voltada ao planejamento costeiro. Nesse sentido, tem-se na Geoecologia das 

Paisagens um arcabouço teórico- metodológico, embasada na Teoria Geral de Sistemas, nos 

quais podem dar respostas satisfatórias no entendimento das relações complexas entre a 

sociedade e a natureza.  

Segundo Rodriguez e Silva (2013) a Geoecologia das Paisagens surge como 

fundamento teórico metodológico na concepção de planejamento da paisagem, a partir da 

abordagem sistêmica, todas as categorias e fases do planejamento e da gestão ambiental. 

Segundo os autores essa teoria apresenta um enfoque interdisciplinar e complexo, nos quais 

tem colaborado na execução de propostas de zoneamentos ambientais e funcionais. 

A Geoecologia das Paisagens apresenta uma visão de categorias analíticas que 

envolve os conceitos de espaço e paisagens naturais e culturais, que são analisados em suas 
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localizações, processos, estruturas, classificação e representações cartográficas (SILVA et al 

2015). Essas categorias permite integrar as dimensões da sustentabilidade para o 

desenvolvimento territorial a partir do planejamento ambiental. (Quadro 2). 

Quadro 2: Categorias analíticas da Geoecologia das Paisagens 

Categorias analíticas Características 

 

Paisagem 

Sistema espaço-temporal, uma organização completa e aberta, 

formada pela interação entre os componentes biofísicos que 

podem ser mofificados pelas atividades humanas. Constitui um 

meio natural desde uma visão sistêmica.  

 

 

Espaço geográfico 

Implicaria, então, entender como os espaços ou sistemas 

naturais, produtivos ou de habitat e sociais são articulados, 

formando um geossistema integral, no sentido mais geral do 

termo, e contendo o geossistema natural. 

 

 

 

Paisagem Cultural 

Consiste na fisionomia, morfologia e expressão formal do 

espaço e territórios, situando-se no plano de contato entre 

eventos naturais e de ocupação humana, também entre objetos e 

sujeitos que os percebem. e atuam sobre eles.É também a 

imagem sensorial, afetiva, simbólica e material dos espaços e 

territórios (BERINGUIER e BERINGUIER, 1991; RUA et al, 

2007). É, portanto, uma construção ecológica, psicológica e 

social. 

 

 

Território 

é considerado do ponto de vista da materialidade física, como o 

conjunto de espaços e paisagens geográficos e sistemas naturais, 

econômicos, de habitat e sociais existentes em uma determinada 

área, basicamente definidos por fatores de gestão sujeitos ao 

poder econômico e política É a área que é delimitada e 

controlada pela qual certo poder é exercido e o controle político 

do espaço é realizado. (SAQUET, 2006) 

Fonte: adaptado de Rodriguez, Silva e Leal (2012). 

A ciência geoecológica incorpora a visão sistêmica, a fim de analisar e 

compreender o conjunto de paisagens naturais e culturais. Adota-se a abordagem sistêmica, 

no rompimento do paradigma de fragmentação das disciplinas, nos quais não deve mais se 

aplicadas aos estudos ambientais. Christofoletti (2004) ressalta que a relação entre as partes e 

o todo foi invertida, ou seja, a partir da noção de sistema não se pode entender o todo apenas 

por meio das partes, ao passo que essas somente podem ser entendidas dentro do contexto do 

todo maior. O autor atribui à dinamicidade e a integração dos elementos que constituem os 

sistemas ambientais nos quais não permite mais esse entendimento fragmentado. 

Corroborando com esta afirmação, Santos (2006) ressalta que o mundo natural, 

por meio das trocas de energia, matéria e respectivos elementos, conhecem um movimento 
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perpétuo, por meio do qual gera sua identidade e renova-se ao mesmo tempo em que modifica 

os seus aspectos. Essa abordagem torna-se necessária por responder as perguntas 

contemporâneas, por buscar entender o todo e não apenas uma das partes do sistema, evitando 

especializações que não percebem relações contextuais e globais (MORIN, 2004). 

Para Rodriguez e Silva (2013, p.22) 

A abordagem de sistemas tem desempenhado um papel importante na 

descoberta e construção do mundo multidimensional, e de seus vários níveis 

de realidade em um sistema científico, sendo muito necessário e produtivo 

no estudo de fenômenos complexos. A estes fenômenos pertencem às 

paisagens, as interações entre a biota e o ambiente, sociedade e natureza, da 

humanidade com seu meio ambiente e assim por diante. 

 

 Contudo, a breve discussão apresentada objetivou demostrar a contribuição da 

Geoecologia das Paisagens, por seu caráter complexo, sistêmico e interdisciplinar, onde pode 

contribuir teórica e metodologicamente para o planejamento dos ambientes costeiros.   

2.3 A abordagem sistêmica e a classificação da paisagem  

A busca pela compreensão integrada da natureza é antiga, vários pesquisadores 

durante décadas buscaram entender a natureza em todos os seus componentes e não mais 

isolados em si. Foi preciso, contudo, estudar e descrever os fatos geográficos de maneira que 

eles se interligassem, observando suas influências uns aos outros de modo a formar um 

extenso mosaico de características próprias de uma dada paisagem geográfica, ou seja, o todo 

de um território. 

Influenciado pela Teoria Geral dos Sistemas, de Bertalanffly e pelo conceito de 

ecossistema de Tasley, surgiu na geografia, a partir da década de 1960, o paradigma 

geossistêmico. A análise sistêmica (relação sociedade e natureza) baseia-se no conceito de 

paisagem para a classificação e hierarquização de zonas homogêneas, tendo o homem ativo 

nas relações intrínsecas do ambiente (OLIVEIRA, 2003). 

 Coube então, ao biólogo Karl Ludwig Von Bertalanffy em 1932 a sistematização 

do arcabouço teórico acerca do estudo de sistemas e de estabelecer os princípios de uma nova 

ciência através de seus estudos na biologia e na termodinâmica, propondo uma perspectiva 

organística a mesma. 

Sua teoria afirma que existam dois tipos de sistemas, os sistemas fechados, 

aqueles que não apresentam intercâmbio com o meio ambiente que os circunda, sendo assim 

não recebem nenhuma influência do ambiente e por outro lado não influenciam; e os sistemas 
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abertos, que são aqueles que trocam matéria, energia e informação regularmente com o meio 

ambiente. 

Nesse sentindo, Bertalanffy (1977) postula que o organismo é um todo maior que 

a soma das suas partes, o autor, porém, critica a visão cartesiana do universo, onde consistia 

em dividir o todo em partes e estudá-las separadamente, para isso afirmava que as ciências 

deveriam passar deste posicionamento para sistêmico. Teve-se então em Bertalanffy o ponto 

de partida inspiratório para o estudo da dinâmica da natureza pelos geógrafos físicos na 

geomorfologia com STRAHLER (1952); CHORLEY e KENNEDY (1971) entre outros. 

A teoria dos sistemas forneceu a base para os estudos ambientais, como as 

propriedades, tipos, estruturas, conteúdo, meio ambiente dos sistemas, hierarquia, equilíbrio 

dinâmico, retroalimentação e função. A visão sistêmica, além de aproveitar os estudos 

analíticos de cada componente, integra-os dentro de um conjunto, onde são observadas suas 

transformações, distribuição dos sistemas geográficos, sua dinâmica e conexões.   

Na ciência geográfica os primeiros a desenvolverem pesquisas nessa linha 

sistêmica estão os geógrafos franceses e russos que contribuíram com pesquisas relacionadas 

à análise integrada do meio ambiente.  

Historicamente, a evolução, tanto do estudo dinâmico como da representação 

cartográfica da paisagem, relaciona-se a escola geográfica da ex- União Soviética. Sotchava 

foi pioneiro no uso do termo geossistema, em seu artigo publicado em 1960 (ZACHARIAS, 

2010), como paradigma para se entender a dialética da paisagem. 

O termo Geossistema foi primeiramente apresentado pela escola russa através de 

Victor Sotchava na década de 1960, que se utiliza da Teoria Geral dos Sistemas aplicando-a 

as ciências naturais, onde explicitou formações naturais resultantes da ação da dinâmica dos 

fluxos de matéria e energia nos sistemas. Realizou pesquisas sistemáticas com a finalidade de 

aplica-las ao planejamento territorial e considerando a Landschaft (Paisagem) como um 

sistema interligado e organizado, com forte influência socioeconômica.  

 Para Sotchava (1977, p.2)  

O objeto de estudo do Geossistema não é apenas estudar os componentes da 

natureza, mas as conexões entre eles, não se devendo restringir a morfologia 

da paisagem e suas subdivisões, mas de preferência projeta-se para o estudo 

de sua dinâmica, estrutura funcional, conexões etc.  
 

Ainda conforme Sotchava (1977), o Geossistema é um fenômeno natural, onde os 

fatores econômicos e sociais que influenciam sua estrutura e peculiaridades espaciais são 

tomados, também, em consideração na análise. O autor afirma que a perspectiva 
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geossistêmica surge como uma importante alternativa para a orientação de pesquisas 

científicas acerca da dinâmica do meio físico, contribuindo decisivamente para a superação 

dos problemas relativos às especializações que acabaram por prejudicar as tentativas do 

estudo da conexão entre a natureza e a sociedade. 

Sotchava (1977) apresentou sua abordagem geossistêmica, como sendo um 

modelo teórico e conceitual destinado a identificar, interpretar e classificar a paisagem 

terrestre, vista como uma classe peculiar dos sistemas dinâmicos abertos e hierarquicamente 

organizados, sua classificação está ligada aos conceitos homogêneos (geômeros) e 

diferenciado (geócoros).  

Ao tratar os sistemas sob o ponto de vista metodológico, Tricart (1977) ressalta 

que estes são conjuntos de fenômenos que se processam mediante fluxo de matéria e energia, 

originando relações de dependência mutua entre os fenômenos, onde o sistema apresenta 

propriedades que lhe são inerentes e diferem da soma das propriedades dos seus componentes.   

Bertrand (2004) propõe uma classificação resultando da combinação dinâmica de 

elementos físicos, biológicos e antrópicos, designando o geossistema como um sistema 

natural, homogêneo ligado a um território, caracterizando-o quanto a morfologia, 

funcionamento e comportamento.  

Bertrand no final da década de 1960 considera o geossistema como sendo uma 

categoria espacial cuja estrutura e dinâmica resultam da interação entre o “potencial 

ecológico”, a “exploração biológica” e a “ação Antrópica”. Sua contribuição foi de apresentar 

a geografia o esboço teórico-metodológico que define o geossistema. (Figura 3). 

 

Figura 3. Modelo teórico de representação do Geossistema segundo Bertrand 

 

Fonte: Adaptado de Bertrand (2004) 
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Diante disso, Bertrand considera o estudo da paisagem como sendo de 

fundamental importância para a Geografia. Porém, para o autor a paisagem vem a ser um 

termo obsoleto, mediante suas diferentes definições ao longo das correntes geográficas. Nesse 

sentido ele afirma que “o problema é de ordem epistemológica e de carência metodológica na 

abordagem deste conceito” (Bertrand, 2004, p.5).  

Dessa forma, o autor para explicar o complexo paisagístico adota um sistema 

taxionômico de classificação e representação da paisagem, constatando de seis níveis tempo-

espaciais. Bertrand (2004) classifica os Geossistemas em seis níveis subdivididos em 

unidades superiores e unidades inferiores. As unidades superiores correspondem à zona, o 

domínio e a região, enquanto as inferiores em Geossistemas, geofacies e geótopo. (Quadro 3) 

 

Quadro 3 Proposta de classificação da paisagem em níveis tempo-espaciais e a relação 

de grandeza das unidades de paisagem 

Unidade de 

Paisagem 

Escala 

Temporo-

Espacial 

G=grandeza 

Unidades Elementares 

Relevo 

(1) 

Clima (2) Botânica Biogeografia Unidade 

trabalhada 

pelo 

homem 

Zona G.I  Zonal  Bioma Zona 

Dominio G.II Domínio 

estrutural 

Regional   Domínio 

Região 

Região 

Natural 

G.III Região 

natural 

 Estágio série  Bairro rural 

ou urbano 

Geossistema G.IV Unidade 

estrutural 

Local  Zona 

equipotencial 

 

Geofácies G.V   Estádio 

agrupamento 

 Exploração 

ou bairro 

parcelado 

(pequena 

ilha ou 

cidade) 

Geótopo G.VI  Microclima  Biótopo 

Biocenose 

Parcela (p. 

ex. casa na 

cidade) 

Fonte: Adaptado de Bertrand (2004) (1)Conforme Caillwux, Tricart e Viers (2) Conforme 

Sorre, M. (3) Conforme Brunet. 

 

De acordo com Zacharias (2010) a ideia de um estudo dinâmico vem novamente 

com Sotchava, onde o autor sistematiza o mapa geossistêmico da paisagem, este que é 

resultado da análise e integração de mapas temáticos, a fim de ordenar e espacializar as 

informações relativas aos fenômenos naturais e socioeconômicos.  
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Visto a crescente problemática, cada vez mais complexa, em relação ao meio 

ambiente, Bertrand e Bertrand (2007) propõem um novo modelo teórico e metodológico 

acerca dos Geossistemas, que no qual é formado pela tríade Geossistema, Território, 

Paisagem (GTP), onde foi primeiramente pensado na França, em 1990, os autores associam o 

geossistema (fonte) ao território (recurso) e à paisagem (identidade) e, para eles, o modelo é 

uma tentativa de ordem geográfica. Sua função essencial é a de relançar a pesquisa ambiental 

sobre bases multidimensionais, no tempo e no espaço, favorecendo a reflexão epistemológica 

e conceitual e desencadear proposições metodológicas concretas.  

Bertrand e Bertrand (2007) consideram que o Geossistema, o Território, a 

Paisagem – GTP são três maneiras de se perceber um objeto único, o espaço, que nos cerca, 

isto é, o meio ambiente. Estas são três entradas construídas num objeto único, com três 

finalidades diferentes.  

Portanto, o sistema GTP permite uma análise da realidade por meio de 

perspectivas que são diferentes, mas convergentes. Ele nos conduz ao foco na complexidade 

dos fenômenos que se manifestam no espaço geográfico e que, por isso, são de interesse do 

geógrafo.  

Em sua nova proposta Bertrand e Bertrand (2007) partem para uma análise do 

ponto de vista do tempo e não apenas do espaço (diferente das escalas que ele define quando 

apresenta sua proposta Geossistêmica: zona – domínio – região – Geossistema - geofácies-

geótopos). Os autores refletem nas múltiplas temporalidades que estão envolvidas na 

"produção" de um determinado fenômeno.  

 Ainda segundo os autores, a paisagem como categoria de análise pode dar 

subsídios ao planejamento ambiental, a mesma deve envolver as estruturas e processos, 

incluindo os seus objetos materiais; se desenvolvam projetos paisagísticos, através da 

avaliação cronológica da paisagem e a elaboração de um modelo paisagístico sendo este 

composto por dois subsistemas: um material e outro cultural.  

 Para Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2013), a Geoecologia pode contribuir de 

diversas maneiras na gestão dos ambientes naturais, quando o mesmo adequa e institui um 

sistema de identificação, classificação e cartografia das unidades geoecológicas; através de 

análise e diagnósticos sistêmicos e quando desenvolve procedimentos de análise da 

sustentabilidade geoecológica como instrumento metodológico.  
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2.4 Zoneamento Geoecológico: instrumento de ordenamento territorial  

 Segundo Silva e Rodriguez (2014), o planejamento ambiental enfoca 

prioritariamente as potencialidades, capacidades, limitações e problemas dos sistemas 

ambientais de dado território. Trata-se de um instrumento técnico-metodológico de eficaz 

apoio à institucionalização do planejamento ambiental consiste no zoneamento ambiental.  

A partir de uma análise integrada, adequada por escalas apropriadas às dimensões 

territoriais diferenciadas, é possível se identificar unidades ambientais/paisagísticas, por meio 

de técnicas cartográficas e de sensoriamento remoto. Após a delimitação das unidades de 

forma analítica, posteriormente as zonas homogêneas deve ser complementadas através de 

inspeção de campo e identificando os possíveis impactos ambientais e as distintas formas de 

uso e ocupação sobre a paisagem original e a gênese de tipologias paisagísticas culturais 

(RODRIGUEZ E SILVA 2014; ZACHARIAS, 2010). 

De acordo com Rodriguez e Silva (2014) 

 O zoneamento ambiental não deve apenas deter-se a uma análise integrada 

das tipologias de paisagens naturais e culturais, mas também apresentar um 

diagnóstico explicativo das potencialidades, capacidades, limitações e 

problemas de cada unidade ambiental, bem como de todo o conjunto 

territorial e paisagístico a ser planejado. 

 

Para Zacharias (2010) em seu estudo para o municipio de Ourinhos-SP, considera 

o zoneamento como uma técnica, esta que é caracterizada pelo ordenamento em áreas 

homogêneas, das zonas com destaque para suas potencialidades e vocações socionaturais. 

Essa potencialidade é determinada pela integração dos componentes ambientais, a partir da 

visão sistêmica dos elementos naturais, físicos e sociais. 

Segundo Santos (2004) o zoneamento é a compartimentação de uma região em 

porções territoriais, ou seja, uma “área homogênea” delimitada no espaço, com estrutura e 

funcionamento uniforme. Para Zacharias (2010) zoneamento ambiental é uma das etapas do 

planejamento, a mesma trata-se de uma técnica, com estratégias metodológicas, que define 

espaços segundo critérios de agrupamentos preestabelecidos, nos quais expressam 

potencialidades, vocações, restrições, fragilidades, sustentabilidades, acertos e conflitos de um 

território. 

 De acordo com Souza e Oliveira (2011) o zoneamento define setores ou zonas 

proporcionando meios para a conservação da natureza para que a sustentabilidade dos 

recursos naturais possam ser alcançadas.  
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 Para Souza e Oliveira (2011, p.43),  

o zoneamento ambiental apresenta-se como instrumento de planejamento 

que coleta, organiza dados e informações sobre o território, propondo 

alternativas de uso para os sistemas ambientais de acordo com sua 

capacidade de suporte e conforme suas tendências vocacionais.  

 

 Ainda segundo os autores, essa análise deve ser pautada na 

interdisciplinaridade, nos quais permite a integração sistêmica do conhecimento e uma melhor 

análise do espaço geográfico. Segundo Silva e Rodriguez (2014) o zoneamento ambiental 

consiste uma das bases essenciais para se estabelecerem as estratégias de planejamento de um 

território. Ele estabelece os limites espaciais, nos quais se instituirão as ações de gestão, por 

meio de um zoneamento funcional. 

O zoneamento funcional, segundo os autores, estabelecerá as zonas sobre a qual 

se vincularão as políticas públicas e ações de gestão do território, devendo ter um caráter 

administrativo institucional e uma participação intrínseca da coletividade presente no 

território. 

 Os sistemas ambientais são à base do zoneamento, onde deve considera-lo a 

partir dos arranjos espaciais, oriundos da integração dos elementos geoambientais, geologia, 

geomorfologia, solos, cobertura vegetal e a hidrografia (SOUZA e OLIVEIRA, 2011). Dessa 

forma, as análises setoriais são importantes quando conduzidas para a integração dos dados e 

a interdisciplinaridade.  

 O planejamento e o zoneamento ambiental, segundo Zacharias (2010) são 

indissociáveis, onde o segundo garante o ideário do que propõe o primeiro. Para a autora 

enquanto que o planejamento ambiental tem um enfoque essencialmente ligado à conservação 

dos elementos naturais e a qualidade de vida do homem, o zoneamento, por outro lado, é 

usado como instrumento legal para implementar normas de uso e ocupação do território, 

segundo suas características ambientais.  

 Segundo Silva et al (2015) o planejamento busca tomadas de decisões a partir 

do tipo de ações aplicadas em um território, no que tange os aspectos físicos-naturais, 

assentamentos humanos e organizações socioeconômicas e culturais. Ainda segundo os 

autores, trata-se do processo de coleta e análise de informações quanto aos problemas, 

limitações e potencialidades dos sistemas ambientais e culturais de um território.  

 Para promover o zoneamento o planejador deve reconhecer a organização e 

dinâmica do espaço em sua totalidade (ZACHARIAS, 2010). Dessa forma, para cada zona 

deve-se atribui normas especificas dirigidas para a conservação do meio. Segundo Zacharias 

(2010) a contribuição da geografia no processo de zoneamento é definir as atividades que 
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podem ser desenvolvidas em cada zona, a fim de orientar as formas de uso e ocupação da 

terra.  

Santos (2004) define zoneamento como sendo a compartimentação de uma região 

em porções territoriais, obtidas através de atributos relevantes e sua dinâmica. Para a autora, 

cada compartimento é apresentado como uma área homogênea delimitada no espaço a partir 

de sua estrutura e funcionamento. 

Ainda segundo Santos (2004, p. 133) 

Zoneamento é antes de tudo um trabalho interdisciplinar predominantemente 

qualitativo, mas que lança mão do uso de analise quantitativa, dentro de 

enfoques analítico e sistêmico. O enfoque analítico refere-se aos critérios 

adotados a partir do inventário dos principais temas, enquanto que o enfoque 

sistêmico refere-se a estrutura proposta para a integração dos temas e 

aplicação dos critérios, resultando em síntese dos conjuntos das informações.  

 

Sob o ponto de vista metodológico Santos (2004 p. 134) afirma que pode-se 

generalizar que o zoneamento ambiental (Quadro 4) 

Quadro 4. Tipos de Zoneamento do espaço geográfico 

Tipo de Zoneamento Características 

Zoneamento ecológico Desenvolvido com base no conceito de unidades 

homogêneas da paisagem. 

Zoneamento agropedoclimático Utiliza a abordagem integrada entre as variáveis 

climáticas, pedológicas e de manutenção da 

biodiversidade e o agroecológico.  

Zoneamento de localização de 

empreendimentos 

Define as zonas de acordo com a viabilidade técnica, 

econômica e ambiental de obras civis.   

Unidades de Conservação (Lei 

nº9.9985 de 18 de julho de 2000) 

Define as unidades ambientais em relação aos 

atributos físicos e da biodiversidade, sempre com 

vistas a preservação ou conservação ambiental. 

Zoneamento ecológico-econômico  Adotado pelo governo brasileiro como instrumento 

de planejamento. Possui visão sistêmica que permite 

relacionar os subsistemas físicos, biótico, social e 

econômico. 

Zoneamento Ambiental (Lei nº 

6.938 de 31 de agosto de 1981) 

Prevê a preservação, reabilitação e recuperação da 

qualidade ambiental. Trabalha com indicadores 

ambientais, que destacam suas potencialidades, 

fragilidades e vocações do meio natural. 

Fonte: Adaptado de Santos (2004) 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos, a fim de aplicar metodologias que visam 

o zoneamento ambiental/funcional, sejam em área municipal (Santos, 2004; Zacharias 2010), 

costeiras (Meireles, 2010; Amorim, 2011, Vidal, 2014), em áreas de bacias hidrográficas 

(FARIAS, 2015). 
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Para o zoneamento da área, segundo Silva et. al (2015) deve-se definir algumas 

principais subunidades a citar: Zonas de Preservação Ambiental (ZPA), Zona de Conservação 

Ambiental (ZCA), Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zona Diferenciadas de Uso e 

Ocupação (ZUD). As características de cada uma das zonas podem ser vistas no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Zonas Ambientais e suas características 

Zona Ambientais Características 

 

 

 

Zona de Preservação 

Deve-se utilizar o estabelecido pela legislação pertinente, 

delimitando-se, a faixa de praia; o trecho de pós-praia 

susceptíveis a ação das marés mais altas; os manguezais e 

ambientes estuarinos; os cursos d’água em geral as fontes 

hídricas e as dunas fixas. Acerca do campo de dunas, sugere-

se áreas a serem escolhidas onde se possa inserir feições 

paisagísticas de dunas móveis, fixas, eolianitos (dunas 

relíquiais) e depressões interdunares. 

 

Área de Proteção 

Permanente 

Ao nível federal deve ser efetivado pelo IBAMA, com apoio 

de órgãos federais, como o IBGE e outros órgãos estaduais. 

Todas as informações sobre as áreas de proteção devem ser 

atualizadas em campo. 

 

 

Zonas de Conservação 

Ambiental 

Incluem os geoecossistemas de entorno as áreas de 

preservação, que devem ser utilizadas de forma racional, a fim 

de proteger os ambientes preservados. Planícies fluviais e 

superfícies de tabuleiro litorâneo com vegetação devem ser 

aproveitados por atividades agropecuárias, e principalmente o 

extrativismo vegetal em que se apliquem técnicas 

conservacionistas. 

 

 

Zona de Recuperação 

Ambiental 

Considera-se os ambientes de manguezal, os campos de dunas 

e falésias, que estejam degradadas e que potencialmente 

possam ser recuperados, através da reintrodução de seus 

elementos geoecológicos originais. A escala apropriada deve 

ser 1:100.000 para melhor orientar as atividades.  

 

 

Zona de Uso e Ocupação 

As formas de aproveitamento dos recursos naturais ocorrerão 

diferencialmente, conforme os setores produtivos e da 

população local de cada trecho litorâneo. Torna-se necessário 

o estabelecimento de áreas de expansão para ocupação 

residencial, produção agropecuária, atividades portuárias e 

industriais, além de equipamentos para o turismo. Requer 

estudos detalhados.  

Fonte: Silva et. al (2015) 

De acordo com Silva et al (2015), através do monitoramento da qualidade 

ambiental ao longo do litoral, pode-se identificar os principais problemas ambientais, 

procurando alternativas de minimizar as tensões.  

O mapeamento do zoneamento ambiental de Meireles (2010), aplicando a planície 

costeira de Icapuí, partiu da integração do diagnóstico ambiental. Teve como objetivo 
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evidenciar a integração entre todos os componentes da paisagem litorânea e as diversas 

formas de interferência humana, a fim de orientar a gestão da planície costeira, esta que foi 

delimitada zonas (Zona de Conservação Ambiental; Zona de Preservação Permanente, Zona 

de Recuperação Ambiental e Zona de expansão urbana). 

No estudo de Vidal (2014) a autora estabeleceu o zoneamento para a APA do rio 

Curu, nos quais delimitou três zonas ambientais/funcionais, a citar a Zona de proteção 

máxima, áreas de usos disciplinados e zona de recuperação, associado aos tipos funcionais de 

área de estabilização natural, área para uso turístico e residencial e área para usos 

agropecuário e aquícola. 

Já Farias (2015), para a bacia hidrográfica do rio Palmeiras, definiu quatro zonas 

ambientais/funcionais, as zonas propostas são: Zona de Preservação Permanente; Zona de 

conservação ambiental, Zona de recuperação ambiental e de uso disciplinado. Quanto aos 

tipos funcionais de área de estabilização natural, área para uso turístico, resgate da 

estabilização natural e residencial e área para uso agropecuário e aquícola. 

 Ambas as autoras aplicaram a abordagem teórica-metodológica da Geoecologia 

das Paisagens onde tem-se no zoneamento o produto da fase de proposições do esboço 

metodológico, onde se estabelece um painel do modelo funcional e ambiental para uma 

determinada área. 

 2.5 Procedimentos metodológicos e operacionais 

 Como discutido anteriormente a pesquisa leva em consideração a abordagem 

teórica-metodológica da Geoecologia das Paisagens proposta por Rodriguez, Silva e 

Cavalcanti (2007; 2013) para análise integrada do complexo fluviomarinho dos rios 

Cardoso/Camurupim e porção costeira adjacente, litoral leste piauiense. Tais procedimentos 

fomentaram a elaboração de aspectos metodológicos sistêmicos, como discutidos no 

referencial teórico. 

A Geoecologia da Paisagem foi escolhida como ferramenta de investigação e 

análise das propriedades paisagísticas, pois propicia de forma sistêmica a articulação entre as 

atividades humanas e a paisagem costeira em análise.  

A seguir é descrito a estrutura metodológica que configura as principais etapas 

realizadas na pesquisa, através da execução de cada fase proposta pelo método da ciência 

geoecológica, através das fases de organização do projeto, inventário dos componentes 

naturais e inventário dos componentes antrópicos, fase de análise desenvolvida a partir da 

integração dos componentes descritos na fase anterior, fase de diagnóstico e a fase 
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propositiva, desta será levado em consideração apenas as cinco primeiras fases, das seis 

(excluindo-se a executiva), delineadas por Rodrigues, Silva e Cavalcanti (2013). 

A fase de Organização trata-se das primeiras etapas da pesquisa, pois visa definir 

os objetivos do estudo, definir a área de análise, bem como a escala de trabalho. Nessa etapa, 

também, é realizada a justificativa de sua execução e adequação das atividades ao cronograma 

de trabalho; 

A próxima fase trata-se do Inventário, nela permite-se entender a organização 

espacial e funcional de cada sistema. É realizada a cartografia das unidades geoambientais, 

sendo estas últimas à base operacional para as demais fases do estudo. São obtidas através da 

do inventário dos componentes antrópicos (uso e ocupação da terra) e dos componentes 

naturais (caracterização geoecológica). Os dados obtidos nesta fase dos estudos, associados 

aos trabalhos de campo, são fundamentais para a compreensão da realidade local e para a 

identificação da problemática ambiental. 

Já a fase de Análise, realiza-se o tratamento dos dados obtidos na fase de 

inventário, pela integração dos componentes naturais e dos componentes humanos, definindo 

os principais sistemas ambientais da área de estudo, caracterização da estrutura e 

funcionamento das paisagens. 

 A fase de Diagnóstico é a etapa ao qual é realizada a síntese dos resultados dos 

estudos, que possibilita a caracterização dos problemas ambientais e o estado ambiental da 

mesma, além da determinação dos principais geofluxos que moldam e controlam a dinâmica 

natural da paisagem costeira. É realizada, também, a análise da estrutura horizontal da 

paisagem, bem como a síntese das potencialidades e limitações. 

Por fim a fase das Proposições nos quais considera o desenho de um modelo de 

zoneamento geoecológico/funcional. 

As técnicas utilizadas na operacionalização do trabalho são as ferramentas do 

Sistema de Informações Geográficas-SIG (Câmara, Davis, 2001), além da utilização de 

técnicas de Sensoriamento Remoto (Crosta, 1992; Florenzano, 2008; Jensen, 2007; Novo, 

2002), ambas permitem uma visão ampla da área de estudo, bem como contribuem para a 

elaboração dos materiais cartográficos.  

Os procedimentos metodológicos são resultados de uma investigação sistemática 

e da coleta e interpretação de uma série de materiais bibliográficos e cartográficos, além de 

trabalhos de campo que visam atingir os objetivos inicialmente propostos. A seguir são 

descritas as fases que compõem a pesquisa, enfocando de maneira detalhada os aspectos mais 

relevantes em cada etapa, destacadas no fluxograma que segue figura 4. 



45 
 

Componentes Técnicos 

(Geoprocessamento e           

Sensoriamento Remoto) 
 

Estrutura e funcionamento da 

Paisagem 

ãosteira adjacente, litoral leste do 

Piauí. 

 

Problemas, limitações e Potencialidades 

Piauí. 

ãosteira adjacente, litoral leste do Piauí. 

 

Zoneamento Geoecológico/Funcional. 

ãosteira adjacente, litoral leste do Piauí. 

 

Figura 4- Fluxograma das etapas metodológicas da pesquisa 

I – Fase Organização e Inventário 

 

 

 

II- Fase de Análise 

 

 

 

 

 

 

III- Fase de Diagnóstico 

 

 

 

VI- Propositiva 

 

 

Fonte: Adaptado de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Definição dos objetivos  

Delimitação da área de estudo 

 

 

ãosteira adjacente, litoral 

leste do Piauí. 

 Componentes Naturais 

(Caracterização 

geoecológica) 

 Piauí. 

ãosteira adjacente, litoral 

leste do Piauí. 

 

Componentes Antrópicos 

(Uso e cobertura das terras) 

 

Levantamento bibliográfico e 

geocartográfico 

Fundamentação teórica  

 

 

 

ãosteira adjacente, litoral 

leste do Piauí. 

 

Levantamento dos 

condicionantes da paisagem  

 

 

 

ãosteira adjacente, litoral 

leste do Piauí. 

 

Trabalho de campo 

 

Unidades Geoecológicas 
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 2.5.1 Fase de organização e inventário 

Nesta fase consistiu no levantamento e na análise da documentação bibliográfica e 

cartográfica da área de estudo, a fim de melhor caracteriza-la quanto aos aspectos ambientais 

e sociais. A análise bibliográfica da pesquisa está alicerçada em livros específicos referente à 

temática, teses, dissertações e periódicos que fundamentaram a abordagem técnica, teórica e 

metodológica. 

Considerando a proposta metodológica da Geoecologia da paisagem proposta por 

Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2013) na fase de organização delimitou a área de estudo, ao 

recorte espacial do complexo fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim, no litoral leste do 

Piauí, que abrange parte dos municípios de Cajueiro da Praia e Luís Correia. A área de estudo 

foi escolhida por a mesma agregar importância ambiental, biológica, e social, para o litoral 

piauiense, além de agrupar diversas feições paisagísticas naturais que mantém ainda certo 

equilíbrio homeostático na paisagem costeira e pela mesma ser alvo atualmente de 

especulação imobiliária, resorts e atrativo para atividades de carcinicultura o que vem 

degradando o ambiente, na planície fluviomarinha.  

Finalizada a primeira etapa, iniciou-se a fases do Inventário, que a partir da 

revisão bibliográfica determinaram-se os principais parâmetros e dados a serem levantados 

sobre a área de estudo. Visando a construção de um inventário das características físicas e 

socioeconômicas, compondo dados (de levantamento de campo e de instituições atuantes na 

região), tabelas e mapas. Com intuito de produzir um diagnóstico da paisagem encontrada na 

área de estudo. 

A área de estudo é contemplada principalmente por bases cartográficas nacionais 

desenvolvidas pelo IBGE e pelo Ministério do Exército-DSG através das cartas topográficas, 

bem como os mapeamentos realizados pelo projeto RADAMBRASIL, na década de 1970, 

embora haja limitações quanto às bases existentes devido à escala de análise.  

 Trabalhos já desenvolvidos na área de estudo, também, contemplam 

mapeamentos que integram boa parte da área de estudo, a maioria foram realizados nas escala 

de 1:100.000 e 1:250.000, nos quais destaca-se de maneira geral os elementos presentes na 

paisagem costeira, a citar CAVALCANTI (2000), PAULA (2014), SOUSA (2015), entre 

outros. 

Para o levantamento do quadro natural foi produzido levantamento cartográfico, 

de imagens de satélites (ALOS, Landsat ETM 5,  Landsat OLI 8, SENTINEL-2 e RapidEye , 

e radar SRTM) junto às instituições Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Instituto de Pesquisas 
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Espaciais (INPE) e no Serviço Geológico dos Estados Unidos (U.S Geological Survey),  

Ministério do Meio Ambiente (MMA) visando a coleta de material para a realização dos 

mapeamentos temáticos.  No quadro 6, estão reunidas as bases cartográficas e imagens de 

satélites utilizadas na área de estudo. 

Quadro 6: Bases cartográficas e de imagens de sensores remotos utilizados na pesquisa 

Fonte: Organizado por Sousa (2017). 

 

Nessa fase da pesquisa foram realizados os primeiros trabalhos de campo na área 

de estudo, direcionados a um reconhecimento preliminar, registro dos aspectos 

socioeconômicos e ambientais. Os trabalhos de campo foram realizados nos anos de 2016, 

2017 e 2018. Cada visita foi desenvolvida conforme objetivo previamente estabelecido a citar 

reconhecimento das unidades de paisagem e correção dos mapas temáticos, registro de 

pontos, através do uso do aparelho GPS Garmim, de diferentes formas de uso e ocupação na 

área, registros fotográficos, levantamento de dados e identificação de áreas com problemas 

ambientais. 

A área de estudo foi analisada como um sistema ambiental que se inter-relaciona, 

nos quais influencia a dinâmica paisagística, denominaram-se para esse efeito os sistemas 

ambientais, litorâneos, fluvial, fluviolacustre e terrestre. Para cada sistema foram delimitadas 

as unidades geoecológicas e subunidades geoecológicas. 

Para a análise regional (escala 1:200.000) compreende os municipio de Luís 

Correia e cajueiro da Praia, ambos localizados no litoral leste do Piauí. Considerou-se o a área 

dos municípios que compreende a área de estudo como sendo uma unidade paisagística a 

nível regional, sendo um recurso analítico para o entendimento das relações sistêmicas do 

complexo fluviomarinho.  

Bases cartográficas/Imagens de 

satélites 

Fonte Locais de acesso 

Limites municipais  IBGE https://ww2.ibge.gov.br/home/download/geocien

cias.shtm  

Imagem Landsat ETM 7 e OLI 8 USGS http://earthexplorer.usgs.gov  

Imagem SRTM EMBRAPA https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/

pi/index.htm     

Imagem Landsat TM 5  INPE http://www.inpe.br/  

Dados físicos (geologia, 

geomorfologia, solos, vegetação) 

INDE http://www.visualizador.inde.gov.br/  

DSG  GEOPORTAL http://www.geoportal.eb.mil.br/portal/  

Imagem RapidEye  MMA http://geocatalogo.mma.gov.br/ 

https://ww2.ibge.gov.br/home/download/geociencias.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/download/geociencias.shtm
http://earthexplorer.usgs.gov/
https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/pi/index.htm
https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/pi/index.htm
http://www.inpe.br/
http://www.visualizador.inde.gov.br/
http://www.geoportal.eb.mil.br/portal/
http://geocatalogo.mma.gov.br/
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A análise tipológica (escala de 1:100.000 e 1:50.000) compreende a área de 

estudo, aqui denominado de complexo fluviomarinhos dos rios Cardoso/Camurupim.  

Nessa fase foi realizado o levantamento dos diferentes condicionantes da 

paisagem (geologia, geomorfologia, clima, hidrologia, solos e cobertura vegetal). As bases 

foram obtidas no site da Infraestrutura Nacional de Dados espaciais - INDE, onde reúne bases 

geográficas de nível nacional, estadual, municipal no formato de vetor, informações que são 

copiladas da EMBRAPA, IBGE, ANA, INPE, RADAMBRASIL entre outros. 

 

2.5.2 Fase de análises 

Essa fase refere-se à integração dos dados levantados anteriormente e delimitação 

das unidades geoecológicas a partir da integração dos elementos do meio físico, bem como  as 

unidades antrópicas, estas a partir da integração dos dados de uso e cobertura da terra. A 

integração desses dois dados permitiu a definição dos sistemas ambientais e das unidades 

geoecológicas para a área de estudo, bem como a identificação de problemas ambientais. 

Nesta fase foi realizada, também, a elaboração dos mapas temáticos a partir dos 

dados citados anteriormente. A manipulação dos mesmo foi realizado por meio do software 

ArcGIS10.1, bem como imagens do Google Earth Pro, para reconhecimento de unidades. 

As técnicas de Geoprocessamento, interpretação de imagens de satélite (textura, 

tonalidade, sombra, padrão, forma e tamanho das feições, aliadas aos trabalhos de campo 

permitiram a elaboração de mapas temáticos, gráficos, quadros e inserção de fotos, 

viabilizando um entendimento mais detalhado das características físicas e ambientais da área 

de estudo. Foram descritos os produtos cartográficos elaborados, organizados e/ou adaptados 

explicando os devidos procedimentos técnicos. 

Mapa de unidades geológicas – Para elaboração deste mapa fez-se uso dos dados 

geográficos vetoriais do Mapa Geológico da Folha SA.24 – Fortaleza (2013), disponível no 

site do INDE – Infraestrutura Nacional de dados espaciais, que toma como base o 

mapeamento realizado pelo Projeto RADAMBRASIL, com uma atualização a partir do 

Manual técnico de Geologia publicado pelo IBGE. Além do Mapa geológico do estado do 

Piauí (CPRM,2006). Foram delimitadas as unidades: depósitos marinhos litorâneos, 

coberturas eólicas holocênicas, coberturas eólicas pleistocênicas, aluviões holocênicos, 

aluviões fluviolacustres holocênicos, depósitos fluviomarinho holocênico, deposito de 

pântano e mangues holocênicos e formação Barreiras.    

Mapa de Geomorfologia – Esse mapa foi elaborado com base dos dados do 

Mapa Geomorfológico da Folha SA.24 – Fortaleza (2013), obtido no site do INDE, e 
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caracterizado segundo IBGE (2009), através do manual técnico de geomorfologia,  bem como 

o uso técnicas de sensoriamento remoto, fotointerpretação nas imagens de satélites de 

resolução espacial média alta (RapidEye, 2012) e visitas a campo. Pode-se definir as unidades 

geomorfológicas presentes na área de estudo. Foram delimitados as unidades da Planície 

Costeira, Planície e terraços fluviais, Planície fluviomarinha, Planície fluviolacustre e 

tabuleiros litorâneos. 

Mapa de formações vegetais – foi construído com base dos dados fornecidos 

pelo INDE, Mapa de Vegetação da Folha SA.24 – Fortaleza. E para conhecer o índice de 

vegetação aplicado o método de índice de vegetação por diferença Normalizada - NDVI, 

sendo este expresso pela razão entre a diferença da média da reflectância do infravermelho 

próximo (NIR) e do vermelho (R) e a soma dos mesmos canais, tendo-se assim a expressão: 

(Sousa et al 2016) 

NDVI = (NIR – R) / (NIR + R) 

Onde: 

NDVI = Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

NIR = banda do infravermelho próximo 

           R = banda do vermelho 

Foram utilizadas as bandas do sensor Landsat-8 OLI para o ano de 2018, onde foi 

manipuladas através da calculadora raster através do software ArcGIS 10.1. Dessa forma, o 

produto do NDVI pode explicar as propriedades espectrais da vegetação, onde o cálculo do 

índice é feito a partir da diferença entre as refletâncias das bandas 4 (infravermelho próximo) 

e 3 (visível–vermelho) dividido pela soma das refletâncias dessas duas bandas. O resultado da 

combinação varia de -1 a 1, de modo que quanto mais próximo do 1, maior indício de 

presença de vegetação, e quanto mais próximo do -1, maior indício de presença de solo 

exposto  

Para a área de estudo esse índice variou de 0,5, correspondente as áreas de maior 

índice vegetal, os tabuleiros com vegetação arbustiva e os bosques de manguezais e variou em 

-0,2 para os elementos de corpos d’água superficial e as dunas móveis.  Esse índice foi 

reclassificado em cinco classes: baixo, moderadamente baixo, médio e moderadamente alto e 

alto. 

Mapa de Associações de Solos: Levou em consideração os dados obtidos Mapa 

de Solos da Folha SA.24 – Fortaleza, que tem por fonte principalmente os dados da 

EMBRAPA (2006). Para a área de estudo foram identificados as unidades pedológicas de: 

dunas/ areias inconsolidados (Dn); Gleissolos Sálico Sódico (GZn), Argissolo Amarelo 
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Distrófico (PAd), Argissolo Vermelho-amarelo Eutrófico (PVAe), Neossolo Litólico 

Distrófico (RLd), Neossolo Litólico Distrófico, Neossolo Quartzarêncio Órtico (RQo) e o 

Planossolo Háplico Eutrófico (SXe). 

Mapa de Uso e Ocupação da Terra: Levou em consideração os dados obtidos 

Mapa de Solos da Folha SA.24 – Fortaleza, bem como observações em campo, nos quais 

distinguiram as unidades presentes na área de estudo naturais e humanas. Foram identificadas 

áreas de agricultura, de influencia urbana, de formações vegetais naturais com influência 

fluviomarinha, fluvial e marinha, carcinicultura e áreas de pasto, esta última sendo utilizada 

principalmente nas áreas de planície de deflação, nos terraços fluviais e lacustres. 

 

2.5.3 Fase de diagnóstico 

 

Essa fase trata-se da interpretação do material produzido na fase anterior, tanto 

textual, como cartográfico. Bem como descrever os principais problemas, potencialidades e 

limitações presentes na área de estudo. Corresponde a delimitação das unidades e subunidades 

geoecológicas do complexo fluviomarinho e inseridas os aspectos de uso e ocupação. Nessa 

etapa foi realizado análises da estrutura e funcionamento da paisagem da área de estudo.  

 

2.54 Fase Propositiva 

A fase propositiva engloba todas as demais fases, constitui o embasamento para o 

delineamento da construção de planos. Caracteriza-se segundo Vidal (2014) como sendo a 

forma de organização do modelo de ordenamento ambiental, através da elaboração do 

zoneamento ambiental. 

O zoneamento funcional com a proposição dos tipos de uso indicam as funções 

sociais e produtivas que devem ser implantadas em cada uma das unidades, conforme suas 

potencialidades e limitações. Dessa forma, foram delimitados para as unidades geoecológicas 

os tipos funcionais: 

 Área de estabilização natural 

 Áreas de uso agropecuário e aquícola e 

 Áreas de uso turístico e residencial 

O Mapa de Zoneamento Geoecológico levou em consideração as zonas 

ambientais proposta por Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2013). Esse mapa foi realizado 
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através da integração dos elementos geoecológicos com o mapa de uso da terra, nos quais 

foram delimitadas quatro zonas ambientais:  

 Zona de Proteção Permanente - ZPP, 

  Zona de Conservação Ambiental – ZCA,  

 Zona de Uso Disciplinado – ZUD e 

  Zona de Recuperação Ambiental – ZRA como subsidio a gestão da paisagem 

costeira. 
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3 CONDICIONANTE GEOECOLÓGICO REGIONAL DA PAISAGEM: 

CARACTERIZAÇÃO DOS COMPONENTES NATURAIS E SOCIOECONÔMICOS 

 

Neste capítulo foi aplicado uma das fases metodológicas da Geoecologia das 

Paisagens, que está inserida na fase de análise, trata-se da copilação e interpretação dos dados, 

das características geoambientais da área de estudo, estas que subsidiaram a elaboração dos 

diagnósticos integrados (FARIAS, 2015). 

O inventário do meio físico consiste na segunda etapa das fases da Geoecologia 

que visa à caracterização dos componentes naturais e socioeconômicos, por meio da 

elaboração de mapeamentos temáticos, para a determinação das unidades geoecológicas que 

servirão de base operacional para todo o processo metodológico do zoneamento 

(ZACHARIAS, 2010). 

De acordo com Souza e Oliveira (2011), as análises setoriais são de natureza 

analítica e visam identificar e interpretar os componentes geoambientais e são 

cartograficamente representados por temas específicos. Tornando-se necessárias para que se 

cheguem às sínteses que é de natureza sistêmica. 

Essa etapa é fundamental para definição, classificação e cartografia das unidades 

de paisagem, sendo as últimas a base operacional para as demais fases do estudo, obtidas 

através da integração do inventário dos componentes naturais e antrópicos (ZACHARIAS, 

2010). 

A caracterização dos condicionantes geoambientais levam em consideração as 

variáveis ambientais relativas ao suporte (condições geológicas, geomorfológicas e 

hidrogeológicas) ao envoltório (clima e hidrologia da superfície) e a cobertura (solos e 

condições fitoecológicas) (SOUZA e OLIVEIRA, 2011).  

A compreensão da estrutura, funcionamento, processo evolutivo, mudanças 

antrópicas e estabilidade da paisagem, passam pela compreensão do contexto geoecológico 

regional, onde a unidade ambiental está inserida (DE PAULA, 2017). Dessa forma a 

caracterização dos elementos ambientais se fará mediante a análise do quadro natural dos 

municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia. 

Inicialmente são feitas considerações acerca da Área de Proteção Ambiental do 

Delta do Parnaíba, onde a área de estudo está inserida e que abrange os municípios em 

análise. E posteriormente as discussões e mapeamentos dos seus aspectos biofísicos, sendo 

agregados em tabela, imagens e gráficos. 
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3.1 Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba – APA 

 

A área de estudo integra boa parte dos limites da APA do Delta do Parnaíba, esta 

que é definida como uma unidade de conservação onde a população pode usar de modo 

controlado o ambiente e seus recursos sem a necessidade de sua total conservação (IBAMA, 

1998). A APA foi criada em 28 de agosto de 1996, com uma área de 3.189km², abrangendo os 

municípios de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia, no Piauí, Paulino 

Neves, Tutóia, Araióses e Água Doce, no Maranhão e Chaval e Barroquinha no Ceará.    

A APA do Delta do Parnaíba é administrada pelo ICMBio, o instituto foi fundado 

no ano de 2007, é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e integra o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). O ICMBio executa ações do SNUC, podendo 

assim propor, implantar, gerir, fiscalizar, monitorar e proteger as UCs instituídas pela União. 

Cabe ainda a ele fomentar a execução de diversos programas de pesquisa, proteção, 

preservação, além de exercer o poder de polícia ambiental. 

A delimitação de 1996 dos limites da APA embora não leve em consideração 

alguns sistemas ambientais a citar as dunas móveis, lagoas costeiras e dunas estabilizadas, 

prevê a análise das adjacências dos limites estabelecidos, no quais entende que sua área está 

sujeita a interferências humanas de seu entorno.  

Recentemente, junho de 2018, houve a alteração dos limites estabelecidos para 

APA na planície costeira piauiense, onde os sistemas fluviolacustres, representado pela Lagoa 

do Sobradinho e uma pequena planície fluviomarinha formada a partir do transpasse das 

dunas que barram essa lagoa até atingir o mar em forma de estuário, localizado na praia 

conhecida como Arrombado, foi inserida na nova delimitação. (Figura 5) 

A alteração dos limites pode ser acessado diretamente na página do ICMBio, no 

link de dados geoestatíticos das unidades de conservação federais, é possível baixar o shape, 

atualizado em junho/18, de todas as UCs Federais e este limites serem utilizados como dados 

oficiais para análises e demais aferimentos. 

Mesmo diante a alteração os campos de dunas nas proximidades da lagoa do 

Sobradinho que tem significativa expressão territorial, ainda ficaram de foram desse novo 

limite. São áreas de dunas móveis, sem recobrimento vegetal, do tipo longitudinal, onde as 

areias são postas em movimento pelos ventos E-NE.  O comportamento dinâmico das dunas 

contribuem para o assoreamento das lagoas, recobrimento de estradas, aterro de residências e 

de manguezais, entre outros. 
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Segundo o ICMBio (2018) a alteração mais significativa se deu no fato de que, à 

época da criação da APA (1996), a Linha de Preamar Média - LPM - não havia sido 

homologada pela Secretaria de Patrimônio da União- SPU, por isso, após a homologação da 

LPM foi possível a adequação aos termos do Art. 2 do decreto SN, de 28 de agosto de 1996, a 

qual gerou o novo limite. 

De acordo com o Decreto de 1996 que estabelece os limites da APA, dentre os 

objetivos dessa unidade de conservação cita-se proteger os estuários dos rios Parnaíba, 

Timonha e Ubatuba, com sua fauna, flora e complexo dunar; proteger remanescentes de mata 

aluvial; proteger os recursos hídricos; melhorar a qualidade de vida das populações residentes, 

mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais; fomentar o turismo 

ecológico e a educação ambiental e preservar as culturas e as tradições locais (BRASIL, 1996; 

IBAMA, 1998). 

De acordo com o Art. 5° que dispõe sobre a criação da Área de Proteção 

Ambiental Delta do Parnaíba, nos Estados do Piauí, Maranhão, e Ceará, e dá outras 

providências (BRASIL, 1996 s/p). Ficam proibidas ou restringidas na APA Delta do Parnaíba, 

entre outras, as seguintes atividades: 

I - implantação de atividades salineiras e industriais potencialmente poluidoras, que 

impliquem danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água; 

II - implantação de projetos de urbanização, realização de obras de terraplenagem, 

abertura de estradas e de canais e a prática de atividades agrícolas, quando essas 

iniciativas importarem em alteração das condições ecológicas locais, principalmente 

das zonas de vida silvestre; 

III - exercício de atividades capazes de provocar erosão ou assoreamento das 

coleções hídricas; 

IV - exercício de atividades que impliquem matança, captura ou molestamento de 

espécies raras da biota regional, principalmente do Peixe-boi-marinho; 

V - uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em desacordo com as 

normas ou recomendações técnicas oficiais; 

VI - despejo, no mar, nos manguezais e nos cursos d'água abrangidos pela APA, de 

efluentes, resíduos ou detritos, capazes de provocar danos ao meio ambiente; 

VII - retirada de areia e material rochoso nos terrenos de marinha e acrescidos, que 

implique alterações das condições ecológicas locais. 

 

Observa-se que mesmo aparado pela legislação a área delimitada pela APA ainda 

ocorre séries de relações conflituosas onde é praticada as atividades turísticas associadas às 

diferentes atividades humanas e usos e ocupações do solo. Identifica-se atividades, que 

embora proibidas, passam a alterar a preservação e conservação dos sistemas ambientais que 

estruturam a subsistência dos pescadores, marisqueiros, agricultores e moradores locais. 

Verifica-se, também, que na ultima década, com relação à área do Delta do 

Parnaíba, principalmente no litoral leste, representado pelo complexo fluviomarinho dos rios 

Cardoso/Camurupim, grandes investimentos no setor turístico, muitos deles ocasionando a 
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setorização de sistemas ambientais, a citar a construção de estradas que acabam por 

fragmentar o sistema costeiro, a instalação de resort em áreas de planície de deflação eólica e 

nas proximidades de bosques de manguezais e o aumento considerado nas atividades de 

carcinicultura. 

 Nota-se que em algumas áreas não existe uma preocupação significativa com os 

ambientes naturais e com as comunidades tradicionais. Em alguns municípios, observa-se 

hoje, um quadro preocupante de turismo predatório e sem qualquer preocupação com o 

ambiente e com a população nativa. 

Dentre os mecanismos de gestão identificada na área da APA Abreu e Moura 

(2016, p.6) elencaram as principais ações dentro da mesma estes que estão ligados, aos órgãos 

públicos, a sociedade civil e a iniciativa privada.  

 Plano de Manejo da APA do Delta – visa estabelecer normas, restrições para o 

uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da UC e 

entorno, com o objetivo de minimizar os impactos negativos e garantir a 

manutenção dos processos ecológicos e prevenir a fragmentação dos sistemas 

naturais. Dessa forma, o plano orienta os usos dos recursos, disciplina as 

atividades que podem ser desenvolvidas na UC e apresenta o zoneamento 

ambiental da APA. O plano foi elaborado pelo Instituto de estudos e pesquisas 

sociais (IEPS) em parceria com o IBAMA. 

 Conselho Consultivo - Criado pela Portaria ICMBio nº 27 de 27 de dezembro 

de 2007, possui representantes do  setor  público e da sociedade civil 

organizada. Esse conselho tem por objetivo contribuir com a implantação e 

implementação     de     ações destinadas  à  consecução  dos objetivos de 

criação da APA. Dessa forma, acompanha a gestão compartilhada e 

fortalecimento comunitário, através de fiscalização e Monitoramento     

Ambiental em defesa do camarão e caranguejo, contra pesca predatória, caça 

desmatamento e queimadas. Tem por parcerias o ICMBIO, EMBRAPA, 

SEMA, FUNASA, além de Associações e ONGs da região: Associação dos 

empresários da Rota das Emoções (AETRE) 

 Parcerias com Sociedade Civil Organizada - As ONGs são associações da 

sociedade civil que se organizam para a execução  de atividades   cujo   caráter   

é   de interesse    público, que tem como papel organizar e desenvolver 

atividades de apoio  à  pesquisa,  legislação  e políticas    públicas,    educação 

ambiental   e   comunicação   em diferentes  áreas e  mobilizar  a opinião  
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pública  e  o  apoio  da população para melhorar determinados aspectos da 

sociedade. Dentre as principais que atuam na área tem-se o Projeto Manatí 

(ONG Aquasis): realiza ações integradas de Monitoramento de Encalhes, 

Resgate, Reabilitação e Educação Ambiental visando a conservação do Peixe-

Boi, tem o Projeto BIOMADE (Instituto Tartarugas  do  Delta):  realiza o 

levantamento da biodiversidade    marinha    da APA Delta do Parnaíba.  

 Sistema de autorização e informação em biodiversidade - SISBIO – É um 

sistema desenvolvido pelo ICMBio de atendimento à distância que permite a 

pesquisadores solicitarem autorizações para coleta de material biológico e para 

a realização de pesquisa em unidades de conservação federais e cavernas. Os 

tipos de solicitações disponíveis no SISBIO são: Autorizações para atividades 

com finalidade científica; Autorizações para atividades com finalidade didática 

(no âmbito do ensino superior); Licença Permanente e Registro Voluntário 

para coleta e transporte de material botânico, fúngico e microbiológico. O 

sistema permite ao ICMBio realizar a gestão da informação resultante das 

pesquisas realizadas visando a conservação da biodiversidade, por meio do 

recebimento de relatórios de atividades que integram a base de dados do 

Instituto sobre ocorrência e distribuição de espécies (ICMBio, 2015). 

 

Contudo, pode-se afirmar que existem diversas ações atuantes na APA do Delta 

com o intuito de conservar e fiscalizar os ambientes naturais presentes na paisagem costeira, 

buscando auxiliar no cumprimento das propostas elencadas pelas UC. Mesmo diante a essas 

intervenções ainda se observa conflitos nos limites da área de proteção, no que concerne ao 

uso e ocupação do solo, através de ocupação de áreas improprias, a especulação imobiliária, 

estabelecimento de hotéis de grande porte (resorts), atividades de aquicultura e carcinicultura, 

devendo-se ampliar pesquisas a fim de monitorar o desenvolvimento dessas atividades e seus 

possíveis impactos futuros para os sistemas ambientais e as comunidades que ali residem, 

para que não venha causar prejuízos em suas atividades tradicionais, como pesca, 

extrativismo, agricultura de subsistência entre outros.  
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Figura 5. Carta Imagem da Área de proteção Ambiental do Delta do Parnaíba - APA
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3.2 Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

De maneira geral as bases geológicas que compreendem os municípios de Luís 

Correia e Cajueiro da Praia são o Embasamento Cristalino Pré-cambriano, as formações 

Paleo-Mesozóica da Bacia Sedimentar do Maranhão-Piauí, os sedimentos terciários da 

formação Barreiras, e os sedimentos costeiros Quartenários. (ALMEIDA et al., 1977; LIMA, 

1987; FUNDAÇÃO CEPRO, 1996). 

Os terrenos do embasamento cristalino são datados do Pré-Cambriano e 

corresponde à faixa do Escudo Nordestino, no contato sul e sudeste da bacia sedimentar do 

Maranhão-Piauí (Lima, 1987) nela encontram-se áreas de Depressões Periféricas, com a 

presença de feições geomorfológicas do tipo pedimentos, vales e inselbergs (Figura 6). 

 

Figura 6: Esboço da base geológica do Nordeste do Brasil, com destaque para a área que corresponde 

aos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima (1987) 
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Esse terreno corresponde a uma faixa situada entre os terrenos da Formação 

Barreiras e Formação Serra Grande se estendendo no sentido SE/NW indo em direção à 

margem do rio Parnaíba, saindo do município de Granja, no Ceará, e passando pela área dos 

municípios de Cajueiro da Praia, Parnaíba, na praia Pedra do Sal, Luís Correia e Bom 

Princípio do Piauí. 

Nesse conjunto são identificados Granitóides da Suíte intrusiva de Chaval, 

datados do Neoproterozóico, e na porção NW dessa faixa Gnaisses e Migmatitos que 

compõem o Complexo Granja, datados do Paleoproterozóico, este último encontra-se ao sul 

dos municípios de Luís Correia e Parnaíba e a leste de Bom Princípio do Piauí (AGUIAR, 

2004; GORAYEB e LIMA, 2014).(Figura 7) 

 

Figura 7. Esboço geológico do embasamento cristalino da planície litorânea do Piauí 

 

 

Fonte: Gorayeb e Lima (2014) 
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De acordo com Goyareb e Lima (2014) o Granito Chaval representa um batólito 

aflorante próximo à costa Atlântica do Ceará e Piauí, intrusivo em ortognaisses do Complexo 

Granja e supracrustais do Grupo Martinópole. Segundo os autores, essa rocha é, em parte, 

coberto por depósitos cenozoicos costeiros e rochas sedimentares paleozoicas da Bacia do 

Parnaíba. Na área de estudo encontra-se afloradas na comunidade de São Domingos no 

município de Luís Correia (Figura 8), verifica-se nessa área o afloramento das rochas 

graníticas nos quais é alvo de atividades de mineração para construção civil com o desmonte 

de rochas por meio de explosivos, nela é possível observar a demarcação de áreas para 

possíveis explosões. 

 

Figura 8. Afloramento rochoso na comunidade de São Domingos em Luís Correia, 

com destaque para demarcação de áreas de desmonte de rochas. 

Fonte: Sousa (2018) 

 

As rochas desse compartimento estrutural têm como característica a textura 

porfirítica, destacando-se megacristais de microclina, em sienogranitos e monzogranitos, e 

outras feições texturais/estruturais de origem magmática (FUNDAÇÃO CEPRO, 1996; 

GOYAREB, LIMA, 2014). 

 Outra unidade estrutural é a bacia sedimentar do Parnaíba, trata-se de uma bacia 

intra-cratônica, nos quais favoreceu a deposição dos sedimentos oriundos das transgressões e 

regressões marinhas associadas a eventos tectônicos, nessa área encontram-se diferentes tipos 

de modelados geomorfológicos a citar a presença de agrupamentos de mesas, planaltos 

rebaixados, planícies de inundação, planícies fluviolacustres, reversos de cuestas, depressões 

monoclinais, Planaltos de cimeira, vales e morros testemunhos (LIMA, 1987).   
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Ao sul do municipio de Luís Correia destaca-se a Formação Serra Grande, datado 

do período Siluriano, com uma pequena representatividade em área territorial. Apresenta uma 

deposição de um pacote de arenitos conglomeráticos e conglomerados na base, passando a 

arenitos de granulação mais fina no topo, intercalados com siltitos, folhelhos e argilitos 

(PFALTZGRAFF et al 2010). 

A terceira unidade corresponde aos tabuleiros litorâneos, formados pelos 

sedimentos do Grupo  Barreiras, datados do Terciário (Lima, 1985). Estes resultam na forma 

de glacis de acumulação, gerados a partir da deposição dos sedimentos continentais em 

direção ao litoral, apresentando feições de tabuleiros. Morfologicamente, compreende uma 

superfície plana a suavemente ondulada, com pequeno caimento topográfico na direção da 

linha de costa (PFALTZGRAFF et al 2010). 

Esta unidade estrutural ocorre ao longo de uma ampla faixa, quase contínua, à 

retaguarda dos sedimentos quaternários costeiros, onde repousa discordantemente sobre 

terrenos do domínio cristalino e da bacia paleomesozoica.  

Essa sequência é constituída por sedimentos arenoargilosos, não ou pouco 

litificados, de coloração avermelhada, creme ou amarelada, muitas vezes com aspecto 

mosqueado, mal selecionados, de granulação variando de fina a média, mostrando horizontes 

conglomeráticos e níveis lateríticos, sem cota definida, em geral, associados à percolação de 

água subterrânea (FUNDAÇÃO CEPRO, 1996; PFALTZGRAFF et al 2010).  

A última unidade estrutural corresponde aos sedimentos recentes de praias e 

aluviões, os quais pertencem aos sedimentos costeiros datados do Quaternário, corresponde à 

planície costeira, atingindo uma área em torno de 600 km², para toda a planície costeira 

compreendendo apenas 0,2% da área do estado do Piauí (Lima, 1987), incluindo sedimentos 

praiais, fluviomarinhos, eólicos, lacustres, marinhos e aluviões. 

Nessa unidade podem ser encontradas distintas unidades ambientais a citar, praias 

e pós-praias, terraços marinhos, quatro gerações de dunas (móveis, fixas, semifixas e 

paleodunas), planície de deflação eólica, planície fluviomarinha, planície fluvial e 

fluviolacustres. 

A área de estudo, é composta, essencialmente, por material sedimentar recente, 

principalmente dos períodos Terciário e Quaternário da Era Cenozóica e uma pequena parte 

por embasamento cristalino, esta ultima não será levando em consideração para nível de 

detalhadamento dos sistemas ambientais costeiros. 

 Dessa forma, foram identificadas nove unidades geológicas e seis 

compartimentos regionais do relevo, este último resultante do trabalho combinado dos agentes 
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eólicos, fluvial e marinho. As unidades geológicas são: depósitos marinhos litorâneos, as 

coberturas eólicas Holocênicas, as coberturas eólicas Pleistocênicas, aluviões Holocênicos, 

aluviões de origem flúvio lacustre Holocênicos, os depósitos fluviomarinhos Holocênicos, os 

depósitos de pântanos de mangues Holocênicos, o Grupo Barreias, e Crátons de origem 

Neoproterozóica. 

Os depósitos marinhos litorâneos e as coberturas eólicas datam da Era Cenozóica, 

do período Quartenário, corresponde à região geomorfológica da planície costeira, onde 

contêm diversas feições a citar faixa de praias, campos de dunas (móveis, fixas, semifixas e 

eolianitos) e planície de deflação eólica. Formam um alongado depósito contínuo, por toda a 

extensão da costa, desde a linha de maré baixa até a base das dunas móveis (PFALTZGRAFF 

et al 2010). 

Apresentam sedimentos praiais compostos por areias quartzosas, contendo níveis 

de metais pesados, fragmentos de conchas e minerais micáceos. As areias são moderadamente 

selecionadas e de granulometria fina a média, apresentando cores esbranquiçadas 

(FUNDAÇÃO CEPRO, 1996).  

Incluem-se também, nesse contexto, os beach-rocks ou arenitos de praia que 

ocorrem em trechos da área. Tais formações se encontram distribuídas descontinuamente, 

formando delgados corpos paralelos à linha de costa, onde afloram em dois subambientes 

praiais: na zona de estirâncio e na zona de arrebentação, trata-se de arenitos conglomeráticos 

com grande quantidade de bioclastos (fragmentos de moluscos e algas), cimentados por 

carbonato de cálcio (PFALTZGRAFF et al 2010). 

Ainda segundo o autor, essas feições mostram estratificações cruzadas alongadas 

dos tipos planar e acanalada, funcionam, muitas vezes, como uma proteção a determinados 

setores da costa, diminuindo a energia das ondas que se aproximam da face da praia, evitando 

a sua ação erosiva. As principais ocorrências situam-se nas praias do Coqueiro e de Macapá. 

Os aluviões Holocênicos, corresponde as áreas de terraços e planícies fluviais, são 

sedimentos que bordejam os baixos cursos fluviais, tem areias mal selecionadas, argilas e 

siltes, além de clásticos grosseiros e matéria orgânica em deposição. (FUNDAÇÃO CEPRO, 

1996).  Já os aluviões lacustres, são sedimentos deposicionados nas áreas de Planície flúvio 

lacustres, são rios que tem seu curso barrados por sedimentos eólicos, formando barreiras 

naturais que dão origem a lagoas costeiras.  Os depósitos fluviomarinhos e os depósitos de 

pântanos de mangues Holocênicos correspondem às feições da planície fluviomarinha, seus 

detritos não tem boa seleção e tem textura argilosa e argilo-arenosa, apresenta cores escuras 

com a ocorrência de matéria orgânica.  
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Na sequência são especializados nos municípios de Luís Correia e Cajueiro da 

Praia, as unidades referentes à estrutura geológica (MAPA 2) e os domínios geomorfológicos 

e as principais unidades atribuídas a esses grandes compartimentos do relevo (Mapa 3). No 

quadro 7, são sintetizadas as informações da base natural geológico-geomorfológica para a 

análise regional da área. 
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Fonte: Organizado pela autora (2019)
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Superfície dissecada de Chaval 

 

 

Complexo Granja, composta por Migmatitos, 

biotita-gnaisses, granitos porfiróides com 

variações para sienitos. 

Quadro 7 – Síntese das unidades geológicas e geomorfológicas de Luís Correia e Cajueiro da Praia 



67 
 

3.3 Condições climáticas e hidrológicas 

A análise climática da planície litorânea piauiense denota-se deficiente por conta 

da escassez de dados para a área. Dessa forma, a caracterização leva em consideração os 

dados do posto pluviométrico da cidade de Parnaíba. Nesta análise foi dada ênfase as 

condições de precipitação e temperatura, considerados como elementos de maior significância 

no contexto climático regional. 

O clima se constitui em um dos mais importantes elementos da biosfera, sendo o 

conhecimento detalhado de sua dinâmica e interação com os outros elementos do ambiente 

uma contingência necessária (MENDONÇA, 2000). Ele representa um sistema extremamente 

complexo e regido por múltiplas interações entre diversos componentes (atmosfera, oceano, 

hidrosfera, etc). Deste modo, a maneira pela qual os fenômenos atmosféricos e climáticos são 

estudados tem evoluído e se especializado ao longo do tempo. 

Para Magalhães e Zanella (2015) compreender as interações geradoras de climas e 

tempo distintos trazem informações fundamentais para diversos estudos que estejam 

vinculados ao clima de uma região, além de exercerem forte influência na vida humana, 

podendo acarretar impactos negativos ou positivos em várias dimensões da sociedade.  

De acordo com Mendonça (2000) os elementos climáticos são atributos físicos 

que representam as propriedades da atmosfera geográfica. Os mais utilizados são a 

temperatura, a umidade e a pressão atmosférica, que influenciados pela diversidade 

geográfica, manifestam-se por meio de precipitação, vento, nebulosidade, ondas de calor e 

frio.  

A precipitação pluviométrica é um fator importante na definição do clima de uma 

localidade, sendo o resultado do conjunto de eventos meteorológicos e geográficos. Seu 

estudo é necessário devido à forte influência que exerce sobre as condições ambientais e 

socioeconômicas (ANDRADE JUNIOR, 2000). 

Partindo dessa premissa, o estado do Piauí apresenta duas estações do ano bem 

definidas: uma chuvosa e outra seca. É caracterizado por três regimes pluviométricos: região 

sul, de novembro a março; região central, de dezembro a abril e região norte, de janeiro a 

maio, esta última influenciada pela atuação da Zona Convergência Inter Tropical -ZCIT 

(Figura 9) (MEDEIROS, 2007). 
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Figura 9. Regimes pluviométricos do Piauí  

 

Fonte: Medeiros (2007). 

 

As condições climáticas do litoral piauiense são influenciadas por fatores 

climáticos relativos às massas de ar associados aos fatores geográficos como latitude, relevo e 

natureza do solo, os quais definem as condições de precipitação pluviométrica, a 

evapotranspiração, temperatura e balanço hídrico, bem como são regidos e influenciados por 

vários fenômenos que atingem essas áreas, tal como a ZCIT.  

O clima da região é controlado pela proximidade ao equador, do Atlântico Sul 

anticiclone e pela Zona de Convergência Intertropical - ZCIT (NIMER, 1979, citado por 

HESP et al, 2009). Esta situação conduz um importante interanual sazonal e variação do 

regime de precipitação. O anticiclone do Atlântico Sul opera quase ininterrupta durante todo o 

ano. Centrado em torno de 22° S, esta zona de alta pressão gera condições de seca para o 

nordeste do Brasil, bem como a SE e E ventos alísios permanentemente estabelecidos no 

flanco norte do anticiclone (HESP et al, 2009). 

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é a área de confluência de NE e SE 

ventos alísios, e sua influência é geralmente associada com a seus deslocamentos sazonais em 

relação ao equador. Ela muda para o sul durante o verão e outono do hemisfério sul e ao norte 

durante o inverno austral, e exerce um controle significativo sobre as chuvas e regimes eólicos 

(NIMER 1979 citado por HESP et al, 2009). 
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De acordo com Cavalcanti (2000) a planície costeira do Piauí possui índices 

elevados de precipitação pluviométrica, tratando-se de uma área privilegiada, porém ao longo 

do ano é bastante irregular, onde as chuvas dividem o ano em dois períodos distintos: o 

período chuvoso, que se inicia em dezembro e se prolonga até abril ou maio, com 

precipitações de grande intensidade, com máxima de 298.4mm no mês de março. E o período 

seco, que corresponde aos meses de junho até novembro, quando as precipitações são esparsas 

alcançando a mínima de 1.1 mm no mês de setembro.  

Dessa forma, a pesquisa teve-se como base os dados do município de Parnaíba o 

fato de que na região litorânea piauiense apenas este município conta com estação que produz 

dados de temperatura, ventos (direção e velocidade) e precipitação pluviométrica e pela falta 

de dados dessa natureza nos outros municípios da área, embora se permita a generalização 

pelo fato da proximidade dos municípios costeiros. 

Dados da FUNDAÇÃO CEPRO (1996) apontam que o litoral do Piauí sofre 

influência de um clima tropical úmido, com chuvas de verão (Aw) e tropical úmido com 

chuvas de verão prolongando-se até o outono (Aw’) de acordo com a classificação de 

Köppen. 

As condições climáticas do litoral piauiense apresentam temperaturas mínimas de 

25ºC e máximas de 32ºC, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média 

anual (com registro de 1.200 mm, na sede do município de Parnaíba) é definida no Regime 

Equatorial Marítimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses como os 

mais chuvosos e período restante do ano de estação seca. O trimestre mais úmido é o formado 

pelos meses de fevereiro, março e abril.  

A análise dos dados das normais climatológicas obtidas para os anos de 1961-

1990 (Tabela 1) foi possível entender o comportamento pluviométrico e de temperatura da 

região costeira piauiense. Observa-se que a tendência histórica apresenta dados positivos de 

pluviometria de 1596,4 (mm) anuais, porém essa distribuição não acontece de forma regular 

como se pode perceber na (Gráfico 1). As chuvas de verão irão concentra-se nos meses de 

Janeiro a Junho, e após esse período há uma diminuição significativa de precipitação. 
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Tabela 1. Parnaíba - Normais Climatológicas dos anos de 1961-1990 

Mês T  

(°C)  
 

P  

(mm)  
 

ETP  

   
 

ARM  

(mm)  
 

ETR  

(mm)  
 

DEF  

(mm)  
 

EXC  

(mm)  
 

 Jan   27,2   138   150   0   138   12   0  

 Fev   26,6   277   128   100   128   0   49  

 Mar   26,3   357   135   100   135   0   222  

 Abr   26,3   336   129   100   129   0   207  

 Mai   25,0   226   109   100   109   0   117  

 Jun   26,5   54   132   46   108   24   0  

 Jul   26,5   21   136   15   52   84   0  

 Ago   27,0   5   147   4   16   131   0  

 Set   27,4   2   151   1   5   146   0  

 Out   27,5   3   159   0   4   156   0  

 Nov   27,6   8   157   0   8   149   0  

 Dez   27,6   46   163   0   46   117   0  

 TOTAIS   321,5   1.473   1.695   465   878   818   595  

 MÉDIAS   26,8   123   141   39   73   68   50  

Fonte: INMET (2003) 

Legenda da tabela  

T Temperatura Médial Mensal do Ar 

P Precipitação Total Média 

ETP Evapotranspiração Potencial 

ARM Armazenamento 

ETR Evapotranspiração Real 

DEF Deficiência Hídrica 

EXC Excedente Hídrico 

 

Gráfico 1- Normal Climatológica de precipitação (1961-1990) 

 

Fonte: INMET (2003) 
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O balanço hídrico (Gráfico 2) para a área demostra a variabilidade de entrada e 

saída de água no sistema. De acordo com Pereira, Angelocci e Sentelhas (2002), entende-se 

balanço hídrico como sendo a contabilização da água do solo, resultante da aplicação do 

princípio de conservação de massa em um volume de solo vegetado.  

A variação de armazenamento de água considerado, por intervalo de tempo, 

representa o balanço entre o que entrou e o que saiu de água do volume de controle. Para os 

meses de Fevereiro a Maio, durante o intervalo de 30 anos da Normal Climatológica (1961-

1990) é possível verificar que são esses quatro meses que possuem mais entrada de água, 

sendo o déficit hídrico superior a esses meses, que se estendem de junho a dezembro.  

Gráfico 2- Balanço Hídrico – Parnaíba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INMET (2003) 
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Foram analisados também os dados de temperaturas médias máximas e mínimas 

anuais, bem como a média anual representados pelos gráficos 3 e 4 que se segue. Observa-se 

que temperatura ao contrário da precipitação é mais homogênea e apresenta durante o ano 

pequenas alterações, variando de 32ºC (máxima) a 22ºC (mínima), com média anual de 

27,2ºC. 

Gráfico 3- Médias anuais de temperatura (Máx e Min ºC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INMET 

 

Gráfico 4- Médias anuais de Temperatura ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INMET 
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Lira el al (2017) realizam uma caracterização dos ventos para o estado do Piauí, 

dentre as análises destaca-se o potencial eólico para o municipio de Parnaíba, onde representa 

a variação da velocidade média horária do vento, nos quais estima para as alturas 

correspondente as de 50, 70 e 90 m  em relação ao nível do solo. 

Segundo os autores, os maiores valores de velocidade média dos ventos ocorreram 

entre 18h e 20h, com máximas de aproximadamente 6,1m/s, registrando os menores valores 

foram registrados entre 9h e 10h, com mínima de aproximadamente 3m/s. Observa-se que há 

na região três períodos distintos dessa velocidade de Janeiro a março de abril a Julho e agosto 

a dezembro. 

 Esses últimos meses são responsáveis pelo desenvolvimento de uma maior 

dinâmica eólica na área de estudo correspondendo aos deslocamentos de sedimentos praiais, 

avanços de dunas e soterramento de lagoas, estas que são associadas aos ventos alísios e as 

brisas que são presentes na região de maneira mais intensa. 

Os recursos hídricos estão diretamente associados aos aspectos climáticos e tipo 

de embasamento geológico da região, sendo estes elementos determinantes para avaliar o 

potencial hídrico superficial e subterrâneo. 

As bacias litorâneas constituem-se por um conjunto de pequenas bacias 

localizadas no extremo norte do Estado, drenadas diretamente para o oceano, com exceção da 

bacia do rio Igaraçu, tributário do rio Parnaíba. Os principais rios dessas bacias são o rio 

Portinho e o rio Camurupim, já os outros rios são o rio Cardoso e o rio Carpina que passa por 

Cajueiro da Praia.  

O sistema fluviolacustre da planície costeira é composto por inúmeras lagoas, que 

tem alimentação pluvial e fluvial e podem ter, também, origem freática. Destacam-se as 

lagoas de Sobradinho, Portinho, Jaboti e das Mutucas. Já as dunas constituem aquíferos livres, 

com areias de alta permoporosidade, cuja espessura total varia de 20 a 35m e a camada 

saturada fica entre 3 a 10m, apresentam um razoável potencial hidrogeológico. 

 

3.4 Associação de Solos e Vegetação 

 Os solos constitui um sistema aberto entre os diversos geoecossitemas que 

forma a superfície terrestre, que está constantemente sobre ação de fluxos de matéria e energia 

(EMBRAPA, 2014). Sua formação ocorre pela combinação de fatores ambientais, tais como o 

material de origem (rocha), o relevo, o clima, os organismos e o tempo. As feições 

morfológicas refletem a atuação dos processos pedogenéticos.  
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Para os munícipios de Luís Correia e Cajueiro da Praia são identificados quatro 

principais associações de solos Gleissolos, Argissolos, Neossolos e os Planossolo (MAPA 5) 

e no quadro 8  é apresentada uma correlação aproximada entre as classes de solos do Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) do segundo nível categórico e a classificação 

anterior da EMBRAPA (1973).  

 

Quadro 8. Classes de solos do litoral do Piauí: Luís Correia e Cajueiro 

SiBCS 
 

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR 
Ordem Subordem 

Gleissolos Sálico  Solonchak com horizonte glei 

 

Argissolos 

Amarelo Podzólico Amarelo 

Vermelho – Amarelo Podzólico Vermelho-Amarelo Rubrozém  

 

 

Neossolos 

Litólico Solos Litólicos  

Litossolos 

Quartzarênico Areias Quartzosas  

Areias Quartzosas Hidromórficas  

Areias Quartzosas Marinhas 

Planossolo Háplico Planossolos 

 Hidromórfico Cinzento com mudança textural abrupta 

Fonte. Adaptado de IBGE (2015) 

Os Gleissolos são solos característicos de áreas alagadas ou sujeitas a alagamento 

estão localizados próximos a desembocaduras fluviais, correspondem às proximidades da foz 

do rio Cardoso/Camurupim e Ubatuba/Timonha. Apresentam cores acinzentadas, azuladas ou 

esverdeadas, podem apresentar alta ou baixa fertilidade natural e têm nas condições de má 

drenagem a sua maior limitação de uso. 

Esta unidade apresenta solos derivados de sedimentos recentes (holocênicos), de 

origem fluviomarinha (FUNDAÇÃO CEPRO, 1996). São constituídos de sedimentos muito 

finos associados a materiais orgânicos provenientes da deposição de produtos do ecossistema 

manguezal e da intensa atividade biológica que prolifera no mesmo (JACOMINE, 2009). 

Ocorrem nas baixadas litorâneas nas planícies flúviomarinhas afetadas pelas 

marés, sendo parciais ou totalmente encharcados, esses solos não possuem nítida divisão dos 

horizontes dos perfis, exceto nos locais mais abrigados, onde há o desenvolvimento de um 

horizonte A1. São mal drenados, não desenvolvidos e tem teores elevados de sais oriundos 

das águas de preamar e de compostos de enxofre. Apresenta-se uma fragilidade ambiental e 

uma limitação quanto o uso por possuir excesso de água, salinização, drenagens, inundações, 

mecanização impraticável dentre outras (FUNDAÇÃO CEPRO, 1996, JACOMINE, 2006). 

A vegetação é adaptada ao ambiente salobro, com pouco oxigênio, desenvolvendo 

raízes respiratórias, com influência da maré. É reconhecido como Vegetação Paludosa 
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Marítima de Mangue, com tipos arbustivos e arbóreos, como o "mangue preto", "mangue 

vermelho", "mangue branco" e "mangue de botão" (CAVALCANTI, 2000). 

Os Argissolo têm como característica marcante um aumento de argila do 

horizonte superficial A para o subsuperficial B que é do tipo textural (Bt), geralmente 

acompanhado de boa diferenciação também de cores e outras características. As cores do 

horizonte Bt variam de acinzentadas a avermelhadas e as do horizonte A, são sempre mais 

escurecidas. A profundidade dos solos é variável, mas em geral variam de pouco profundos a 

profundos. São juntamente com os Latossolos, os solos mais expressivos do Brasil, sendo 

verificados em praticamente todas as regiões. (FUNDAÇÃO CEPRO, 1996, JACOMINE, 

2006, EMBRAPA, 2006). 

Os Neossolos Quartzarênicos compõem a maior superfície da área, 

correspondendo aos terrenos do tabuleiro litorâneo e ambientes dunares. Os solos são 

arenosos, com 95% de quartzo. Possuem boa drenagem e são profundos, entretanto, são 

moderadamente ácidos e possuem baixa fertilidade. Em áreas de dunas, podem possuir baixo 

desenvolvimento pedogenético.  

Para EMBRAPA (2006) as dunas não são uma classe de solo, trata-se de 

sedimentos em forma de colina ou monte formado de areia pela ação do vento. Tem origem 

ligada a obstrução ao vento carregado de areia, por alguma moita, lajedos, ou outro anteparo. 

Uma vez formadas, as dunas, por si só, passam a oferecer resistência ao vento, tomando 

formas variadas. 

A vegetação típica desta classe de solo é de tabuleiro e de dunas, variando de tipos 

herbáceos a arbóreos, adaptados aos solos arenosos e salinos. A Vegetação Pioneira 

Psamófila, encontrada em áreas de dunas, atuando na fixação e pedogênese, é uma vegetação 

do tipo gramíneo-herbáceo, permitindo o desenvolvimento do solo para posteriormente se 

fixarem outros tipos vegetacionais. As plantas mais comumente encontradas são salsa da praia 

e pinheirinho de praia. 

Os Planossolo compreendem solos minerais, imperfeitamente ou maldrenados, 

com horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve que contrasta 

abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado e geralmente com 

acentuada concentração de argila, com permeabilidade lenta ou muito lenta. Ocupam áreas 

próximas às margens dos rios Camurupim, Cardoso, Carpina entre outros, junto à planície 

fluviomarinha em áreas mais distantes do oceano.  

São comuns em áreas de relevos aplainados com excesso de umidades e sódio, 

estando permanentemente ou temporariamente alagados. A vegetação típica deste ambiente é 
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a mata ciliar, mata de várzea, com destaque para as carnaúbas adaptadas aos solos 

hidromórficos. 

O estabelecimento das classes de vegetação para os municípios de Luís Correia e 

Cajueiro da Praia resultou das variações identificadas pelo NDVI, permitindo assim, a 

formulação de um Índice de Cobertura Vegetal. O índice foi determinado através de uma 

imagem de satélite no sensor Landsat OLI 8, datado de 14 de outubro de 2018. A imagem foi 

escolhida no fim da estação chuvosa, pois neste período a quantidade de água no sistema se 

encontra relativamente estável com melhor realce da vegetação pelo NDVI. 

No mapa 4 é possível verificar quais os tipos de cobertura vegetal representavam 

cada índice configurado. O índice “Alto” corresponde às áreas cobertas pelo bosque de 

mangue, uma vegetação do tipo formação Pioneira com influência fluviomarinha e vegetação 

do tipo arbustiva. O índice “Moderadamente Alto” está representado por uma Savana-

Estépica Arborizada. O “Médio” apresenta uma Caatinga arbustiva aberta, já o “Médio” foi 

identificado como lavouras e pastagens. 

A classe “Moderadamente Baixo” corresponde as áreas de vegetação Pioneira 

Psamófila e com ausência de vegetação, representado no mapa nas áreas dos campos de dunas 

e os ambientes salgados, nas proximidades com o bosque de mangue. Esse tipo de vegetação 

ocorre nos ambientes de pós-praia (berma), sobre dunas de formação mais recente e em 

algumas depressões interdunares, as espécies de maiores ocorrências são: Ipomoea pes-caprae 

(salsa-da-praia), Remirea marítima (pinheirinho-da-praia) e Paspalum maritimum.  

Enquanto que o índice “Baixo” apresentou-se como áreas representado por corpos 

hídricos superficiais, identificados em campo como as lagoas costeiras, os rios da planície 

fluviomarinha e os tanques de carcinicultura. Na figura 10 é indicado algumas formações 

vegetais encontradas na área de estudo. 
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I-Área de depressão interdunares com a presença 

de vegetação do tipo Pioneira Psamófila, possui 

um estrato gramíneo-herbáceo,sendo utilizada 

como pastagem pela pecuária extensiva 

II -Vegetação típica de apicum com estrato arbóreo 

III- Presença de carnaúbas associadas a culturas 

mistas 

IV-Vegetação perenifólia de mangue 

VI- Vegetação subperenifólia de dunas, constituída 

por espécies arbóreas e arbustivas 
V-Vegetação de transição, presença de carnaúbas, 

cactos e vegetação típica de cerrado 

Figura 10. Formações vegetais presentes na área de estudo Fonte: Sousa (2017) 
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3.5 Caracterização histórica e socioeconômica dos municípios litorâneos do Piauí  

 Este capítulo traz um breve panorama histórico e socioeconômico dos 

municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia. Essa etapa pode ser compreendida pela 

Geoecologia como sendo os agentes responsáveis por transformar a paisagem, a fim de 

entender como ocorre o uso e ocupação da área, bem como a relação sociedade natureza 

(FARIAS, 2015).   

 

3.5.1 O município de Luís Correia e Cajueiro da Praia 

Data de 1820 o povoamento do território de Amarração, atual município de Luís 

Correia, quando alguns pescadores ali se instalaram, posteriormente durante a guerra dos 

Balaios, por sua estratégica posição geográfica, tornou-se local de desembarque das tropas 

que combatiam os revoltosos, servindo de comunicação com as províncias limítrofes e Capital 

do Império (FUNDAÇÃO CEPRO, 1996; CAVALCANTI, 2000). 

O nome amarração é por servir de ancoradouro para as embarcações dos 

pescadores, bem como para o desenvolvimento de atividades pesqueiras. Embora pertencente 

ao Piauí, Amarração foi assistida por padres de Granja, no Estado do Ceará, passando os 

habitantes do povoado a fazerem transações comerciais e a pagarem os impostos naquela 

cidade. O fato motivou a Assembleia Provincial do Ceará, em 1865, a elevar o povoado à 

categoria de Distrito, com limites fixados em 1870. (FUNDAÇÃO CEPRO, 1996; 

CAVALCANTI, 2000). 

Em 1874, por deliberação cearense, Amarração foi elevada à categoria de Vila. O 

Governo do Piauí reivindicou seu território, readquirido em 1880, por determinação do 

Governo-Geral, em troca de dois importantes municípios, Independência e Príncipe Imperial, 

hoje Crateús. Em 1931, Amarração perde a autonomia, passando a integrar o município de 

Parnaíba, como Distrito. E, em 1935, teve o nome mudado para Luís Correia, em homenagem 

ao homem público jornalista e literato, Luís Morais Correia, nascido no Município. Três anos 

mais tarde, readquiriu a autonomia administrativa, tendo como sede a cidade de Luís Correia. 

(FUNDAÇÃO CEPRO, 1996; CAVALCANTI, 2000). 

Já Cajueiro da Praia foi elevado à categoria de município e distrito com a 

denominação de Cajueiro da Praia, em 1989, com área territorial e limites estabelecidos pela 

Lei Estadual n.º 4810, de 1995 desmembrado de Luís Correia. Sede no atual distrito de 

Cajueiro da Praia (ex-povoado de Cajueiro) em 1997 (IBGE, 2009). 
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3.5.2 Aspectos socioeconômicos  

No litoral piauiense em toda área litorânea tem sua base voltada para atividades da 

agropecuária e do extrativismo (IBGE, 2010). Destacam-se, na área animal, a pecuária bovina 

e a pesca; na vegetal, a exploração da carnaúba e da castanha do caju; a exploração de salinas, 

fazendas de camarão e de jazidas de areia, argila e rocha, visando o mercado da construção 

civil e das cerâmicas. 

As atividades produtivas se referem ao setor primário, através de práticas na 

agricultura e aos produtos de origem animal e vegetal. A produção agropecuária, a lavoura de 

subsistência é o setor que mais contribui com a renda local, porém apresenta-se com uma 

baixa produtividade, devido o desenvolvimento da mesma através de mecanismos 

tradicionais, a citar as culturas do milho, feijão, mandioca, algodão, cana de açúcar, frutas etc. 

Quanto aos produtos de origem animal destaca-se a produção de leite e ovos de 

galinha, além da produção de carne bovina, suína e caprina. Já os produtos de extração 

vegetal, restringe-se a produção da cera de carnaúba, castanha de caju e buriti, é possível 

destacar também a retirada de madeira para lenha. No setor secundário cita-se os projetos de 

carcinicultura (criação intensiva de camarão). O setor terciário é representado pela atividade 

comercial, basicamente familiar. (FUNDAÇÃO CEPRO, 1996; CAVALCANTI, 2000, IBGE, 

2010). 

Na Tabela 2 que segue observa a distribuição dos estabelecimentos por números e 

área dos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia. Quanto às atividades desenvolvidas 

destaca-se os estabelecimentos agropecuários, as lavouras permanentes, temporárias, 

pastagens naturais, matas e florestas.  Devido sua maior extensão territorial o municipio de 

Luís Correia destaca-se com maior numero de atividades. 

No mapa 6 observa-se a distribuição das principais atividades de usos da terra 

para os municípios de Luís Correia e Cajueiro. As áreas de cultura estão associadas 

principalmente as áreas de várzeas e cursos d’água.  
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Tabela 2: Estabelecimentos por números e área dos municípios de Luís Correia e Cajueiro da 

Praia – 2010 

Atividades Luís Correia Cajueiro da Praia 

nº ha nº ha 

Estabelecimentos 

agropecuários 

2.423 28.502 779 5.554 

Lavouras permanentes 663 2.780 116 771 

Lavouras temporárias 1.544 3.942 395 1.991 

Pastagens naturais 205 3.386 8 145 

Matas e florestas 374 15.720 13 68 

Total  5.209 54.330 1.331 8.469 

Fonte: IBGE. Censo agropecuário, 2006 

Na tabela 3, observa-se o efetivo de rebanhos para os municípios, destaca-se a 

produção de criação de Galináceos com um total de 94.657 para o ano de 2012 para ambos os 

municípios, seguido da produção de suínos, bovinos e caprinos. A presença desses efetivos de 

em áreas costeiras traz um contraste conflituoso, principalmente da presença de gado que são 

criados de forma extensiva na planície costeira, essa realidade é resultado da colonização 

histórica do estado. O destino dos rebanhos é em sua maioria para o comercio de carne. 

Tabela 3. Efetivo dos rebanhos: número de cabeças segundo os municípios (2012) 

Rebanhos Luís Correia Cajueiro da Praia TOTAL 

Galos, frangos e 

pintos 

74.726 19.931 94.657 

Galinhas 31.868 8.535 40.403 

Bovinos 10.725 2.078 12.803 

Suínos 10.213 3.198 13.411 

Caprinos 7.560 2.905 10.465 

Ovinos 7.162 1.276 8.438 

Vacas ordenhadas 1.910 311 2.221 

Asininos 1.655 428 2.080 

Equinos 1.134 238 1.372 

Muares 320 60 380 

Fonte: IBGE, Produção da pecuária municipal, 2012. 

 O extrativismo foi a principal atividade econômica nos períodos de 1950 a 

1990, tendo a principal atividade a extração da cera de carnaúba, embora com o declínio da 

atividade, ainda se verifica a extração da plana e cera como renda alternativa no litoral 

piauiense. Na tabela 4, verificam-se as principais atividades ligadas a extração vegetal de 

produção para os municípios de Luís Correia com produção da cera de 318 toneladas e 

Cajueiro da Praia com apenas 37 toneladas de produção. Chama-se atenção para a quantidade 
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de madeira extraída na área com um total de 10.458 m³, o que gera uma grande preocupação 

quanto à sustentabilidade das paisagens naturais.  

Tabela 4. Extração vegetal e silvicultura dos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia – 

2017 

 Luís Correia Cajueiro da Praia TOTAL 

Madeira, lenha (m3)  7.393 3.065 10.458 

Ceras, Carnaúba-pó 

(ton) 

318 37 355 

Madeira, carvão 

vegetal (ton). 

187 105 292 

Fonte: IBGE, Produção da extração vegetal e da Silvicultura (2017) 

Por fim, dentre as principais atividades destaca-se também a produção de camarão 

nos municípios estudados. Essa atividade foi iniciada na década de 1980, atraindo muitos 

empresários interessados, o que provocou a valorização das áreas de marisma e a ocupação de 

Áreas de Preservação Permanente. Atualmente se produz cerca de 3.500 ton/ano na região, 

com uma produtividade superior a 4.800 kg/ha/ano, sendo o município de Cajueiro da Praia 

responsável pela metade das fazendas e da área de produção (SEPLAN, 2010).  

A área das fazendas de carcinicultura será explorada no item de caracterização da 

unidade geoecológica da planície fluviomarinha, onde será espacializado e demostrado o 

quadro evolutivo dessa atividade em áreas de manguezais e apicuns, o que traz diversos 

problemas socioambientais para a área. 

  

3.5.3 Caracterização populacional dos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia 

O município de Cajueiro da Praia possui uma área territorial de 273,14 km² e 

população total para o ano de 2010 de 7.163, apresenta uma densidade demográfica de 26,22 

hab/km² (IBGE, 2010).  

Na tabela 5 é possível verificar que atualmente a maior parte da população 

Cajueirense concentra-se na zona rural correspondendo a 62,32% em relação à população 

urbana que corresponde a apenas 37,68%. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do 

município é de 0,546, em 2010, o que situa esse município na faixa de IDHM baixo (esse 

índice varia de 0 a 1 na escala do IDHM). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é Longevidade, com índice de 0,739, seguida de Renda, com índice de 0,551, e de 

Educação, com índice de 0,400. 
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Tabela 5: População Urbana e Rural de Cajueiro da Praia - PI 

População População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População 

total 

6.476 100,00 6.122 100,00 7.163 100,00 

População 

urbana 

 0,00 2.201 35,95 2.699 37,68 

População 

rural 

6.476 100,00 3.921 64,05 4.464 62,32 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

  

Entre 2000 e 2010, a população de Cajueiro da Praia cresceu a uma taxa média 

anual de 1,58%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de 

urbanização do município passou de 35,95% para 37,68%. Em 2010 viviam, no município, 

7.163 pessoas. Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual 

de -0,62%, conforme o gráfico 5 que segue. 

 

Gráfico 5. População urbana e rural do município de Cajueiro da Praia-PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Quanto ao município de Luís Correia, este possui uma área territorial de 1077, 

35km². Segundo o PUND o Índice de Desenvolvimento Humano do municipio é considerado 

baixo no valor de 0,541. A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,730, seguida de Renda, com índice de 0,544, e de Educação, 
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com índice de 0,398. A população segundo o IBGE (2010) possui uma cota de 28.406 

habitantes, com uma densidade demográfica de 26, 38 hab/km², apresentando 44,52% pessoas 

na zona urbana, em relação a 55,48% na área urbana (Tabela 6).  

 

Tabela 6. População Urbana e Rural do Município de Luís Correia - PI 

População População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População 

total 

21.714 100,00 24.253 100,00 28.406 100,00 

População 

urbana 

8.277 38,12 10.297 42,46 12.645 44,52 

População 

rural 

13.437 61,88 13.956 57,54 15.761 55,48 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Entre 2000 e 2010, a população de Luís Correia cresceu a uma taxa média anual 

de 1,59%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de 

urbanização do município passou de 42,46% para 44,52%. Em 2010 viviam, no município, 

28.406 pessoas. Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual 

de 1,24%, como pode analisado no gráfico 6 que segue. 

 

Gráfico 6. População urbana e rural do município de Luís Correia-PI 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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Em síntese podemos analisar que os municípios costeiros do Piauí ainda são 

essencialmente rurais (gráfico 7). Apresentam baixa taxa de adensamento populacional, com 

exceção de Parnaíba que se destaca em relação aos demais. Vale mencionar que a localização 

da área urbana de Parnaíba está situada em área de tabuleiro costeiro, considerada unidade 

adequada para esse tipo de ocupação, logo trazendo menos impacto a região costeira, 

diferente do município de Luís Correia, que sua área urbana concentra-se nas margens do 

estuário do rio Igaraçu e Cajueiro da Praia na porção costeira. 

 

Gráfico 7. Síntese da relação da população urbana e rural dos municípios costeiros do 

Piauí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Essa ocupação atualmente gera vários impactos ambientais, principalmente 

motivado pela ocupação desordenada em ambiente de mangue, poluição hídrica, através dos 

dejetos jogados in natura no rio, desmatamento entre outros, como é encontrado 

principalmente na área urbana de Luís Correia, nas margens do rio Igaraçu. 

No mapa 6 tem-se as principais tipos de concentração de atividades quanto ao uso 

e ocupação do solo, onde espacializa as áreas de influência urbana de maior intensidade, 

apresenta áreas de desenvolvimento de agricultura com cultura cíclicas, essas atividades 

também são encontradas na faixa de praia, principalmente em Cajueiro da Praia, além dos 

tipos vegetacionais presentes na área. Somado a essas características encontra-se as atividades 

de pasto sob as diferentes paisagens. 
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4  UNIDADES GEOECOLÓGICAS DO COMPLEXO FLUVIOMARINHO DOS RIOS 

CARDOSO/CAMURUPIM E PORÇÃO COSTEIRA ADJACENTE 

Este capítulo é definido as unidades geoecológicas da área de estudo a partir da 

integração das variáveis geoecológicas e as formas de uso e ocupação da terra. 

Para a classificação dos sistemas ambientais, torna-se necessário distinguir duas 

categorias de sistematização: a tipologia e a regionalização. Rodriguez e Silva (2002) 

ressaltam que a tipologia significa distinguir as unidades pela sua semelhança e repetição, 

segundo parâmetros de homogeneidade, já a regionalização determina as unidades por sua 

personalidade e individualidade. 

As unidades geoecológicas foram identificadas conforme a interação dos 

componentes ambientais, onde parte do pressuposto de que as unidades são integradas por 

variados elementos que mantêm relações mútuas e são continuamente submetidas aos fluxos 

de matéria e energia. Dessa forma, a concepção de paisagem assume significado para a 

delimitação das unidades relativamente homogêneas, que segundo Bertrand (1972) a mesma é 

definida como a combinação dinâmica e instável dos elementos, que reagem dialeticamente 

uns sobre os outros. 

Nesse contexto o modelo sistêmico, torna-se adequado para incorporar a variável 

ambiental à organização territorial. Em cada sistema, verifica-se, um relacionamento 

harmônico entre seus componentes e estes são dotados de potencialidades e limitações 

próprias sob o ponto de vista de recursos ambientais.  

Na paisagem regional, identificam-se os tipos paisagísticos, litorâneos, 

fluviolacustre, fluviais e terrestres estes que foram delimitados levando em consideração suas 

características geoambientais. 

A partir dos sistemas foram delimitados cinco unidades geoecológicas, sendo elas 

a Planície Costeira, Planície fluviomarinha, Planície fluviolacustre, Tabuleiro litorâneo e a 

Planície fluvial, conforme o quadro 9 a área de maior representatividade na área de estudo é a 

feição geoecológica do tabuleiro litorâneo com 54%, com aproximadamente 308 km² de área, 

seguindo da planície fluviomarinha com 34,2% correspondendo uma área de 195,14 km², para 

essa unidade foram consideradas os bosques de mangues, as áreas de apicuns e salgados.  

A unidade de menor representatividade é a praia e pós-praia com 0,7% da área de 

estudo, ocupando 3,98 km² de área. Essa unidade tem uma extensão na área de estudo de 

aproximadamente 28 km². No gráfico 8, tem-se a representatividade de cada unidade em 

porcentagem segundo área territorial. 
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Quadro 9: Representação das unidades em tamanho territorial 

Sistemas 

Ambientais 

Unidades 

Geoecológicas 

Subunidades Área (Km²) Porcentagem (%) 

 

 

Litorâneo  

 

 

Planície Costeira 

Praia e Pós Praia 3.98 0.7% 

Dunas Móveis 9.35 1.6% 

Dunas Fixas 20.41 3.6% 

Planície de Deflação 23.14 4.1% 

Terraço Marinho 1.98 0.3% 

Planície 

Fluviomarinho 

Planície 

Fluviomarinho 

195.14 34.2% 

Fluviolacustre Planície 

Fluviolacustre 

Planície 

Fluviolacustre 

1.02 0.2% 

Terrestre Tabuleiro Tabuleiro 308.36 54.0% 

Fluvial Planície Fluvial Planície Fluvial 7.65 1.3% 

Organizado por Sousa (2018) 

 

Gráfico 8. Representação territorial das unidades geoecológicas no complexo 

fluviomarinho em porcentagem 

Organizado por Sousa (2018) 

 

Entende-se por unidades geoecológicas, conforme Rodriguez, Silva e Cavalcanti 

(2007) a individualização, tipologia e unidades regionais e locais da paisagem. Segundo os 

autores, a regionalização e a tipologia são fundamentais para a análise paisagística regional, 

nos quais constitui a base para o entendimento das propriedades espaço-temporais dos 
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complexos territoriais. O estudo de nível local aborda as diferenciações paisagísticas, 

fundamental da diferenciação tipológica da paisagem costeira.   

As principais características de cada unidade geoecológica e sua 

compartimentação por setor serão descritas a seguir: 

 

4.1 Planície Costeira: praia, pós-praia, dunas móveis e fixas, planície de deflação eólica e 

a planície fluviomarinha.  

Essa unidade destaca-se como sendo o sistema ambiental com maior número de 

subunidades e consequentemente a unidade que mais é atribuído usos da terra de forma 

diversificada. A planície litorânea apresenta uma intensa dinâmica natural entre seus 

geoelementos que a forma, onde essa dinâmica altera-se conforme as diferentes formas de 

usos que lhe são impostas.  

Esse sistema ambiental é caracterizado como sendo uma estreita faixa de terra 

composta essencialmente por sedimentos litorâneos holocênicos datados do Quartenários, 

onde o vento (ação eólica), o mar (ondas, correntes, marés), precipitações são o principais 

agentes modeladores da paisagem costeira, que associado ao relevo plano, contribui para ação 

dos fluxos de matéria e energia, somadas a ação dos fatores biológicos e humanos. 

Segundo Meireles (2012) as feições morfológicas formadas nesse ambiente 

recebem influências de natureza marinha, eólica, fluvial ou combinada, originando formas de 

acumulação e erosão, porém com ecodinâmica desfavorável a ocupação. Sua origem foi 

influenciada por episódios eustáticos transgressivos e/ou regressivos, pela neotectônica e/ou 

por eventos paleoclimáticos. 

  Nesse ambiente o relevo é plano, com declividade que varia de 0% a 3%. Os 

agentes modeladores eólicos e marinhos dão origem a diversas fácies que compõem a 

paisagem do litoral piauiense, como praias arenosas, campos de dunas, bem como lagoas 

costeiras e planícies flúviomarinha. A cobertura vegetal é composta por vegetação pioneira e 

espécies em transição de cerrado e caatinga, que variam de porte arbóreo a arbustivo.  

O uso atual desse ambiente refere-se à pesca tradicional, turismo e ao lazer, estas 

atividades possuem aspectos positivos e negativos, que ao passo que possibilita a atração 

quanto ao lazer, impulsiona investimentos em infraestruturas, a citar a instalação de Resort e 

atividade de carcinicultura, estes que provocam problemas ambientais irreversíveis no 

sistema, quando instalados em ambientes que interferem na dinâmica costeira. Entender a 

dinâmica dos geoelementos que compõem a planície costeira é importante por orientar os 

agentes públicos na gestão dos espaços litorâneos. 
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Este sistema possui ainda bom potencial de recursos hídricos, tanto superficiais 

quanto subterrâneos. Sua natureza sedimentar possibilita o acúmulo hídrico no subsolo, 

configurando importantes aquíferos nos campos de dunas e nas lagoas costeiras. Os solos 

deste sistema apresentam-se associados aos Neossolo Quartzarênico e aos Gleissolos, estes 

revestidos por uma vegetação pioneira, de dunas e manguezais, além de vegetação de 

carnaúbas que em algumas áreas encontram-se parcialmente alteradas. 

Os geoelementos que constituem este sistema possuem influência dos processos 

morfogenéticos, a citar as correntes marinhas, as oscilações do nível do mar, a arrebentação 

das ondas, a composição litológica, o relevo, a hidrografia e a ação dos agentes climáticos, 

estes componentes combinados levam a formação de paisagens com alta instabilidade 

ambiental (Souza et al 2009). Frente à instabilidade desse sistema qualquer atividade humana 

pode alterar e provocar impactos significativos e por muitas vezes irreversíveis no sistema. 

Na planície costeira da área de estudo destaca-se os seguintes subsistemas: Praia e 

pós-praia, planície de deflação eólica, campo de dunas (móveis e fixas) e a planície 

fluviomarinha, além de afloramento do material da formação barreira, formando falésias em 

Cajueiro da Praia, recifes de arenitos em boa parte das praias e afloramentos rochosos. As 

principais praias da área de estudo correspondem a do Coqueiro, Arrombado, Carnaubinha, 

Itaqui, Macapá, Maramar, Barra Grande e Barrinha, as duas últimas localizadas no município 

de Cajueiro da Praia (Figura 11). 

 

Figura 11. Principais praias presentes no litoral piauiense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Fonte: Adaptado de Imagem Landsat OLI 8 (2017) 
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4.1.1 Praia e pós-praia 

 Essa unidade abrange a área de praia e pós-praia que representa 0,7% da área 

de estudo que vai desde a linha de baixa-mar até as áreas de inicio da vegetação pioneira. 

Suas características estão relacionadas ao tipo arenosas estando sob o domínio das ondas e 

marés. Essa unidade pode ainda ser dividida em faixas de praias, e pós-praia com e sem 

ocupação. 

 Na área de estudo as praias mais ocupadas é a praia do Coqueiro em Luís 

Correia e Barra Grande em Cajueiro da Praia. As demais apresentam uma ocupação moderada 

com a presença de casas de segundas residências. Na praia do Arrombado, por exemplo, 

devido o fluxo intenso da atividade eólica fez com que parte das casas ali construídas próximo 

ao pós-praia fossem abandonadas (Figura 12) 

 

Figura 12. Construção de casas em áreas de dunas móveis na praia do Arrombado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2018) 

 

 Essa unidade caracteriza-se pela acumulação de sedimentos inconsolidados, 

principalmente constituídos de areias e cascalhos. Na área de estudo constitui-se de largas 

enseadas interrompidas por promontórios e desembocaduras fluviais, a citar um pequeno 

estuário localizado na praia do Arrombado, o estuário dos rios Cardoso/Camurupim, Lagamar 

de Santana, que nos períodos de cheias rompe o canal estuarino.   
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As praias podem ser definidas como áreas de depósitos de areias que se acumulam 

na zona litorânea por meio do transporte fluvial marinho e do qual o tamanho da faixa de 

praia e pós-praia varia em função das modificações da maré. 

Na praia de Macapá é possível identificar problemas em relação à erosão costeira, 

com gradativo recuo da linha de costa. Segundo Meireles (2012) esse fator está relacionado a 

processos energéticos como a ação das ondas, das marés e da velocidade dos ventos, 

combinada com a disponibilidade de sedimentos e configuração geográfica da costa.  

Nas imagens da Figura 20 foi registrada nos anos de 2016 e 2017, no mês de maio, 

a tentativa dos barraqueiros na estabilização da faixa de praia através do ataque das ondas 

com a inserção de sacos de areias para amenizar o impacto e consequentemente erosão e 

destruição das barracas. Nas imagens de 2017 observa-se que foi feita uma ampliação da 

contenção, utilizando estacas em forma de cerca apontando um limite entre a área das 

barracas e o acesso as ondas durante a maré alta. 

Segundo Bird (1985) a erosão costeira é um processo que afeta uma parcela 

expressiva das praias arenosas de todo o mundo, sendo que alguns autores estimam que cerca 

de setenta por cento das mesmas encontram-se em retração. A mesma é resultante do aumento 

do nível do mar e/ou do balanço negativo do estoque de sedimentos. Dessa forma, as 

mudanças da linha de costa refletem padrões de acresção e de erosão causados pela complexa 

interação entre processos naturais que atuam em uma variedade de escalas temporais e 

espaciais, bem como as mudanças globais acabam por repercuti no aumento do nível do mar 

dos oceanos, o que agrava mais ainda esses cenários. 

Segundo Muehe (2005) o Brasil, a maior parte do litoral encontra-se em erosão, 

principalmente em áreas de maior adensamento populacional e nas áreas onde há intervenção 

humana por meio de construções de estruturas que bloqueiam o trânsito livre de sedimentos, 

como por exemplo, na estabilização de desembocaduras fluviais, na construção de instalações 

portuárias ou para a fixação da linha de costa. 

A erosão provocada pelas ondas e marés, são fatores importantes nas costas 

formadas por extratos sedimentares, aluviões e depósitos de dunas. Na figura 13, no lado 

direito do rio Camurupim, observa-se a formação de uma flecha de areia de forma transversal 

a entrada do rio, dando origem a um cordão arenoso que acaba por barrar os sedimentos 

unidos à praia. Essa fecha é formada pela refração das ondas em águas pouco profundas, onde 

os sedimentos são transportados lentamente devido a pouca declividade. 

Segundo Cavalcanti (2000) essa progressão está vinculada a uma migração do canal 

fluvial pela acumulação de sedimentos da área estuarina, essa dinâmica é resultado da deriva 
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costeira e da ação das ondas, aliadas ao suprimento de sedimentos levados pelos rios 

Cardoso/Camurupim que deságuam formando uma única foz. A formação dessas fecha de 

areia altera-se à medida que o canal recebe maior ou menor energia, na figura 14 observa-se 

duas áreas na foz dos rios Cardoso/Camurupim, do lado esquerdo com a predominância de 

agentes erosivos e o lado esquerdo com uma acentuada deposição de sedimentos. 

 Como pode ser visualizado na figura 21, onde mostra a dinâmica da linha de costa 

para a área de estudo para os anos de 1987 a 2018, um intervalo de 31 anos, foram vetorizadas 

as faixas de praia para esses dois anos, considerando a área seca para o mapeamento, as 

imagens são produtos do sensor Landsat ETM 7 e OLI8, algumas dúvidas foram corrigidas na 

imagem RapidEye de 2012 que apresenta uma resolução espacial mais alta.  

Através da imagem é possível aferir o grau de vulnerabilidade da área quanto aos 

aspectos dinâmicos, conduzindo a interpretação de limitações a fins de ocupação nas 

proximidades do estuário. O ano de 1987 observa-se que existia uma ponta de sedimentos 

maior provavelmente composta por uma vegetação de mangue mais vegetada (figura 15) 

sofrendo com o tempo com processos erosivos que vem deixando marcas na paisagem 

costeira atual. 

 

Figura 13.  Margem esquerda da praia de Macapá com a presença de paleomangues, 

estes que são indicadores de mudanças do nível do mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2017) 

 

 



95 
 

Figura 14. Erosão costeira na praia de Macapá em Luís Correia-PI 
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Figura 15. Dinâmica da linha de costa (1987- 2018)  
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Ainda na faixa de praia da área de estudo, verificam-se ocorrências de 

alinhamentos rochosos e descontínuos, arenitos de praia, abaixo da linha de preamar, estes 

ocupam as enseadas ou as áreas próximas às desembocaduras fluviais, como ocorre nas praias 

de Carnaubinha, Itaqui, Barra Grande e Coqueiro (Figura 16). Eles repousam de modo 

discordante sobre as areais da praia e se expõem durante a baixa mar. São sedimentos de 

origem fluviomarinha e que tem granulometria grosseira, são conglomeráticos, bem rolados e 

podem englobar conchas marinhas. A matriz tem textura arenoargilosa com coloração cinza-

escuro e cimento calcífero. 

Os arenitos de praia apresentam-se como faixas descontínuas de corpos rochosos 

alongados e estreitos, que se encontram dispostos paralelamente à linha de costa atual, 

podendo ser estender na direção do mar. Estes são constituídos de areias de praias cimentadas 

por carbonatos, podendo apresentar seixos e fragmentos de conchas. Essas rochas são 

importantes, pois funcionam como barreiras naturais para dissipação da energia das ondas, 

protegendo as praias da erosão. 

  

Figura 16. Ocorrências de Arenitos de praia na área de estudo: (i) Praia de Barra Grande em 

Cajueiro da praia; (ii)-Coqueiro (iii) Carnaubinha (iv) Itaqui em Luís Correia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2017) 
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As praias do Arrombado, Maramar, Barra Grande, Barrinha são locais de desova 

das tartarugas marinhas, o que constantemente é ameaçada por turistas, principalmente os que 

fazem uso dos buggys e 4x4 nas praias. Para facilitar à localização e preservação das áreas a 

população local, principalmente pescadores, em parceria com o IBAMA demarcam os locais 

de desova com estacas para sinalizar as áreas. Além disso, na área observa-se também placas 

da secretaria do meio ambiente SEMAR com informativos sobre a preservação das tartarugas 

marinhas. 

De acordo com pesquisas cientificas desenvolvidas na área da APA do Delta nas 

áreas biológicas, do turismo e ambiental, além de órgãos oficiais (Perinotto et al (2008); 

Guzzi (2018); ICMBio, 2007 entre outros) consideram essa unidade dotada de uma 

importância socioeconômica e ambiental, por abrigar espécies criticamente em perigo de 

extinção, como o peixe-boi marinho, constitui-se ainda em importantes pontos de parada e 

alimentação de aves migratórias do corredor migratório do Atlântico Ocidental.  

Dessa forma, chama-se a atenção para o controle de atividades a serem 

desenvolvidas na planície costeira, a fim de proteger esse ambiente de possíveis modificações 

humanas que afete todo o sistema, bem como proteger áreas de desova e alimentação de 

tartarugas marinhas no litoral, principalmente as que correm o risco de extinção. 

A área é assistida pelo projeto do Instituto Tartarugas do Delta – ITD sendo este 

uma instituição sem fins lucrativos que realiza atividades de conservação e manejo de 

tartarugas marinhas no litoral piauiense há dez anos e assim busca realizar atividades 

socioeducativas na região, a fim de proteger as tartarugas marinhas, recentemente 

consideradas como patrimônio natural nos município de Parnaíba e Luís Correia. (figura 17) 

 

Figura 17. Área de proteção e desova das tartarugas marinhas na praia do Arrombado 
     

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2017) 
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Por fim, são ambientes que estão submetidos aos processos morfogenéticos, onde 

a pedogênese é praticamente nula, garantindo-lhes alta fragilidade ambiental e Ecodinâmica 

desfavorável às atividades humanas, que devem ser cuidadosamente planejadas. Trata-se de 

um ambiente fortemente instável, constantemente recebendo ações dos processos 

morfogenéticos. Seu uso mais apropriado é destinado ao lazer, pesquisas cientificas e à 

recreação de forma planejada e não predatória. 

 

4.1.2 Planícies de Deflação eólica 

Esta unidade representa 4,1% na área de estudo, é formada por uma superfície 

plana horizontal, ou ligeiramente inclinada, que se estendem desde o limite da maré alta, até a 

base dos campos de dunas, nessas áreas predominam a remoção dos sedimentos por processos 

eólicos (figura 18). Localiza-se entre as dunas constituídas de sedimentos eólicos em 

laminações lisas, bem como estratificações cruzadas truncadas entre as dunas ativas.  

A extensão das interdunas varia em função do suprimento sedimentar e da 

presença de água no sistema (lençol freático). Esta unidade de paisagem é geralmente 

utilizada para pasto tanto de bovinos e caprinos, encontrados facilmente na zona costeira. 

Observa-se ocupações cada vez maiores nessas áreas, bem como a ação dos agentes de 

especulação imobiliária, na construção de segundas residências e pousadas hotéis para 

fomentar o turismo. 

 

Figura 18. Planície de deflação eólica ao fundo dunas móveis na paisagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2017) 
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É uma área que está submetida aos processos morfogenéticos, onde há a ação da 

pedogênese. Esta unidade possui média vulnerabilidade ambiental (Sousa, 2015) visto que é 

responsável pela dinâmica dos sedimentos da planície costeira. Trata-se de um ambiente 

instável, constantemente recebendo ações dos processos morfogenéticos. Seu uso mais 

apropriado é destinado ao lazer e à recreação de forma planejada e não predatória.  

Na área é possível identificar a instalação de resort, e a compactação do solo 

através da construção de vias de acesso. Na imagem (Figura 19) nas proximidades da praia de 

Carnaubinha, foi construída uma via de acesso para o resort que leva o mesmo nome, em área 

de planície de deflação eólica e há ocorrência de desmonte de dunas fixas para o mesmo fim. 

 

Figura 19. Compactação do solo para construção de via de acesso nas proximidades do resort 

Carnaubinha, Luís Correia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2017) 

 

4.1.3 Planície Fluviomarinha 

Esta unidade representa a segunda maior em área territorial da área de estudo 

correspondendo a 32,2%, a mesma foi delimitada levando em consideração ambientes de 

transição apicum e salgado no entorno dos manguezais. Resulta da combinação de processos 

de acumulação fluvial e marinha, com intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 

argilosos, em geral ricos em matéria orgânica. Ocorre na desembocadura dos rios 
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Cardoso/Camurupim, Lagamar de Santana e Ubatuba/Timonha estes que sofrem com forte 

influência das oscilações de maré.  

Essa unidade apresenta uma extensa planície de maré desenvolvida em terrenos 

planos e baixos, protegidos da ação das ondas e sob influência de inundações regulares de 

água salgada, sendo que boa parte dessa unidade é colonizada por mangue. Os depósitos 

manguezais são constituídos por sedimentos argilosos, plásticos e inconsistentes, ricos de 

matéria orgânica, resto de madeira e conchas. Os solos predominantes são os Gleissolos. 

Quanto ao uso, nesse sistema encontram-se os tanques de carcinicultura, localizados em áreas 

de apicum e salgados, principal responsável pela interferência na dinâmica desse ambiente. 

 Apresenta a interação das águas fluviais com a marinha. O mesmo pode ser 

definido segundo Cameron e Pritchard, Pritchard, (1963) citado por Silva et al (2011) como 

uma porção de água costeira, parcialmente rodeada de terra, com comunicação livre com o 

mar, pelo menos intermitentemente, estendendo-se para o interior do rio até ao limite de 

influência da maré e onde a água do mar é diluída por água doce proveniente do escoamento 

de origem terrestre (Figura 20). 

 

Figura 20. Desembocadura Foz dos rios Cardoso/Camurupim 

Fonte: Sousa (2017) 
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A atividade de carcinicultura, especialmente no Nordeste brasileiro, cresceu de 

forma exponencial, impossibilitando garantir a sustentabilidade da atividade (ARARIPE et al 

2006).  Os processos de degradação se agravaram com maior intensidade submetendo não só 

os manguezais como os demais ecossistemas litorâneos, a pressões que comprometeram o 

equilíbrio ecológico destas extensas áreas. 

Segundo Araripe et al (2006) a indústria da carcinicultura no litoral piauiense foi 

implantada em grande parte em área de apicum, caracterizado como componente fundamental 

do ecossistema manguezal, de elevada biodiversidade, essencial para a diversificação de 

nichos, constituindo áreas de expansão do bosque de mangue, detentora de processos 

geoambientais e ecodinâmicos específicos, sendo habitat para peixes, aves migratórias, 

crustáceos e outros vertebrados.  

O salgado integra o ecossistema manguezal e produz recursos ambientais 

essenciais para as comunidades tradicionais, fornecendo suprimentos alimentar e econômico 

para a subsistência dos pescadores, marisqueiras, índios e camponeses como pode ser 

visualizado na imagem (Figura 21) uma grande extensão de salgado/apicum nas proximidades 

da planície fluviomarinha dos rios Cardoso/Camurupim, ao fundo a presença do ecossistema 

de manguezal. 

 

Figura 21. Ecossistema Manguezal: primeiro plano apicum e no fundo bosque de mangue do tipo 

franja.  

Fonte: Sousa (2017) 

Manguezal 

Apicum 
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Araripe et al (2006) chama atenção para as áreas de  salgados e marismas na 

planície fluviomarinha dos rios Cardoso/Camurupim, no quais esses ambientes trata-se 

regiões de súbita substituição de espécies no ecossistema manguezal denominada de ecótono 

e não foram levados em consideração pelo Código Florestal de 1965 propiciando a expansão 

das atividades de carcinicultura. Na atualização do Código Florestal (2012) o mesmo já prever 

a preservação dessas áreas.  

Como é citado em BRASIL (2012, s/p) quanto a definição e diferenciação desses 

ambientes: 

XIII - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, 

sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, 

às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como 

mangue, com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões 

estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os 

Estados do Amapá e de Santa Catarina; 

 

XIV - salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões 

com frequências de inundações intermediárias entre marés de sizígias e de 

quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 (cem) e 150 (cento e 

cinquenta) partes por 1.000 (mil), onde pode ocorrer a presença de vegetação 

herbácea específica; 

 

XV - apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés 

superiores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam 

salinidade superior a 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil), 

desprovidas de vegetação vascular; 

 

A alteração da legislação permite entender essas áreas em um conceito mais 

amplo nos quais envolve o sistema planície fluviomarinha e seus subsistemas, salgados, 

marismas e manguezal, a fim de entender toda esta área como um sistema integrado. Na 

imagem do satélite RapidEye na composição RGB 532 (figura 22) é possível observar a 

localização dos tanques de carcinicultura nas áreas próximas ao manguezal, estes 

representados pela cor vermelha, na planície fluviomarinha. 
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Figura 22. Atividade de carcinicultura na planície fluviomarinha dos rios Cardoso/Camurupim 

Fonte: Imagem RapidEye (2012) 

 

Dessa forma, por ocuparem áreas paralelas às margens dos rios nas planícies 

flúviomarinha e apresentarem bosques de mangue relativamente estreitos, bem como por 

estarem na área limítrofe com a unidade de paisagem salgado, o mangue tipo mata ciliar é o 

que tem recebido o maior impacto da carcinicultura na área de estudo, notadamente com as 

edificações das estruturas de captação de água e início dos canais de abastecimento. Já o 

mangue de bolota, encontrado em terra firme, é normalmente retirado para a edificação dos 

viveiros de engorda. 

Segundo Araripe et al (2006) essas áreas são as mais procuradas por 

empreendimentos de engorda de camarão marinho em cativeiro, por oferecer características 

como superfície plana, proximidade da fonte de abastecimento, água marinha em quantidade e 

qualidade. Não há necessidade de terraplanagem nem de grandes desmatamentos. As terras 

são de baixo valor econômico por serem extremamente salinas e sujeitas a inundações. 

No quadro 10 são identificados os principais empreendimentos da atividade de 

carcinicultura instalados na área de estudo. 

 

Carcinicultura 

Salgados 
Carcinicultura 
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Quadro 10. Empreendimentos de carcinicultura na área de estudo. 

Empreendimento Localização 

Camarões do Brasil Ltda  

 

 

 

Cajueiro da Praia 

AQUINOR 

CAMAPI 

NORTHERN STAR 

Salina CORÓS 

PROMAR 

REFIL Aquicultura 

Dilson Carneiro 

ACQUA RÉGIA Aquicultura 

Laboratório BIOMARES Ltda 

SECOM Aquicultura  

 

Luís Correia 
EUROBRASIL Crustáceos Ltda 

Larvicultura AQUANORTE Ltda 

CONMAR 

Maricultura MACAPÁ Ltda 

ACQUA BRASILIS 

Fonte: Adaptado de IBAMA 

Na tabela 7 e no gráfico 9 visualiza-se a evolução das áreas de fazenda de 

carcinicultura na área de estudo para os anos de 1985 a 2018, apontando para uma tendência 

crescente da mesma na área de estudo. Os dados foram obtidos através da vetorização (Figura 

23) dessas áreas nos anos citados, com evolução em área territorial e perspectiva de evolução 

ano a ano em porcentagem. Observa-se que houve um considerável avanço dessas fazendas, o 

gera preocupação quando os problemas ambientais associados a essa atividade e a 

conservação das áreas de manguezais que se localizam nos limites das mesmas.  

Tabela 7. Evolução da área de fazendas de camarão entre 1987 a 2018 

 

 

 

Fonte: organizada por Sousa (2018) 

 

 

 

 

Ano 1987 2005 2013 2018 

Área km² 1.76 8.46 11.8 15.16 

Porcentagem  79.20% 85.08% 88.39% 
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Gráfico 9. Evolução em área territorial da carcinicultura (km²) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizada por Sousa (2018) 

Figura 23. Áreas mapeadas das fazendas de carcinicultura planícies fluviomarinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizada por Sousa (2018) 

Dentre os principais impactos ambientais ocasionados por essa atividade citados 

por Meireles et al (2007) e que também é possível identificar na área correspondente aos 

sistema fluviomarinho pode-se citar: descaracterização geoambiental e ecodinâmica do 

ecossistema manguezal por desmatamento da vegetação; impermeabilização do solo nas 

proximidades das áreas urbanas e vilas de pescadores, suprimindo áreas de recarga do 

aquífero; riscos de salinização do aquífero em virtude da ocupação de extensas áreas de 

recarga; bloqueio da maré, impedindo acesso da água (nutrientes e sementes) em áreas com 

vegetação de mangue e em setores de apicum; extinção de áreas de expansão da vegetação de 

mangue (apicuns e salgados); descarte direto de efluentes e alterações das propriedades 

biológicas que dão sustentação à base da complexa cadeia alimentar. 
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Já o Lagamar de Santana, considerada no estudo como uma planície 

fluviomarinha por no período de maior vazão a mesma entra em contato com as águas 

marinhas o que favorece durante os períodos de cheias a entrada de água salgada e 

consequentemente o desenvolvimento de vegetação de mangue e formação de planícies 

salinas (figura 24). Nas proximidades desta área encontra-se um povoado de mesmo nome ao 

qual identifica-se o desenvolvimento da atividade de cata ao caranguejo e mariscagem, além 

do lazer, propiciado pelas águas rasas da Lagoa. 

Essa lagoa em períodos de maior vazão da maré torna-se uma lagoa estuarina 

onde a barreira de sedimentos é rompida e a mesma fica interligada com o oceano, o que 

justifica a formação de manguezais e áreas de apicum na área. 

 

Figura 24. Lagamar de Santana em Cajueiro da Praia -PI 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2017) 

4.1.4 Campos de Dunas 

Na área de estudo esse sistema ambiental é composto pela presença de duas 

gerações de dunas móveis (1,6%) e as fixas (3,6%), estas são diferenciadas segundo Meireles 

(2005) quanto ao grau de Pedogênese. As dunas móveis são constituídas pelo mesmo material 

da faixa praial, com sedimentos arenoquartzosos holocênicos, selecionados pelo transporte 

eólico, sobrepostos a uma litologia mais antiga.  

Segundo Souza et al (2009) na maioria das vezes esses sedimentos são de origem 

continental e foram transportadas pelos rios até a zona litorânea, e posteriormente, foram 
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retrabalhados pelo mar e depositados nas praias por ações da deriva litorânea, que durante as 

marés baixas, os sedimentos ressecam e, assim, são transportados, para o interior, pelos 

ventos, acumulando-se em formações dunares, elas no entanto, são formadas  por sedimentos 

em constante mobilização, não apresentando processos pedogenéticos (Figura 25). 

 

Figura 25. Atuação eólica com mobilidade das dunas na via 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2017) 

A ausência de cobertura vegetal justifica a constante mobilização dos sedimentos 

sendo muitas vezes esses efeitos sentidos no sistema devido à intervenção humana. A 

migração pode causar assoreamento de rios, aterramento de mangues, soterramento de 

paleodunas e desvio dos cursos d’água.  

Na praia do Arrombado nota-se uma vila de pescadores que foi abandonada devido 

a constante migração de sedimentos (figura 26) é possível notar na área a tentativa frustrada 

na fixação das dunas por meio da plantação de cajueiros e salsa de praia. Segundo Sousa et al 

(2009) estes problemas ocorrem em função do desordenamento do processo de uso e 

ocupação de terra, onde áreas que não deveriam ser ocupadas foram utilizadas de forma não 

apropriada. 
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Figura 26. Efeitos da migração de sedimentos na praia do Arrombado 

 

 

 

 

 

                                                              

Fonte: Sousa (2017) 

Já as dunas fixas são ambientes que já foram alvo de ações pedogenéticas e 

proporcionaram o desenvolvimento de uma vegetação de porte arbóreo-arbustivo (Figura 27). 

Segundo Sousa et al (2009) são recobertas por uma vegetação subperenifólia e com padrões 

fisionômicos variados em que predominam plantas de porte arbustivo a barlavento e arbóreo 

nas encostas a sotavento. O desenvolvimento dos processos pedogenéticos e o consequente 

recobrimento vegetal têm papel fundamental na fixação das dunas, anulando os efeitos da 

ação eólica e impedindo o avanço de sedimentos rumo ao interior. 

Figura 27. Dunas semifixas recobertas por vegetação pioneira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2017) 
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Na área de estudo as dunas encontram-se de forma paralela à linha de costa em 

formato transversal, apresentando um relevo ondulado e prolongando-se sobre a zona dos 

tabuleiros costeiros, em decorrência da direção predominante dos ventos. Sendo as principais 

fontes os sedimentos depositados ao longo da faixa de praia e pós-praia. Já as dunas fixas 

estão distribuídas próximas a essas áreas nas planícies de deflação eólica, essas feições 

possuem formação mais antiga e estão recobertas total ou parcial por vegetação pioneira 

(MEIRELES et al, 2001). 

Próximo à costa nota-se, também, a presença de eolianitos na praia de Itaqui e 

Maramar, sendo rochas formadas a partir da consolidação/litificação de depósito eólico a 

partir da cimentação de seus grãos, principalmente por carbonato e sulfato de cálcio (figura 

28). Os eolianitos se apresentam como cordões descontínuos de altura métrica a decamétrica, 

paralelos à direção do vento efetivo, e ocorrem em meio a feições deflacionárias atuais, como 

rastros lineares residuais. 

Figura 28. Eolianitos nas proximidades da praia de Itaqui 

 

Fonte: Sousa (2017) 

Por fim, este sistema apresenta-se como ambientes fortemente instáveis e em 

estado de transição, o primeiro relacionado às dunas móveis há a influencia dos processos 

morfogenéticos, o que confere a essas áreas forte vulnerabilidade ambiental aos processos de 

uso e ocupação do solo, já o que se refere às dunas fixadas, estas apresentam um certo 

equilíbrio entre a Pedogênese e a morfogênese, garantindo uma estabilidade ambiental. São 

áreas que podem ser destinadas ao turismo e lazer. Assim, além do potencial paisagístico, os 

campos de dunas fixas concentram reservas de águas subterrâneas passíveis de utilização 

(SOUZA et al 2009). 
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4,1.5 Planície fluviolacustre 

 Este sistema ambiental na área de estudo é representado pelas lagoas costeiras 

de Sobradinho e Camurupim, representando uma área de 0,2% na área de estudo. Possui 

formas planas levemente inclinadas. Suas desembocaduras são barradas pelos campos de 

dunas e flechas de areia (spits). São formados por sedimentos oriundos da ação combinada 

dos processos fluviais e lacustres, as lagoas costeiras da área de estudo estão associadas a 

cursos fluviais que tiveram seu curso interrompidos por depósitos eólicos. Dessa forma, exibe 

as características de ambos os ambientes. 

A lagoa do Sobradinho (Figura 29) é uma área de uso relacionado ao lazer, visto 

que a beleza cênica da lagoa e seus campos de dunas atrai turista para a área. Nas 

proximidades da Lagoa é possível observar, também, atividades de piscicultura próxima ao 

corpo d’água.  

 

Figura 29. Vista área da Lagoa do Sobradinho em Luís Correia-PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lira (2019) 
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Segundo Souza et al (2009) esse sistema correspondem a áreas aplainadas, com ou 

sem cobertura arenosa, submetidas a inundações periódicas e precariamente incorporadas à 

rede de drenagem, sendo os sedimentos aluviais que compõem as planícies fluviais e lacustres 

são predominantemente areias finas e médias, com inclusões de cascalhos inconsolidados, 

siltes, argilas e eventuais ocorrências de matéria orgânica em decomposição. 

 

4.1.6 Planície Fluvial 

A planície fluvial representa uma pequena área (1,3%), onde termina a influência 

da planície fluviomarinha na área de estudo representando o limite feito pelo ecossistema 

manguezal. Nesse sistema a cobertura vegetal é típica de várzeas (matas ciliares), onde a 

carnaúba é a espécie mais frequente, associando-se a outras plantas de porte arbóreo e a 

gramíneas.  

São áreas medianamente frágeis com ecodinâmica de ambientes 

instáveis/transição com tendências à instabilidade. Por isso mesmo, a ocupação deve ser 

evitada, principalmente para auxiliar no controle das cheias. Na área de estudo essa área é 

utilizada principalmente para o desenvolvimento de atividades de agricultura de subsistência e 

aquicultura. 

 

4.1.7 Tabuleiro litorâneo  

 Este sistema é o de maior representatividade com 54% na área apresenta os 

sedimentos mais antigos da formação barreiras, com presença de argilito arenoso e arenitos 

conglomeráticos. Está localizado paralelo à linha de costa e à retaguarda dos sedimentos 

eólicos, marinhos e fluviomarinhos que compõem a planície litorânea (Figura 30). 

Compreende áreas com relevos planos a suave ondulada, com predomínio de 

amplitudes topográficas inferiores a 50m, são tabuleiros dissecados e superfícies aplainadas 

conservadas e degradadas. Ocorre predomínio da vegetação de transição de Cerrado e 

Caatinga, o uso está ligado à ocupação humana, pecuária extensiva entre outros. 
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Figura 30. Tabuleiro litorâneo recoberto por sedimentos eólicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2017) 

As superfícies dos tabuleiros são ocupadas principalmente pelas residências, por 

pousadas, e os principais usos são para a agricultura de subsistência, residências, turismo, 

aquicultura. A criação de animais e o extrativismo vegetal são realizados também, sendo este 

ambiente considerável estável para o desenvolvimento de atividades humanas. Exprime, 

também, potencial hídrico subterrâneo, com solos bem drenados em virtude do caráter 

permeável dos Neossolo Quartzarênico, entretanto com baixa fertilidade natural.  

Dessa forma, constituem áreas como a unidade mais indicada para o 

desenvolvimento da ocupação e implantação de infraestruturas diversas, em razão da sua 

estabilidade geomorfológica e Ecodinâmica. Porém, as atividades devem ser planejadas, 

considerando as necessidades socioeconômicas e o equilíbrio ambiental, devendo-se adotar 

medidas para evitar a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos e o desgaste dos solos 

pela retirada da cobertura vegetal, má destinação dos resíduos sólidos (lixo) e efluentes 

(esgotos domésticos). 

 No Mapa 7 é possível espacializar os principais sistemas ambientais e as 

unidades geoecológicas presentes na área de estudo e no quadro 11, as principais 

características de cada um associado ao uso e ocupação. 
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Quadro 11. Níveis hierárquicos dos tipos de paisagem e unidades geoecológicas do complexo fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim 

 

Sistemas Ambientais Unidades 

Geoecológicas 

Sub-unidades 

geoecológicas 

Uso e ocupação 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema litorâneo  

 

 

 

 

 

 

 

Planície Costeira 

Praia e Pós-Praia Praia e pós-praia com e sem ocupação; 

Dunas móveis conservadas e alteradas; 

Dunas fixas com vegetação arbóreo/arbustiva; 

Dunas fixas com ocupação residencial e segundas residências 

Área de pasto (pecuária extensiva) 

 

Campo de Dunas 

(móveis e fixas) 

 

Planície de deflação 

eólica 

 

 

Planície 

Fluviomarinha 

Planície fluviomarinha com mangues degradados; 

Atividade de Carcinicultura 

Desmatamento 

 

Sistema fluvial Planície Fluvial Planície Fluvial Planície fluvial sem ocupação definida 

Planície fluvial com pastagem e aquicultura 

 
Terraço Fluvial 

Sistema Lacustre Planície Fluvio 

Lacustre 

Planície 

fluviolacustre 

 

Sistema terrestre 

Tabuleiro Litorâneo  Tabuleiro litorâneo Tabuleiro com vegetação arbóreo/arbustiva 

Tabuleiro com ocupação residencial e agropecuária 

Extração Mineral 

Fonte: Organizado por Sousa (2018) 
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5 DINÂMICA COSTEIRA: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA PAISAGEM 

A paisagem a partir de sua perspectiva sistêmica vem a ser um sistema físico e 

aberto, nos quais compreende a inter-relação de seus geoelementos e seu exterior, através da 

influência dos constantes processos de fluxos de matéria, energia e informação que a formam, 

apresentando-se com uma dinâmica própria. 

A paisagem com sua estrutura funcional é um conceito da Geoecologia das 

Paisagens, onde confere estabilidade ou instabilidade para a mesma, através da noção de 

emissão, transmissão e regulação. Considerado por Vidal et al (2014) como ponto de partida 

para subsidiar ações de ordenamento ambiental e territorial. 

De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007, p.127) “o funcionamento é 

uma das principais propriedades do complexo geográfico como geossistema que determina 

sua integridade e sua existência independente”. Trata-se de um processo de intercâmbio entre 

os geoelementos que formam a paisagem e seu exterior, nos quais garante o grau de 

estabilidade do sistema. 

 

5.1 Processos morfogenéticos e distribuição espacial dos fluxos de matéria e energia  

A atuação dos fluxos de matéria e energia que compõem e modelam a planície 

costeira piauiense geram morfologias diversas que associadas às flutuações do nível do mar, 

as mudanças eustáticas e as mudanças climáticas, bem como as atividades humanas tornam o 

ambiente costeiro dotado de grande complexidade nos quais suas unidades mantem conexões 

uma com as outras.  

Segundo Carvalho e Meireles (2008) os principais fluxos de matéria e energia 

estão relacionados com a ação das correntes marinhas, marés e ondas, dos ventos, da 

hidrodinâmica fluviomarinha, lacustre e da água subterrânea, aliadas as interferências 

antrópicas. (Quadro 12) 
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Quadro 12. Fluxos de matéria e energia associado a área de estudo 

Processo dinâmico Características 

Deriva litorânea  Ação das ondas e marés 

Fluxo eólico Predomínio dos ventos proporcionando o transporte de sedimentos na 

forma de dunas transversais e barcanas 

Fluxo fluviomarinho Dinâmica imposta pelas oscilações de marés 

Fluxo de Água subterrânea Movimento da água dos aquíferos na direção dos complexos 

fluviomarinhos 

Fluxo fluvial/Pluvial  Dinâmica de aportação e água doce e sedimentos da bacia hidrográfica 

Fluxo Lacustre Disponibilidade de agua doce superficial para o sistema estuarino 

Fluxo Lagunar Resultado de processos evolutivos integrados 

Fonte: Meireles e Campos (2010) 

A definição dos principais fluxos partiu da análise morfológica e a espacialidades 

das unidades que forma a planície costeira, nos quais são descritas a seguir: 

 

5.1.1 Deriva litorânea  

 É responsável pelo transporte e distribuição dos sedimentos, dos nutrientes ao 

longo da plataforma e a dispersão de sementes oriundos dos sistemas flúviomarinho e 

lacustres, origina-se devido o ataque obliquo das ondas á linha de costa e a ação das marés e 

correntes marinhas (MEIRELES E CAMPOS, 2010).  

  Sua atuação ajuda na formação de bancos e fechas de areia e argila ao longo da 

linha de costa e nas desembocaduras do estuário dos rios Cardoso e Camurupim. É através 

desta dinâmica que se processam eventos erosivos e de realimentação da linha de praia, 

disponibilidade de areia para a deriva litorânea, com a formação dos campos de dunas. 

    Na imagem que segue (figura 31) as flechas de areia posicionadas nas 

desembocaduras dos rios Cardoso/ Camurupim atuam como morfologias indutoras da 

formação de manguezal protegidos e encaixados paralelos à linha de costa, atuam, também, 

como elementos que propiciam o barramento do fluxo fluviomarinho, favorecendo o depósito 

de areia e argila para ampliação de áreas de expansão do manguezal. (MEIRELES, 2010). 

    Dessa forma, também parte dos sedimentos arenosos proporcionados pela 

deriva litorânea e associado ao transporte regido pela hidrodinâmica estuarina, proporcionou a 

origem de bancos de areia na sua desembocadura.  
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Figura 31. Estuário do Rio Cardoso/Camurupim 

 

Fonte: Imagem RapidEye (2012) 

A ação do fluxo litorâneo atua como elementos que proporcionaram o barramento 

do fluxo fluviomarinho, o que favoreceu o depósito de areia e argila para a ampliação de áreas 

de expansão do manguezal.  Essa dinâmica ao longo dos anos favoreceu o bloqueio do fluxo 

fluviomarinho, fechando o canal principal e transformando esses ambientes em sistema 

lagunar, como ocorre na Lagamar de Santana em Cajueiro da Praia, que em outros períodos 

passou de ambiente estuarino para Lagunar, situação semelhante foi definida por Meireles et 

al (2005). 

5.1.2 Fluxo eólico  

Possui relação com a sazonalidade climática regional e, localmente através da 

dinâmica do deslocamento de areia da praia para o continente. O período em que a atuação 

dos ventos é mais intensa condiz com os meses de estiagem, nos quais é maior parte do ano. 

De acordo com Meireles e Campos (2010) no sistema Cardoso/ Camurupim, o fluxo eólico 

Banco de areia 
Deriva litorânea 
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está associado ao campo de dunas mais extenso localizado a oeste (margem esquerda) logo 

após a desembocadura, diante da faixa de praia imediata ao canal estuarino.  

 Meireles e Campos (2010) afirmam que o volume diferenciado de areia na forma 

de dunas não é compatível com a área fonte (praia) o que evidencia a possibilidade de 

fechamento do canal e migração de bancos de areia, para ampliar o acesso de sedimentos em 

deriva litorânea para este setor da planície costeira, de onde, através da ação dos ventos, 

promoveu a origem deste campo de dunas. 

 A Lagoa de Santana com uma quantidade pequena de vegetação de mangues e 

canais rasos estes assoreados, provavelmente foi resultante de um assoreamento resultante do 

fechamento da desembocadura por flechas de areia e aporte eólico provenientes do campo de 

dunas (MEIRELES e CAMPOS, 2010). Essa interação foi responsável pela formação de uma 

planície salina, o que dificultou a propagação da vegetação de mangue. Em condições 

passadas os ambientes estuarinos passaram por fases lagunares.  

 

5.1.3 Fluxo de água subterrânea 

                 Este fluxo é determinado principalmente pelo tabuleiro litorâneo e as dunas, nos 

quais representam os principais aquíferos. O relevo mais elevado em relação aos terraços e as 

praias direcionam o fluxo subterrâneo para os canais estuarinos. Segundo Meireles e Campos 

(2010) os complexos fluviomarinhos receberam água doce durante os eventos de maior 

precipitação pluviométrica (primeiro semestre do ano) e de forma continua dos setores de 

exutório relacionados à sua margem.  

5.1.4 Fluxo fluviomarinho  

Dinâmica imposta pelas oscilações de maré, originado a partir da integração da 

água proveniente das zonas de exutório, do escoamento superficial associado ao sistema 

fluvial das bacias hidrográficas e as oscilações diárias de maré.  

 Segundo Meireles e campos (2010) durante o período de maior precipitação no 

litoral do Piauí, nos primeiros meses do ano, o fluxo de água doce fluvial é regido pelas 

precipitações pluviométricas. Já nos meses de estiagem, no segundo semestre do ano, onde a 

precipitação chega a zero, o fluxo hidrodinâmico nos canais dos complexos estuarinos é 

praticamente regido pelas oscilações de maré.  
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 As introduções de fazendas de camarão nesses ambientes ocasionam a 

fragmentação desse ecossistema, provocando desequilíbrios no sistema estuarino, quanto ao 

fluxo de energia, matéria e informação. 

 

 5.1.5 Fluxo fluvial/pluvial  

                  Esse fluxo é responsável pelo aporte de água doce no sistema, estes que são 

provenientes das bacias hidrográfica, de sedimentos e nutrientes, principalmente nos períodos 

de maior vazão fluvial. Durante as cheias contribuem para aumentar a disponibilidade de água 

doce nas lagoas costeiras.  

5.1.6 Fluxo fluviolacustre  

 Esse fluxo é associado às lagoas costeiras dispostas sobre o campo de dunas e 

planícies de deflação eólica. Ocorrem vinculados aos sistemas estuarinos, onde sua relação 

com esse sistema é relacionado a sazonalidade climática  e migração do campo de dunas. No 

período chuvoso o lençol aflora formando as lagoas interdunares e no período de estiagem as 

mesmas são reduzidas, intensificando o fluxo eólico e consequentemente o transporte desse 

material para sobre as lagoas, soterrando as áreas antes ocupadas pelas lagoas sanzonais. 

5.1.7 Fluxo lagunar 

Meireles e Campos (2010) afirmam que provavelmente existiu esse fluxo quando 

os canais estuarinos foram fechados ou parcialmente bloqueados do contato direto com a 

maré. Segundo os autores as flechas de areia aturam como morfologias que possibilitaram 

tanto o aporte de sedimentos para os canais estuarinos como estruturas impulsionadas de 

transformação hidrodinâmica dos complexos estuarinos. Essas evidências foram determinadas 

a partir da presença de flechas de areias, dos campos de dunas, a deriva litorânea e aos bancos 

de areia no interior dos complexos estuarinos e nas adjacências das praias.   

 A evolução do sistema lagamar de Santana – complexo flúvio-estuarino-lagunar –

lacustre, ocorreu através da dinâmica imposta pela integração dos fluxos de deriva litorânea, 

sazonalidade climática com efeitos na disponibilidade de água doce proveniente dos fluxos 

fluvial e pluvial como afirma Meireles e Campos (2010). 
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Figura 32. Carta Imagem da espacialização dos fluxos de matéria e energia da área de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem RapidEye 

 

Lagoa do Sobradinho 

Rio Cardoso 

Rio 

Camurupim
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5.2 Estrutura vertical e horizontal da Paisagem 

De acordo com Vidal (2014), a estrutura da paisagem pode ser entendida como 

resultado da lei e da função geradora que governa a organização espacial dos elementos da 

paisagem. Ainda conforme a autora diversas ações humanas através de mudanças 

significativas do solo, a citar os efeitos gerados pela urbanização, atividades turísticas, e 

agrícolas modificam as características das formas de contornos da paisagem natural, bem 

como a distância entre eles. 

 Dessa forma, essa organização espacial da paisagem gera marcas a partir das 

interações que ocorrem no espaço. Segundo Rodrigues, Silva e Cavalcanti (2007) essas 

estruturas irão se expressar na paisagem mediante duas formas: horizontal e vertical, onde o 

conceito de estrutura está ligado ao conceito de contraste, que define as diferenças 

fisionômicas da paisagem. 

No quadro 13 que segue é possível visualizar de que forma essas estruturas são 

expressas na paisagem. 

Quadro 13. Características das estruturas paisagísticas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vidal (2014) 

 Conforme Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007) a análise da forma dos 

contornos é necessária para determinar o conteúdo fisionômico ou aquele que está coberto, a 

citar a estrutura geológica. Dessa forma, analisam-se as formas dos contornos individuais de 

toda a imagem paisagística, a exemplo da aplicação realizada por Vidal (2014) para a APA do 

rio Curu. 

 Na estrutura horizontal a origem da sua forma pode ser de várias origens, 

dentre elementos de ação do tempo e ações humanas. Vidal (2014) citando Milkina (1970), 

para a extensão, sinuosidade e comprimentos de uma dada paisagem, distingue-se seis formas 

de estruturas horizontais, representadas na figura 33. 

  

Estrutura Características 

 

 

Vertical 

Tipos de rochas 

Condições pedológicas 

Feições do relevo 

Cobertura vegetal 

 

 

Horizontal 

Variações topográficas da superfície 

Fluxo de nutrientes e sedimentos 

Drenagem superficial 

Distribuição dos componentes florísticos e 

vegetacional 
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Figura 33. Estrutura da paisagem conforme Milkina (1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama das formas de estrutura da Paisagem: I) – Difusa, II) – Em faixas, III) – 

Indeterminadas IV – Alternadas V – Mosaico VI – Concêntrica  V- representa a paisagem 

costeira do complexo fluviomarinho, com indicação de uma estrutura dos seus elementos em 

forma de mosaico 

Fonte: adaptado de Vidal (2014)e Rodriguez et al  
 

 Na área de estudo dispõem-se de um mosaico homogêneo de unidades que 

forma, a paisagem costeira do complexo fluviomarinho, onde estão inseridas. As definições 

dos limites dos contornos estruturados em mosaicos dependem das características físico-

naturais, onde cada tipo de paisagem irá compreender um tipo de padrão estrutural especifico.  

     Na área de estudo os contornos podem ser representados pelas formas: 

geométricas, curvilíneas e alongadas (Quadro 14). No sistema litorâneo as formas e contornos 

geométricos irão representar as atividades provenientes das atividades humanas, essas são 



125 
 

expressas na paisagem a partir de contornos geométricos, estas que podem estão representadas 

por áreas agrícolas, piscicultura, área urbana, fazendas de carcinicultura (como forma 

poligonal dos tanques). As formas de contornos curvilíneos ou alongados devem-se as 

direções provenientes dos ventos atuantes da área, podem-se citar os rios, as dunas móveis e 

as dunas fixas. 
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Quadro: Organizado pela autora (2019) 

Unidade 

geoecológica 

Representação Origem Formas 

Praia e pós praia (i) 

 

Dunas móveis (ii) 

 

Planície 

Fluviomarinha (iii) 

 

 

Rios (iv) 

 

Lagoas Costeiras 

(v) 

  

 

 

 

 

 

Alongadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturais 

 

Dunas fixas (vi) 

Terraço marinho 

(vii) 

  

 

Curvilíneas 

Área urbana (viii) 

 

Planície 

fluviomarinha com 

carcinicultura (ix) 

  

 

 

Geométricas 

 

 

Antrópicas 

Quadro 14. Formas dos contornos das unidades geoecológicas 

v 

ii 

iv

v 

iii 

i 

vi 
vii 

viii ix 
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5.3 Potencialidades, Limitações e Problemas Ambientais 

Levando em consideração a análise integrada dos componentes ambientais que 

formam a paisagem costeira do complexo fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim, foi 

possível determinar as potencialidades, limitações e principais impactos ambientais.  

Cavalcanti (2000) para o litoral piauiense levantou os principais impactos 

ambientais para toda planície costeira, segundo o autor para uma melhor compreensão do 

diagnóstico ambiental deve-se primeiramente demostrar as potencialidades e as limitações 

naturais e antrópicas presentes na área. De forma geral, a paisagem costeira piauiense 

apresenta-se com um elevado potencial natural, mas que deve ser aproveitado de maneira 

racional. Para Rodriguez, Silva, Cavalcanti (2004) os problemas ambientais podem ser 

divididos em: naturais e de interação.  

Para a área do complexo fluviomarinho, Cavalcanti (2000) elencou diversos 

problemas ambientais para as unidades geoecológicas, a citar o desmote de dunas para a 

ocupação desordenada, implicando na ativação dos processos costeiros ligados a erosão, bem 

como dos recursos hídricos tanto os subterrâneos quanto os superficiais, estes que são 

motivados pela intensificação dos processos de urbanização e demanda de serviços nas praias, 

lançamento de resíduos sólidos e líquidos, degradação da vegetação, assoreamento, 

inundações e risco de salinização do solo, mineração desordenada, degradação dos 

manguezais e aumento da atividade de carcinicultura. 

Dezenove anos após o estudo de Cavalcanti (2000) observa-se que a maioria dos 

problemas ambientais permanece ou foram intensificados pelas atividades humanas para a 

área de estudo. A síntese dos processos geoecológicos degradantes com problemas/impactos 

pode ser visualizada no quadro 15. 
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Unidades Geoecológicas Potencialidades Limitações Principais Impactos Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planície Costeira 

 

 

 

 

Atrativo turístico e lazer 

Atrativo imobiliário 

Pesca  

Ocorrência de minerais 

Recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos 

 

 

 

 

 

 

Construção de rodovias e edificações 

Mineração 

Restrições legais 

Atividade agrícola 

Pouca fiscalização em áreas de desovas 

de tartarugas marinhas 

 

Artificializarão da Paisagem 

Ação eólica/ avanço de dunas 

Especulação imobiliária 

Aterramento de Lagoas 

Desmonte de dunas móveis 

Ocupação de dunas estabilizadas 

Poluição dos recursos hídricos 

Processos erosivos 

Erosão marinha e recuo da linha 

Erosão Edáfica de costa/deriva litorânea  

Desmatamento 

Impermeabilização do solo 

Deslocamento de sedimentos 

Criação de animais de forma extensiva 

 

Retirada de madeira de mangues 

Atividade de carcinicultura 

Metais pesados 

Queimada  

Degradação do solo 

Quadro 15 – Síntese das Potencialidades, Limitações e Impactos Ambientais. 
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Praticas agrícolas inadequadas 

Salinização  

 

 

Planície fluviolacustre 

Atrativo turístico e lazer 

Pesca 

Reserva hídrica 

Agroextrativismo 

Drenagem imperfeita 

Poluição dos recursos hídricos 

Limitações edáficas 

Restrições legais 

Pouca fiscalização dos recursos naturais 

Degradação da mata ciliar 

Mineração  

Poluição do solo e hídrica 

Despejo de efluentes e resíduos solos 

Ocupação desordenada 

 

 

 

Planície Fluvial 

Atrativo turístico e lazer 

Pesca 

Agricultura e pecuária 

extensiva  

Extrativismo vegetal  

Mineração 

Drenagem imperfeita 

Salinização  

Inundação  

Mineração desordenada 

Sítios urbanos nos baixos terraços  

Restrições legais 

 

Assoreamento 

Desmatamento da mata ciliar 

Poluição  

Extração de areia  

 

 

 

Tabuleiro litorâneo  

Expansão urbana 

Agricultura irrigada 

Pecuária controlada 

Construção de rodovias 

Mineração controlada 

Irregularidade pluviométrica  

Baixo potencial agrícola 

Baixa fertilidade 

 

Expansão urbana desordenada 

Processos erosivos 

Poluição dos recursos hídricos 

Mineração  

Fonte: Organizado pela autora (2019)
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As alterações provocadas pelas atividades humanas no sistema natural provocam 

alterações significativas no equilíbrio das unidades. Conforme Vidal (2014) as condições de 

autorregularão, volta-se a garanti o equilíbrio do sistema, onde o mesmo só conseguirá se 

reestabelecer frente à capacidade de suporte dos mesmos em absolver os impactos ou se 

ajustar a eles. 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas na planície costeira em especial o 

contexto do complexo fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim e sua porção adjacente, 

deve ser pensando de forma que essas atividades não venham atrapalhar o funcionamento 

natural do sistema e que o mesmo tenha a capacidade de se autorregular mediante as ações 

que lhe são impostas.  

  É necessário um trabalho em conjunto para que esses sistemas geoecológicos de 

natureza frágil possam ser pensados seu uso de forma sustentável. A seguir podem-se 

visualizar alguns dos problemas ambientais encontrados na área de estudo. (Figura 34) 
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Figura 34 – Tipos de uso e problemas ambientais: I – Criação de Gado de forma extensiva; 

II- Retirada de madeira em área de mangues; III– Extração Mineral; IV– Fazendas de 

Carcinicultura; V – Construção de vias de acesso e impermeabilização do solo; VI - 

Migração de Dunas; VII-Veículos em áreas de praia; VIII- Construção irregular em área de 

mangue.   

I II 

III IV 

V 
VI 

VII VIII 
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6 PROPOSTA DE ZONEAMENTO GEOECOLÓGICO PARA O COMPLEXO 

FLUVIOMARINHO DOS RIOS CARDOSO/CAMURUPIM E PORÇÃO COSTEIRA 

ADJACENTE 

A proposta de zoneamento geoecológico foi elaborada levando em consideração 

as unidades geoecológicas presentes na área de estudo e a dinâmica da paisagem associada as 

intervenções antrópicas, o que propiciou o agrupamento das mesmas em zonas, com o 

objetivo de subsidiar o planejamento ambiental do complexo fluviomarinho. Dessa forma, 

esta proposta resulta da interrelação das fases preconizadas pela geoecologia das paisagens de 

organização e inventário, análise e diagnóstico, sendo essa etapa caracterizada como um dos 

produtos da fase propositiva. 

Trabalho como este foram desenvolvidos por Oliveira (2003) Zacharias (2010), 

Meireles (2012), Vidal (2014), Farias (2015), De Paula (2017) entre outros que buscaram no 

zoneamento ambiental subsidios para o planejamento do uso e ocupação da terra dos sistemas 

ambientais.  

De acordo com Cavalcanti (2000) o zoneamento costeiro tem como função de 

ordenar a diversidade das unidades ambientais, a fim de definir a compartimentação e o 

comportamento dessas atividades,onde o mesmo deve orientar o uso e a ocupação do solo. As 

unidades geoecológicas ambientais delimitadas integram conjuntos de sistemas que estão em 

constante interação, onde a caracterização dessas relações irá constituir um dos resultados do 

zoneamento. 

Para Zacharias (2010) o zoneamento ambiental trata-se de uma técnica 

caracterizada pelo ordenamento, em áreas homogêneas, das zonas que possui um potencial de 

uso ambiental, onde o que determina esse potencial é a análise integrada dos elementos da 

paisagem, através da visão do todo sistêmico. Dessa forma, torna-se um importante 

procedimento de ordenação territorial, dada a possibilidade de conhecer as potencialidades e 

fragilidades da paisagem. 

Conforme Rodriguez e Silva (2013) o zoneamento ambiental é um instrumento do 

planejamento que tem como objetivo exercer o controle ambiental das unidades geoecológicas 

através do estabelimentos de propostas que devem orientar os processos de uso da paisagem. 

Quanto aos tipos funcionais refere-se a determinar os usos compativeis com a 

paisagem, onde irá determinar que tipo de uso e a capacidade de suporte associada que 

garanta a sustentabilidade das unidades geoecológicas. Vidal (2014) citando Antipov (2006), 

cita três tipos funcionais que irão ser atribuidos as zonas ambientais: 
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 Áreas de  estabilização natural – essas áreas caracterizam-se por sua importancia na 

manuntenção do equilibrio do sistema. Nesse tipo funcional estão incluidas as 

unidades geoecológicas das formações de eolianitos, dos recifes de arenito, dunas móveis 

dunas fixas com vegetação arbóreo/arbustiva, falésias e a planície fluviomarinha, dunas Fixas 

com ocupação, planície de Deflação eólica Terraço Marinho, Lagoas Costeiras. Seu uso deve 

ser limitado, a fim de preservar essas áreas, com um regime de uso proteção, ditas como áreas 

de alta prioridade para regulação do sistema costeiro. 

 Uso turistico, agropecuário, residencial planejado e aquicola controlado – nesse tipo funcional 

estão incluidas as unidades geoecológicas praia e pós-praia ocupadas (praia do Coqueiro, 

Macapá, Barra Grande e Cajueiro da Praia, como as praias com maior intensidade de 

ocupação urbana), dunas fixas com ocupação, planície fluvial e terraço fluvial com pastagem, 

aquicultura, tabuleiro com ocupação agropecuária, planície de deflação eólica com ocupação. 

Essas unidades ambientais irão versar com regimes de uso de potencial turístico, residencial e 

o desenvolvimento de atividades agropecuárias e aquícola de maneira controlada. 

 Resgate da estabilização natural – nesse tipo funcional irão está incluidas as dunas móveis 

fragmentadas e/ou ocupadas, área de manguezais desmatados e as áreas tomadas por fazenda 

de carcinicultura, além de áreas de tabuleiros com exploração intensa de minerais para 

construção civil que deixa marcas de degradação da paisagem.  

Quanto a delimitação das zonas geoecológicas/funcionais a proposta visa alcançar 

o efetivo manejo da área do complexo fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim. O mesmo 

foi estabelecido por regimes de uso no intuito de preservar ambientes frágies as atividades 

humanas.  

Nesse sentido, a cada zona atribui-se um conjunto de normas especificas, dirigidas 

para o desenvolvimento de atividades e para conservação do meio, assim orientar a forma de 

uso e ocupação elimininando conflitos entre tipos incompativeis de atividadades, 

principalmente em áreas de matas ciliares, maguezais, apicuns, salgados, lagoas etc. 

As zonas (regime de uso) delimitadas para a área em estudo foram: Zona de 

Preservação Permanente, Zona de Conservação Ambiental, Zona de Recuperação ambiental e 

Zona de Uso disciplinado, espacializados no Quadro 16 e  mapa 9 e as imagens 

representativas de cada zona na Figura 35. 

 

 

 

 

 



134 
 

Quadro 16. Zonas geoecológicas/funcional das unidades de paisagem 

Zoneamento 

 Geoecológico 

Tipos  

Funcionais 

Unidades/Subunidades 

 Geoecológicas 

 

 

Zona de Proteção 

Permanente - ZPP 

 

 

 

 

 

Àrea de 

estabilização 

natural 

 

 

Eolianitos 

Recifes de arenito 

Praia e pós-praia sem ocupação 

Dunas Móveis 

Dunas fixas com vegetação arbóreo/arbustiva 

Falésias 

Planície fluviomarinha  

Planície Fluvial 

 

Zona de Conservação 

Ambiental - ZCA 

Dunas Fixas com ocupação 

Planície de Deflação eólica 

Terraço Marinho 

Lagoas Costeiras 

 

 

Zona de Uso Disciplinado 

- ZUD 

 

 

Uso turistico, 

agropecuário, 

residencial 

planejado e 

aquicola 

controlado 

Praia e pós-praia com ocupação 

Dunas Fixas com ocupação 

Planície fluvial e terraço fluvial com pastagem e 

aquicultura 

Tabuleiro com ocupação agropecuária 

Planície de Deflação eólica com ocupação 

 

Zona de recuperação 

Ambiental - ZRA  

Resgate da 

estabilização 

natural 

Dunas móveis fragmentadas e/ou ocupadas 

Manguezais desmatados 

Planície fluviomarinha (carcinicultura e apicum) 

Planície fluvial degradada 

Fonte: Organizado por Sousa (2019) 

6.1 Zona de preservação permanente (ZPP) 

De acordo com essa proposta de zoneamento geoecológico a Zona de preservação 

Permanente (ZPP) corresponde a zona de preservação de áreas  importantes para a 

conservação paisagistica, devem englobar áreas de alta e muito alta vulnerabilidade 

ambiental, nos quais possuam ambiente de ecodinâmica instável, onde as atividades 

antrópicas causem efeitos significativos e que cause prejuiso ao equilibrio do sistema.  

Dessa forma, essa zona deve preservar o ambiente natural, bem como ampliar 

pesquisas cientificas e o desenvolvimento de atividades ligadas a educação ambiental. A 

mesma possui, ainda, alto valor natural, indispesável a troca de fluxos de materia e energia. 

Segundo Meireles (2012) legalmente possuem as mais rígidas normas de 

preservação ambiental, trata-se de espaços territoriais com funções ambientais essenciais para 

a produção primária existente nos ecossitemas costeiros.  

A Zona de Preservação Ambiental Permanente incluí às áreas protegidas pelo 

Código Florestal, de acordo com a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que 

estabelece as normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e 
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Reserva Legal e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), onde as ações que 

provoquem prejuízos a dinâmica dessas áreas é considerado crime ambiental pela Lei Federal 

9.605/65. 

No Art. 3 desta Lei, entendem-se como Área de Preservação Permanente – APP a 

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, bem como facilitar 

o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas (BRASIL, 2012). 

Essa zona contempla as unidades geoecológicas planície fluviomarinha 

(manguezais, apicuns, salgados), ambientes estuarinos, os cursos dágua superficiais, as 

planicies fluviais, os campos de dunas móveis e fixas com vegetação arborea e arbustiva, 

eolianitos, recifes de arenito e falésias. Segundo o tipo funcional as unidades inseridas nessa 

zona foram caracterizadas como de estabilização natural, pelo papel de manutenção do 

equilibrio e dinâmica dos sistemas ambientais. 

A delimitação desta zona tem o objetivo de proteger esses espaços, cujo seu uso 

pela sociedade depende de um controle rigoroso dos sistemas ambientais envolvidos. Deve ser 

levado em consideração o seu valor estratégico, a utilização desses ambientes em geral deve 

ser proibida quanto às diversas formas de uso da terra, ressalvo em casos nos quais sejam de 

utilidade pública, interesses sociais ou atividades de baixos impactos ambientais.  

Essa zona representa as áreas com maior grau de preservação, devendo funcionar 

como ambientes de matriz de repovoamento (CAVALCANTI, 2000). São áreas nos quais os 

recursos devem ser preservados, estudados a fins de pesquisa, onde não seja permitida 

alterações que venham causar prejuízos a sua dinâmica natural. A fim de garantir essa 

proteção a área deve possuir um sistema de fiscalização, contando com o apoio da 

comunidade, recursos dos municípios, órgão estadual responsável e o IBAMA. 

Deve-se evitar o desenvolvimento de núcleos residenciais, além dos já existentes, 

evitando-se a expansão urbana para essas áreas, bem como o lançamento de efluentes e 

resíduos sólidos. Dessa forma, irá garantir o valor paisagístico da área, como habitat de 

diversas espécies, a citar o peixe boi e na proteção paisagística costeira.   

Os principais conflitos de uso desta zona destaca-se a supressão da mata ciliar, 

deposição de resíduos sólidos, erosão dos solos, retirada de material geológico (areia e argila), 

desmatamento de vegetação arbórea, aumento das atividades de carcinicultura, desmatamento 

de manguezal, desmonte de dunas, impermeabilização do solo e a expansão desordenada e 

sem equipamentos básicos de saneamento. 
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 A curto e médio prazo deve-se coibir algumas atividades nessa zona, como 

pastagem de gado, que se alimentam da vegetação psamófila, retirando a cobertura vegetal 

que recobre a zona de pós-praia. Essa cobertura vegetal é importante para fixação de dunas. 

Em toda a zona é necessário reorientar o acesso ao tráfico de veículos, principalmente nas 

praias sem muita ocupação (praia do arrombado) cuja há desova da tartaruga marinha que fica 

comprometida, além das áreas críticas para a conservação do peixe-boi (estuarinas) e das aves 

migratórias. 

Vale ressaltar que nessa zona, mais especificamente no estuário dos rios 

Cardoso/Camurupim em Barra Grande, ocorre o passeio ecológico de observação do Cavalo 

Marinho, realizado pela associação formada por moradores do povoado de Barra Grande, 

Cajueiro da Praia, que oferece o transfer/transporte dos passageiros através de charrete de 

tração animal. Indica-se o estimulo ao desenvolvimento de atividades de educação ambiental 

para o fortalecimento do conhecimento dos recursos naturais presentes no estado, bem como a 

importância de se garanti a conservação dos mesmos pelos turistas e população local.  

As atividades tradicionais devem ocorrer de forma sustentável, como a captura de 

peixes e crustáceos e instalação de barracas de praias. 

 

6.2 Zona de Conservação Ambiental (ZCA) 

Essa zona inclui os Geossistemas de entorno às áreas de preservação permanente, 

que devem ser utilizadas de forma racional, a fim de não implicar em impactos nos ambientes 

preservados. Destaca-se que deve ser desenvolvidas ações para mitigar os impactos 

ambientais encontrados. 

Segundo Vidal (2014) a conservação ambiental trata-se de um conjunto de 

medidas técnicas e cientificas que visam conter as degradações sobre o meio, permitindo a sua 

exploração socioeconômica de forma racionalizada. São áreas que possui capacidade para o 

desenvolvimento de atividades, porém as mesmas devem ser controladas e planejadas a fim 

evitar danos ambientais. 

Nessa zona insere-se o tipo funcional indicado para área de estabilização natural 

com uso controlado das atividades que são impostas nas unidades. Destaca-se nesse setor 

Dunas Fixas com ocupação, Planície de Deflação eólica, Terraço Marinho e as Lagoas 

Costeiras. 



137 
 

É recomendado que não seja permitida a retirada de madeira ou de lenha da 

vegetação dessas áreas, por outro lado seria permitido o aproveitamento de outros recursos 

vegetais como frutos silvestres.  

 

6.3 Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) 

Essa zona compreende as unidades geoecológicas que tiveram suas condições 

naturais modificadas pelas atividades humanas. Nessa zona encontram-se as unidades 

ambientais que estão em estado crítico e regular, onde apresenta um tipo funcional voltado ao 

resgate da estabilização natural. Nessa zona foram agrupadas as unidades planície 

fluviomarinha, nas áreas correspondentes as salinas e tanques de carcinicultura, bem como 

áreas desmatadas e que apresentam solo exposto. 

Nessa zona o setor da planície fluviomarinha são os que mais sofrem alteração da 

paisagem natural e consequentemente alterações em seu equilíbrio. Em alguns setores a 

vegetação de mangue está degradada, com a presença das fazendas de camarão e em outros 

pontos de lixo urbano e esgoto doméstico.   

 A incompatibilidade das atividades exercidas com as potencialidades dos 

ambientes ocasionou impactos ambientais diferenciados nesses setores, sendo necessário um 

intervalo de uso e a readequação das mesmas com a capacidade de suporte dos sistemas 

naturais. O setor mais afetado corresponde a planície fluviomarinha dos rios 

Cardoso/Camurupim e Ubatuba/Timonha, com a instalação de fazendas de camarão em áreas 

de transição dos manguezais (apicuns e salgados).  

A vegetação de mangue nesses setores encontra-se degradada, ocorrendo a 

extinção de importantes espécies vegetais e animais e a interceptação e captação de agua nos 

canais fluviais, alterando de maneira significativa os fluxos de matéria e energia dos estuários.  

Nessa zona encontra-se, também, nos tabuleiros áreas degradadas pela exploração 

mineral, alguns setores essa atividade provoca a exposição do solo provocando a erosão, bem 

como a prática frequente de atividade de agropecuária.  

Contudo orienta-se ações importantes que devem ser aplicados com vistas ao 

regaste da estabilização natural desses setores e que as atividades desenvolvidas levem em 

consideração os preceitos da sustentabilidade. 
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6.4 Zona de Uso Disciplinado (ZUD) 

Esta zona corresponde a áreas que permitem um uso turístico e residencial 

planejado, onde as atividades humanas traga baixo impacto para a área. Nessa zona foram 

agrupadas as unidades demarcadas próximas a sedes municipais, que permitem o crescimento 

desse núcleo, com um acompanhamento que vise uma melhor ocupação desses espaços. 

Integra, também, as áreas de praias e pós praia, voltados as práticas turísticas. Vale lembrar 

que nesse ambiente são locais de desova da tartaruga marinha, o que devem ter maiores 

fiscalizações quanto a utilização de veículos nas praias. 

Nessa zona será permitida a exploração racional de alguns recursos vegetais, 

desde que essa exploração não supere a potencialidade de regeneração natural das feições A 

planície fluvial e o tabuleiro litorâneo com vegetação deve ser utilizado para atividades 

agropecuárias e principalmente pelo extrativismo vegetal, através do uso de técnicas 

conservacionistas. 

Além das ações destacadas devem ser consideradas as propostas gerais de 

planejamento ambiental nos quais leva em consideração a legislação municipal  estadual. O 

controle do uso e ocupação otimiza a qualidade dos recursos naturais, preservando a 

qualidade dos ambientes. A definição de áreas de uso e ocupação requer estudos mais 

detalhados no que concerne a instalação de infraestrutura artificiais e a previsão dos prováveis 

impactos socioambientais a serem provocados pelas atividades produtivas. 

É de competência do Governo estadual a tarefa de realizar a definição de áreas de 

uso e ocupação do litoral, determinando as potencialidades e limitações do mesmo, no sentido 

de mitigar imapctos e que as atividades futuramente não venham causar prejuízos a qualidade 

paisagística e ambiental das zonas de proteção, conservação e recuperação. 

Os objetivos do zoneamento geoecológico proposto se concretiza na determinação 

dos tipos de usos funcionais e nas zonas de proteção espacializadas no mapa 9, onde para cada 

subunidade geoecológica espera-se ações de controle de uso e ocupação, a fim de evitar 

impactos maiores no futuro. 
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Figura 35. Imagens representativas das unidades/setores das zonas geoecológicas-funcionais 

Zona de Proteção Permanente Zona de Conservação Ambiental Zona de Recuperação Ambiental Zona de Uso Disciplinado 

Planície Fluviomarinha com vegetação 

de mangue 
Lagoa do Sobradinho – Luís Correia Área de apicum Praia do Coqueiro – Luís Correia 

Eolianitos em Itaqui – Luís Correia Dunas fixas vegetadas Extração Mineral - Tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

Resort sendo construído na localidade 

Barrinha em Cajueiro da Praia 

Fonte: Organizado pela autora (2019)



 
 

6.5 Proposta de Gestão Integrada 

Esse tópico tem a intenção de elencar as contribuições para a gestão integrada do 

complexo fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim e porção costeira adjacente com base 

nos problemas ambientais identificados na área de pesquisa. 

Dessa forma, é pertinente realizar as seguintes ações: 

1. Efetivar ações quanto ao reflorestamento com árvores e arbustos endêmicos, em 

áreas de solo exposto com estágio avançado de degradação – principalmente aqueles 

enquadrados na ZRC; 

2. Proteção para as áreas de cobertura vegetal densa que se apresenta mais 

conservada, inseridas na ZCA; 

3. Incentivo a produção agroecológica de forma sustentável, principalmente na 

ZUD no que tange as áreas de tabuleiros litorâneos. 

4. Fiscalizar áreas de extração mineral nos tabuleiros litorâneos nos quais trazem 

degradação paisagística e do solo. 

5. Evitar a criação de gado em áreas de ZPP em áreas de praias, dunas vegetadas e 

planície de deflação eólica, o que provoca a compactação do solo e susceptível a processos 

erosivos; 

6. Proibir e aumentar a fiscalização nas praias quanto ao transporte de veículos, 

estes que provocam compactação das áreas de praias e comprometer a desova da tartaruga 

marinha na região. 

7. Nas áreas urbanas delimitar as áreas de APP, sendo de fundamental importância 

a retirada de casas e outras estruturas urbanas, que acabam por comprometer o sistema, 

trazendo problemas de resíduos, efluentes de esgotos, como ocorre na praia do Arrombado 

com a planície fluviomarinha e pequeno estuário que está comprometido por edificações tipo 

dique, lixo urbano, e esgotos jogados inatura. Construir um sistema de coleta de lixo nas áreas 

residenciais. 

8. Incentivo do turismo sustentável, porém com um planejamento prévio dos tipos 

de atividades a serem desenvolvidas para que não comprometam o equilíbrio das unidades 

geoecológicas. 

9. Retirada de empreendimentos que comprometam o sistema de fluxos de 

matéria, energia e informação nos sistemas ambientais.  
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10. Incentivo a educação ambiental nas comunidades locais que objetivem 

conhecer a importância da manutenção dos ecossistemas costeiros e a sustentabilidade de seu 

uso. Além de incentivo a atividades econômicas que visem gerar renda para as localidades. 

11. Fiscalização da retirada de madeira e sua comercialização nas áreas de APP. 

Cavalcanti (2000) recomenda para as áreas degradadas de manguezal o plantio do mangue-

botão (Conocarpus erecta) e do murici (Byrsonima sp.) nas bordas mais elevadas.  

12. Proibição e arruamentos em áreas com alta instabilidade natural; 

13. Intensificar a sinalização de áreas das ZPP e ZCA. 

14. As atividades ecoturistítas devem promover práticas de lazer, esportivas ou 

educacionais, em áreas naturais, sendo as mesmas utilizadas de forma sustentável (praia de 

Macapá e Barra Grande principalmente, onde ocorre o desenvolvimento de prática de 

kitesurf). 

15. Sugere-se o cultivo gradual em disposição linear, em curvas alternadas nas 

partes internas, atuando como obstáculos ao avanço de sedimentos arenosos sobre os 

manguezais, recursos hídricos e tabuleiros costeiros (Cavalcanti, 2000). 

16. Recomposição da cobertura vegetal das dunas fixas com espécies herbáceas 

do tipo salsa de praia (Ipomoea prescaprae); 

17. Controlar a ampliação de áreas urbanas nas proximidades das áreas de 

mangues, como ocorre em Barra Grande. 

18. Nas áreas de aquicultura, os projetos poderiam ser efetivados nas áreas de 

salinas abandonadas, com o intuito de evitar desmatamento. 

 Por fim, foram elencados as ações consideradas mais urgentes para a 

implementação na área de estudo, podendo existir outras demandas que possam fortalecer a 

conservação e preservação desses ambientes costeiros, principalmente no que tange a 

qualidade da água nas áreas mais afetadas pelas atividades de carcinicultura. 
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CONCLUSÕES 

A setorização em sistemas ambientais e unidades geoecológicas na paisagem 

costeira permitiu o entendimento do comportamento dessas unidades, bem como a 

identificação das principais atividades desenvolvidas. A área possui uma diversidade 

paisagística dotado de ecossistemas com fragilidade natural determinada pelas interferências 

marinhas, continentais e antrópicas. As formas de uso de ocupação nesses espaços vêm 

causando desequilíbrio visto que a área é berçário de muitas espécies marinhas, aves, além do 

ecossistema de mangue. Muitas das espécies que vivem nessas áreas encontram-se em perigo 

de extinção, necessitando que busque alternativas de gestão para conservação dos recursos 

naturais. 

Possibilitou ainda um melhor entendimento da configuração da paisagem em 

termos de elementos e processos envolvidos por meio da identificação dos níveis de ocupação 

e dos problemas característicos mais importantes do espaço costeiro permitindo, com isso, a 

compreensão de certas especificidades frente aos limites e potencialidades de cada unidade. 

Assim, a compartimentação sistemas ambientais possibilitou a compreensão dos fatores que 

caracterizam a dinâmica de funcionamento da área de estudo, no que se refere à associação 

entre os componentes naturais e antrópicos envolvidos. 

Os resultados obtidos pela delimitação das unidades geoecológicas do complexo 

fluviomarinhos dos rios Cardoso/Camurupim, demostraram que área apresenta quatro grandes 

sistemas ambientais e nove subunidades, destas a Planície Costeira - Praia e pós-praia (0,3%), 

dunas móveis (1,6%), dunas fixas (3,6%), planície de deflação eólica (4,1%), terraço marinho 

(0,3%) planície fluviomarinho (34,2%); o sistema fluviolacustre, representado pelas lagoas 

costeiras com 0,2%, a planície fluvial com 3,6% e por último a unidade de maior 

representatividade os tabuleiros com 54% da área territorial. 

Das unidades mapeadas foram analisadas as formas estruturais da paisagem de 

forma qualitativa, onde pode-se afirmar que as mesmas apresentam em sua maior parte 

contornos naturais e algumas outras formas ligadas a contornos geométricos, a citar as áreas 

de ocupação urbana e as fazendas de camarão.  

Acerca das unidades funcionais, as paisagens compõem um complexo processo de 

inter-relação, constituída principalmente por sedimentos arenosos, que são transportados no 

sistema oceano-rio-continente. Essa dinâmica permite alterações quanto a linha de costa e o 

desenvolvimento de flechas de areias e formação de bancos de areias e processos erosivos e 
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de acumulação de sedimentos, sendo os estuários ambientes dotados de alta dinâmica e 

vulnerabilidade. 

Os resultados do diagnóstico referente aos problemas ambientais de ordem natural 

e antrópicos. Os de ordem natural são os processos erosivos (edáfico, hídrico, de encosta das 

margens) de salinização, assoreamento, deriva litorânea (avanço e recuo do mar), ação eólica 

(avanço de dunas móveis); os antrópicos são indicados por queimadas, desmatamento, 

lançamento de efluentes, resíduos sólidos, pratica agrícolas inadequadas, atividades de 

aquicultura em áreas inadequadas e extração mineral. 

Atividades econômicas principalmente a criação de gado e cultivo de camarão são 

as principais ações que vem alterando os sistemas ambientais da área de forma insustentável. 

Foi verificado um aumento considerado das fazendas de camarão nas áreas da planície 

fluviomarinha, com a determinação de vários impactos ambientais que pode se agravar a 

médio e longo prazo, necessitando de um maior controle quanto esse crescimento e os 

problemas ambientais associados à mesma. 

O uso intenso dessas áreas acaba por ultrapassar a capacidade de suporte desse 

sistema ambiental, o que tem levado à degradação da paisagem e elevado a tendência de 

quebra do equilíbrio ambiental da área estudada. 

Fica evidente a existência de um mosaico de paisagens no complexo 

fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim, cada uma com suas individualidades na 

estrutura geoecológica, contudo necessita de ser levando em consideração conforme o uso que 

são feitos, a fim de manter o equilíbrio do sistema e racionalização sustentável dos recursos 

naturais. 

O entendimento sistêmico da área de estudo permitiu fazer considerações 

integradas para a análise do complexo fluviomarinho, haja vista que a delimitação atual da 

APA do Delta, permitiu incluir o sistema fluviolacustre de Sobradinho, este considerando 

ambiente importante na manutenção do equilíbrio costeiro.  

Com o objetivo de pensar em um ambiente com maior equilíbrio e uso racional 

dos sistemas ambientais, delimitou-se para essa área quatro zonas geoecológicas/funcionais, 

onde buscou-se enfatizar a importância de cada uma das unidades que forma a área de estudo.  

Foram delimitadas as áreas de Zona de Proteção Permanente (Eolianitos, Recifes 

de arenito, Dunas Móveis, Dunas fixas com vegetação arbóreo/arbustiva, Falésias, Planície 

fluviomarinha); Zona de Conservação Ambiental – ZCA (Dunas Fixas, Planície de Deflação 

eólica, e Terraço Marinho, Lagoas Costeiras; Zona de Uso Disciplinado – ZUD (Praia e pós-

praia, Dunas Fixas com ocupação, Planície fluvial e terraço fluvial com pastagem e 
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aquicultura, Tabuleiro com ocupação agropecuária, Planície de Deflação eólica com 

ocupação, Extração mineral; Zona de recuperação Ambiental – ZRA, Dunas móveis 

fragmentadas e/ou ocupadas Manguezais desmatados, Carcinicultura.  

Para cada uma das zonas foram atribuídos tipos funcionais, como Áreas de 

estabilização natural, Uso turístico e de uso controlado, Uso agropecuário, residencial 

planejado e aquícola controlado e Resgate da estabilização natural. 

 Dessa forma, cabem as administrações públicas e órgãos competentes maiores 

fiscalizações, a fim de barrar o avanço das modificações humanas na área para que não 

venham causar maiores impactos negativos e irreversíveis a que venha afetar o equilíbrio 

ecológico. 

Por fim, a fundamentação teórica –metodológica da Geoecologia das Paisagens 

pode dar uma resposta satisfatório quanto ao conhecimento dos diferentes aspectos de 

formação e funcionamento da paisagem, direcionando a investigação para o complexo 

fluviomarinho dos rios Cardoso/Camurupim. A aplicação da analise geoecológica subsidiou o 

levantamento de dados ambientais e sociais e a interpretação dos mesmos, conduzidos por 

fases de planejamento ambiental orientado pela geoecologia: organização e inventário, 

análise, diagnóstico e propositivo.  

  Vale ressaltar a importância da utilização dos dados de sensores remotos e 

geoprocessamento para o mapeamento e análise dos sistemas ambientais, estes que foram 

identificados a partir de feições homogêneas na área de estudo, a citar importantes sistemas 

ambientais como a planície costeira, estas que subdividem em faixas de praias e pós-praias, 

campos de dunas, planície de deflação eólica e planície fluviomarinha, as planícies flúvio 

lacustres, planície fluvial e os tabuleiros costeiros. 

A Planície Costeira do estado do Piauí apresentam ambientes com graus de 

fragilidade diferentes, visto que a mesma é acentuada nas áreas urbanizadas pelo adensamento 

demográfico. A ocupação concentrada e desordenada gera o esgotamento dos recursos 

naturais, desequilibrando os fluxos de matéria, energia e informação nas unidades de 

Paisagem. 

Contudo, a interação dos componentes ambientais se mostrou relevante visto que 

a análise integrada possibilitou a identificação de unidades homogêneas na planície costeira, 

estas que se individualizam por suas características morfológicas e a partir do uso que as 

mesmas sofrem. Com isso, o uso do geoprocessamento para análise dessas variáveis se 

mostrou eficaz no mapeamento, bem como técnicas de sensoriamento remoto para chegar à 
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individuação dos ambientes, seguindo das aferições em campo que permitiu o controle dos 

alvos mapeados.  
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