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AVALIAÇÃO DOS RISCOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO-AMBIENTAIS DE FAIXA DE PRAIA,
ENTRE A GAMBOA E A PRIMEIRA PRAIA DE MORRO DE SÃO PAULO – CAIRU/BA
RELATÓRIO FINAL

I - INTRODUÇÃO
Na atualidade são marcantes as notícias relacionadas aos desastres naturais, os quais
têm provocado catástrofes com danos materiais de diversas ordens, reconhecidas em todo o
país e em todo mundo. Dentre esses, os mais recorrentes estão relacionados as inundações e
movimentos de massa, que estão caracterizados como aqueles que acarretaram o maior
número de mortes num passado recente.
Os desastres apresentados fazem parte do conjunto de fenômenos da natureza
relacionadas aos aspectos ambientais, sejam de origem climática ou geológica; porém,
atingindo uma preocupação efetiva quando afetam, diretamente, a vida humana. O conceito
de desastre pode ser interpretado como um evento concentrado no tempo e no espaço, que
afeta uma determinada comunidade a partir de um severo impacto negativo, muitas vezes,
destruidor e irreversível, o qual gera perdas humanas e materiais.
Uma vez que se sabe da possibilidade de ocorrência de desastre, tem-se o termo risco.
Nesse sentido, o conceito de risco pode ser entendido a partir da percepção humana como a
possibilidade de ocorrência de um processo ou fenômeno perigoso, isto é, que possa gerar
perdas humanas e materiais, uma vez que leva a danos, consequências ou impactos
ambientais e/ou econômicos sobre uma população. Contudo, o termo risco só tem um
entendimento completo quando acompanhado de um segundo termo, tal como um adjetivo,
caracterizando-se de acordo com a temática tratada: risco geológico, risco ambiental, risco
tecnológico, risco natural, risco social, risco biológico, risco econômico, entre outros.
O Risco Geológico é um conceito integrante de outro mais amplo, o de Riscos Naturais,
os quais correspondem à probabilidade de ocorrerem perdas de vidas ou ferimentos
provocados por um desastre num determinado local ou região, ocasionada pela ação de um
fenômeno natural (de causas físicas que escapam à influência humana, e que são de difícil
previsão, tais como terremotos, desmoronamentos de solo, erupções vulcânicas,
tempestades, chuvas fortes, inundações, nevascas, chuvas de granizo, secas, etc.), ou
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agravado e aceleração pela ação antrópica (cujo impacto é aumentado pelas atividades de
ocupação humana no território).
O risco geológico, estudo da área das geociências, refere-se à possibilidade de
ocorrência acidentes, que significa ser um fato já ocorrido, onde foram registradas
consequências sociais e econômicas, tais como movimentos de massa, feições erosivas,
enchente e inundação. Importante esclarecer que os fenômenos físico-naturais não são riscos;
porém, podem tornar-se riscos como consequência da ação e interferência do ser humano,
muitas vezes, resultado do da ausência de políticas públicas permanentes e preventivas que
envolvam toda a máquina pública.
Vale ressaltar o papel do homem como agente geológico, uma vez que, são registrados
cada vez mais o intenso e acelerado uso e ocupação de terra, principalmente, na expansão
urbana de grandes cidades. Apesar de parecer pontual, a interferência antrópica afeta,
significativamente, os eventos geológicos, uma vez que compõe um sistema integrado na
paisagem. Trata-se do resultado da necessidade capitalista de apropriação dos materiais e da
transformação das paisagens, marcado por um intenso dinamismo.
Dentro desse contexto, o presente Relatório Técnico, aqui denominado de Avaliação
dos Riscos Geológico-Geotécnico-Ambientais de Faixa de Praia Entre a Gamboa e a Primeira
Praia de Morro De São Paulo – Cairu/BA, Versão Final, objetiva identificar as áreas de riscos
de escorregamentos (e de outros tipos de movimentação de massa), bem como de elaborar
medidas estruturais e ambientais pertinentes, em atendimento às exigências do MPF
Inquérito Civil nº 1.14.001.000110/2009-67, cumprindo, assim, as medidas propostas no
Relatório de Vistoria Técnica da SUDEC, datado de 18/12/2020 (fls. 369/373).

Nota:
Diferentemente do Relatório Preliminar, elaborado, de modo específico, para a vistoria
em conjunto (SPU/INEMA/APA/PM-CAIRU) realizada em 30/07/2021, o presente relatório faz
abordagem apenas da faixa de praia, entre Gamboa e a 1ª. Praia de Morro de São Paulo, local
de maiores riscos. Uma análise de riscos da parte remanescente do Morro de São Paulo será
tratada em outro relatório, oportunamente, após vistorias e um maior detalhamento. Esse
relatório adicional também merecerá atenção do poder público municipal, devendo ser
encaminhado ao MPF e demais participantes, quando finalizado.
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II – DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)
A partir de vistoria técnica realizada no dia 16/12/2020, a pedido do Ministério Público
Federal

(Ofício

n°

615/2020-GABPRM001-MRF),

referente

ao

Inquérito

Civil

1.14.001.000110/2009-67, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil - SUDEC/BA,
objetivando averiguar a situação atual das falésias situadas na zona costeira de Morro de São
Paulo, seus processos erosivos e possibilidades de desmoronamentos que pudessem causar
riscos à integridade física de moradores locais e turistas, a SUDEC elabora e envia ao MPF
respostas aos questionamentos efetivados. Assim, a partir dessas respostas e da inteiração da
situação existente em parte da orla entre a 1ª. Praia do Morro de São Paulo e Gamboa, o MPF
aciona a Prefeitura Municipal de Cairu, solicitando medidas efetivas para as seguintes
exigências:
I.I) Cumprir as medidas propostas no Relatório de Vistoria Técnica da SUDEC, datado
de 18/12/2020 (fls. 369/373);
I.II) Realizar a imediata interdição, suspensão de funcionamento e desocupação dos
estabelecimentos/ocupações situadas entre a primeira e segunda praia de Morro de São Paulo
e no trecho entre Morro de São Paulo e Gamboa (notadamente: Morro da Mangaba, Praia da
Argila e Praia do Mirante) e quaisquer outros locais considerados áreas de risco nas falésias,
até que sejam ultimados os estudos geotécnicos e paramétricos de estabilidade de Falésias
ou correlatos, condicionando-se a ocupação e retomada do respectivo funcionamento à
comprovação da hígida solidez do tabuleiro onde estão situados, de modo a preservar o meio
ambiente costeiro e a segurança coletiva;
I.III) Realizar fiscalizações mais efetivas nas falésias situadas entre a primeira e segunda
praia de Morro de São Paulo e no trecho entre Morro de São Paulo e Gamboa (notadamente:
Morro da Mangaba, Praia da Argila e Praia do Mirante) e quaisquer outros locais considerados
áreas de risco nas falésias, intervindo para atuação conjunta de órgãos integrantes da Defesa
Civil e órgãos ambientais (nível municipal, estadual e federal), para identificar, reduzir riscos
e eliminar as construções irregulares. Nesse contexto, deverá ser apresentado, no prazo de
30 dias, cronograma contendo as etapas, datas e objetivos das fiscalizações que serão
realizadas;
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I.IV) elaborar, no prazo máximo de 60 dias, plano integrado de segurança ambiental da
área e de segurança da vida e integridade física das pessoas, com a previsão de protocolo de
alerta, plano de contingência, ações emergenciais de contenção e prevenção de desastre;
I.V) Efetuar a contratação de especialistas para emissão de laudos e estudos
geológico/geotécnicos que atestem a estabilidade das falésias e os eventuais riscos de
desastre;
I.VI) Elaborar o mapa de susceptibilidade de risco geológico, objetivando subsidiar o
planeamento territorial e evitar problemas advindos da erosão fluvial e costeira, inundação,
deslizamento e demais riscos geológicos;
I.VII) Realizar estudos de impacto ambiental, com o propósito de avaliar a mudança no
meio ambiente causada pelas construções na área ocupada (APP e APA) e fornecer soluções
que viabilizem a preservação dessa região;
I.VIII) Estruturar e apoiar as ações da Defesa Civil, no sentido de dotá-la de recursos
humanos e tecnológicos adequados para atender a demanda das ações preventivas, como
monitoramento e gerenciamento das áreas de risco;
I.IX) Sinalizar a área e comunicar à população sobre o risco, além de realizar
cadastramento da população afetada
Nesse sentido, o presente relatório objetiva ser um instrumento de planejamento
capaz de identificar, dimensionar o problema, nortear as ações necessárias (estruturais e não
estruturais), para reduzir ou erradicar as situações de risco de escorregamentos de encostas
e processos erosivos na área entre a Primeira Praia e Praia da Gamboa, conforme segue.
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III – ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE INTERESSE DA ILHA DE TINHARÉ
3.1 - Localização
Morro de São Paulo é um distrito no município brasileiro de Cairu, na Bahia. Possui
suas raízes históricas na época do Brasil Colônia. Situado na Ilha de Tinharé, na Costa do
Dendê, possui as seguintes praias: Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Quinta (ou do
Encanto), Gamboa, do Pontal e Garapuá (Figuras 1 e 2). A Planta de Situação mais detalhada
faz parte dos Anexos.
Já Cairu, sede do município e considerado o Paraíso do Baixo Sul da Bahia é,
atualmente, o terceiro destino turístico mais visitado do estado. A cidade, que fica a 308 km
de Salvador, tem nome com raízes bem brasileiras; o nome “Cairu” deriva-se do Tupi Guarani
e significa “Casa do Sol”. De fato, não poderia ser diferente: uma temperatura média anual de
25,3 oC e sol e praia o ano inteiro. Resultado? Atrai turistas de diversas partes do mundo.
Formado por 36 ilhas, esse é um dos poucos municípios arquipélago do Brasil. Na alta
estação, aproximadamente 200 mil pessoas que chegam para desfrutar do belíssimo cenário
de Cairu. A cidade revela uma diversidade única de recursos ambientais, turísticos,
econômicos, culturais, históricos, humanos e tantos outros ainda não explorados. Guarda
segredos da história do Brasil e belezas inigualáveis que deixam os visitantes encantados.
A atividade econômica do município está baseada, principalmente, no turismo e, por
esse fato é considerado um dos destinos indutores internacionais do turismo pela EMBRATUR.
Para acolher seus visitantes, o local possui uma incrível infraestrutura hoteleira e dezenas de
bares e restaurantes.
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Figura 1: Localização do município de Cairu, bem como acessos, tendo como referência Salvador. Fonte:
www.google.com.
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Figura 2: Detalhe das ilhas principais que compõem o município. Fonte: www.google.com.

Morro de São Paulo protegia a chamada "barra falsa da Baía de Todos os Santos",
entrada estratégica para o Canal de Itaparica até o Forte de Santo Antônio (atual Farol da
Barra). O canal de Tinharé era essencial no escoamento da produção dos principais centros
para o abastecimento da capital, Salvador. A importância geográfica da ilha durante o período
colonial justifica a riqueza de monumentos históricos, hoje protegidos pelo Patrimônio
Histórico Nacional (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_de_São_Paulo).

3.2 - Clima
A região do Arquipélago Tinharé possui clima tropical úmido e sem estação seca, de
acordo com Köppen. De modo geral, ele pode ser caracterizado como quente e úmido
(tropical úmido), de homogeneidade relativa, apresentando médias térmicas elevadas e altos
7
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índices pluviométricos, distribuídos de forma regular ao longo do ano. Estas características
refletem a sua posição geográfica no globo, encontrando-se dentro da zona intertropical, a
qual lhe confere altos índices de radiação. Por estar na faixa litorânea oriental do Atlântico
Sul, que é acompanhada por uma corrente marítima quente que favorece a instabilidade
atmosférica, altas taxas de pluviosidade anual são características da região.
De acordo com o INMET (2014) e IPCC-DDC/CRU (2015), a chuva é bem distribuída ao
longo do ano, não havendo registros de meses secos (abaixo de 60 mm). As médias
pluviométricas anuais variam entre 1.100 mm e 1.900 mm. Observa-se também uma maior
concentração das chuvas nos meses de outono-inverno (de março a agosto), devido a uma
maior atuação dos sistemas frontais de origem subantártica neste período, e uma redução, no
período de primavera-verão, entre os meses de setembro e fevereiro, compatível com um
regime pluvial de tipo mediterrâneo.
Os valores médios mensais e anuais de temperatura para a região são de 23 e 27 oC,
com amplitudes térmicas anuais variando entre 3 e 6º C. Já os índices de umidade relativa
estão sempre acima da casa de 70%, na maior parte do ano superiores mesmo a 80% (INMET
2014 e CPTEC-INPE 2003).

3.3 – Aspectos Geológicos
Regionalmente, os principais tipos litológicos presentes podem ser agrupados em duas
províncias principais: Bacia Sedimentar de Camamu e Planície Quaternária (Figura 3).

A Bacia de Camamu possui três grandes sequências sedimentares:
Sequência Pré-Rifte: Compreende uma sedimentação de caráter, essencialmente,
continental representada, pelos arenitos e folhelhos avermelhados de origem lacustre, fluvial
e eólica do Grupo Brotas (Formações Aliança, Sergi e Itaípe), de idade Jurássica Superior, mas
incluindo, também sedimentos marinhos rasos do Permiano Inferior (Formação Afligidos).
Sequência Rifte: Compreende uma sedimentação, dominantemente, continental
(Grupo Almada) em ambientes de lagos tectônicos profundos, onde se acumularam depósitos
de fluxos de detritos (Formação Morro do Barro) e depósitos de leques deltáicos e lacustres
(Formação Rio de Contas), durante o Cretáceo Inferior (Neocomiano até o início do Aptiano).
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Sequência Pós-Rifte: Compreende uma sedimentação, essencialmente, marinha dos
Grupos Camamu e Espírito Santo, relacionada à abertura e expansão do Atlântico Sul. O Grupo
Camamu é representado pelos sedimentos siliciclásticos transicionais da Formação TaipusMirim, de idade aptiana, que passam para os calcários marinhos rasos da Formação Algodões
(Albiano ao Turoniano), e que marca o início das condições marinhas na bacia. O Grupo
Espírito Santo tem sua sedimentação iniciada no Cretáceo Superior (Senoniano), se
estendendo pelo Terciário; marca a inundação da plataforma e o início da sedimentação de
águas profundas na bacia. Ao final do Terciário se acumularam os sedimentos de leques
aluviais do Grupo Barreiras.
A zona costeira onde está localizada a área em estudo, localiza-se justamente nos
compartimentos mais internos da Bacia de Camamu, onde o embasamento se situa em
profundidades muito rasas. Deste modo afloram neste trecho da zona costeira apenas
sedimentos da fase pré-rifte (Grupo Brotas) que se acumularam na Plataforma do Jequiriçá, e
os sedimentos transicionais/marinhos rasos do Grupo Camamu (Formações Taipus-Mirim e
Algodões), que se acumularam no Patamar de Boipeba. Estas unidades estratigráficas são
descritas a seguir.

Grupo Brotas
O Grupo Brotas é composto, da base para o topo pelas formações Afligidos, Aliança e
Sergi. Na Bacia de Camamu a seção sedimentar correspondente ao Membro Tauá da
Formação Candeias, juntamente com a Formação Itaparica das Bacias do Recôncavo e Tucano,
e é também englobada no Grupo Brotas (topo) com o nome de Formação Itaípe.
A Formação Afligidos, de idade permo-triássica,

é constituída por sedimentos

marinhos rasos a supramaré, que passa, em direção ao topo, a sedimentos lacustres, incluindo
arenitos finos a médios com estruturas sedimentares indicativas da ação de ondas e marés.
A Formação Aliança é constituída por arenitos cinza esbranquiçados a vermelho
amarelados, finos a médios, e folhelhos vermelhos com intercalações esporádicas de calcário
microcristalino. Sua idade é atribuída ao Jurássico. A Formação Sergi, por sua vez, é constituída
por arenitos finos a conglomeráticos, de coloração pardo-amarelada a vermelhoamarronzada, exibindo estratificações de grande porte. A Formação Itaípe é composta por
folhelhos cinzas com intercalações de camadas de arenito médio a fino em direção ao topo.
9
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Na região da área estudada, o Grupo Brotas ocorre bordejando o limite oeste da bacia
e formando grande parte da ilha de Tinharé, assentado sobre a Plataforma do Jequiriçá.

Grupo Camamu
O Grupo Camamu é composto pelas formações Taipus-Mirim e Algodões. Na região da
área em estudo, o Grupo Camamu aflora em uma área em forma de arco (Patamar de
Boipeba), que se estende da ilha de Boipeba até a cidade e península de Maraú. Assim, temos:
Formação Taipus-Mirim (Ktm): De idade cretácica inferior (Aptiano-Albiano), esta
formação subdivide-se nos membros Serinhaém (inferior) e Igrapiúna (superior). Inclui
arenitos, arenitos conglomeráticos e folhelhos de coloração cinza-claro a escuro. Estruturas
sedimentares dominantes incluem estratificações cruzadas, marcas de ondulação, camadas
gradadas e acamamento lenticular a ondulado (Membro Serinhaém).
Formação Algodões (Kal): De idade cretácica inferior a superior (Albiano a
Santoniano), esta formação é constituída por calcários dolomiticos, oolíticos e pisolíticos de
coloração creme a cinza-claro.

Grupo Barreiras
O Grupo Barreiras tem ampla distribuição ao longo da zona costeira brasileira, desde
o Estado do Pará até o Estado do Rio de Janeiro. No Estado da Bahia, mais especificamente na
Costa do Dendê, o Grupo Barreiras apresenta sua menor expressão no estado, sobrando
pequenos testemunhos isolados de difícil identificação, tanto no campo quanto em
fotointerpretação, pois confunde-se sobremodo com a Formação Taipus-Mirim do Grupo
Camamu, e com o manto de alteração do embasamento Pré-cambriano. Adicionalmente, o
desenvolvimento de espodossolos, indistintamente, tanto sobre as formações que
preenchem a Bacia de Camamu quanto sobre os restos do Grupo Barreiras originando solos
bastante arenosos, torna praticamente impossível a diferenciação desta unidade através da
fotointerpretação, e mesmo em afloramento

Depósitos Quaternários
As planícies quaternárias ocupam as áreas mais baixas da Costa do Dendê bordejando
a linha-de-costa e os canais de maré e baías da região. Constituem as planícies quaternárias
10
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os depósitos continentais, transicionais e os recifes de corais que se sobrepõem
discordantemente sobre as unidades mais antigas. Estes depósitos tiveram sua acumulação
controladas pelas variações do nível relativo do mar que afetaram a costa brasileira durante
o Quaternário.

Figura 3 – Mapa geológico do Distrito de Morro de São Paulo. Fonte: GeoBahia/Inema. Mais detalhes podem
ser visualizados no Mapa Geológico, Anexos.

3.4 – Aspectos Geomorfológicos
A região em estudo possui duas unidades geomorfológicas, que são os Tabuleiros
Costeiros e as Planícies Costeiras.
A unidade dos Tabuleiros Costeiros apresenta topos planos e convexos, e drenagens
encaixadas com vertentes íngremes de fundo chato, desenvolvidas a partir da ação do
modelado de dissecação, e são, geologicamente, sustentadas pelas litologias do Grupo
Barreiras e dos Leques Aluviais Coalescentes. Apresenta relevo fortemente ondulado com
11
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altitudes máximas na ordem de 100 m, vertentes íngremes, com declividades superiores a 30°
e com vales abertos, possuindo áreas com predomínio de escoamento laminar ligeiro e/ou
concentrado e sujeitas a forte erosão e presença de colúvios. Exibem cotas máximas de 50
metros; portanto, em posição topograficamente mais rebaixada em relação à unidade
anterior, relevo suavemente ondulado, com predomínio de escoamento laminar difuso, sendo
comum o desbarrancamento de margens de canais de drenagem dissecadas em seus domínios
e movimento de massa nas encostas sob intervenção antrópica.
A unidade da Planície Costeira foi desenvolvida a partir da ação do modelado de
acumulação, e é sustentada por seis unidades geológicas distintas de Terraços Marinhos. Nos
Terraços Pleistocênicos a altitude máxima chega a 10 m, enquanto nos Holocênicos, mais
próximos ao litoral, chega a 4 m. Esta unidade é caracterizada por possuir relevo aplainado,
levemente inclinado na direção do mar. Por se tratar de uma unidade que possui sedimentos
com alta permeabilidade, o processo de infiltração é o dominante, não desenvolvendo
drenagens.

3.5 - Recursos Hídricos
A área está inserida na região hidrográfica denominada de bacia hidrográfica do
Recôncavo Sul, enquadramento adotado pela coordenação de Recursos Hídricos, Saneamento
e Habitação do Estado da Bahia. A bacia é formada pelas sub-bacias dos rios Jaguaripe,
Jequiriçá, Una, Acaraí, das Almas, Cachoeira Grande ou da Mariana e outros de pequena
expressão, e ocupa uma área em torno de 17.540 km².
Já na APA das ilhas Tinharé e Boipeba, hidrografia é composta dos rios e canais de
sistema estuário que constitui a drenagem superficial. A drenagem apresenta baixo índice de
modificação e entre os rios destacam-se o Taengo, Verde, Grande e Catu.

3.6 - Flora
A Ilha de Tinharé está inserida dentro da denominada Florestas Costeiras da Bahia, que
compreendem uma ecorregião no domínio da Mata Atlântica, o qual se estende por toda a
costa do sul da Bahia até o norte do Espírito Santo. A sua vegetação forma um mosaico de
tipologias integradas, constituídas pela floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista,
floresta semi-decidual, restingas e manguezais, de características únicas e paisagens notáveis.
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De acordo com a ONG SOS MATA ATLÂNTICA, o município possui 57 % da sua área
territorial com vegetação do domínio da Mata Atlântica, que correspondem a 26.151 ha. Os
tipos vegetacionais encontrados são: Mata (10.766 ha), Mangue (7.242 ha), Apicum (23 ha),
Restinga Arbórea (3.377 ha), Restinga Herbácea (4.036 ha) e vegetação de várzea (703 ha).

3.7 - Fauna
Dentro da riquíssima fauna existente no Bioma Mata Atlântica, algumas espécies
possuem ampla distribuição, podendo ser encontradas em outras regiões, como são os casos
da onça-pintada, onça-parda, gatos-do-mato, anta, cateto, queixada, alguns papagaios,
corujas, gaviões e muitos outros. O que mais impressiona, no entanto, é a enorme quantidade
de espécies endêmicas, ou seja, que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do
planeta. São os casos das 73 espécies de mamíferos, entre elas 21 espécies e subespécies de
primatas. No total, a Mata Atlântica abriga quase mil espécies de aves, 370 espécies de
anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes.
De modo específico, a Mata Atlântica da Bahia possui um dos mais importantes centros
de endemismo do país, com alta diversidade biológica, nela se concentrando 30% das espécies
endêmicas de aves, 10% das espécies endêmicas de anfíbios e todos os seis gêneros de
primatas encontradas no bioma (sagui, mico-leão, guigó, barbado, macaco-prego e murigui),
com três dessas espécies só existentes na região.
Por outro lado, de acordo com o estudo faunístico realizado para a implantação da APA
das ilhas de Tinharé e Boipeba, inventariou os vertebrados e invertebrados que ocorrem na
referida ilha. Dentre os indivíduos da macrofauna encontradas nos habitats observados, a
ornitofauna foi a mais representativa, não apenas pelo número de espécies visualizadas, como
também pelos indivíduos nas populações.
Com relação as aves que contribuem através de seu hábito alimentar a disseminar
sementes e, consequentemente, renovar a vegetação, foi encontrado principalmente os
Icteridae haemorrhous (Cubango) e alguns Traupsidae como: Traupis palmarum, Tangara
cayana, Euphonia violácea e Ramphocelus bresilius. Na manutenção do equilíbrio ecológico,
muitos representantes da fauna regional possuem certo destaque, principalmente pela
grande ocorrência de seus habitats naturais: brejos, restingas e matas, onde podemos
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enumerar os insetívoros: Tyranidae (Tyrannus melancholicus, Pitangus sulphuratus,
Todirostrum cinereum), Picidae (Chrysoptilus melanociorus), entre outros.
Entre os répteis, são encontrados os Lacertilios e, principalmente, as serpentes do
gênero Bothrops (jararacuçu). Os anfíbios são representados por Siphonops annulatus
(Gymnophiona) e Hyla sp (Hilidae).
Para os mamíferos, segundo informações dos moradores locais, os tatús e as raposas
são ocorrências seguras nas zonas de matas.

3.8 – Histórico da Ocupação (Ilha de Tinharé)
A região do Recôncavo Baiano era habitada, até o século XVI, pelos tupinambás.
Martim Afonso de Sousa desembarca na ilha em 1531, e a batiza com o nome de Tynharéa.
Devido à sua localização geográfica privilegiada, foi cenário de inúmeros ataques de esquadras
francesas e holandesas, verdadeira zona franca de corsários e piratas durante o período
colonial.
Sob a jurisdição da Capitania de São Jorge dos Ilhéus, Jorge de Figueiredo
Correia recebeu a propriedade de Dom João III, e designou Francisco Romero para a
colonização das terras. Os constantes ataques dos índios aimorés e tupiniquins à
população continental da região favoreceram a rápida povoação das ilhas e, em 1535 nascia,
no norte da ilha, a vila Morro de São Paulo.
Até 1970, aproximadamente, a agricultura extrativista foi responsável por quase toda
a movimentação de recursos da área em estudo, principalmente os cultivos de coco e piaçava.
Mas foi nesta época, que começaram a aparecer os primeiros veranistas das cidades das
redondezas, e passavam na ilha o verão todo. Inicialmente, alugavam as casas dos pescadores,
depois de um tempo, começaram a construir suas chamadas casas de veraneio, localizadas,
principalmente, na Primeira Praia.
Depois foi a vez dos mochileiros e hippies que vieram desfrutar deste paraíso
de belíssimas praias e mata atlântica ainda pouco explorada. Foram estes quem divulgaram
Morro de São Paulo para o Brasil e o resto do mundo, trazendo inúmeros visitantes e, muitos
encantados pela beleza e a vida sossegada do local a abandonarem suas vidas nas metrópoles.
Segundo dados fornecidos pela Empresa de Turismo da Bahia S/A - Bahiatursa, Morro
de São Paulo é o principal motivador do deslocamento do turista para o Arquipélago de
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Tinharé e proximidades, ficando em 3º lugar como destino preferido no Estado da Bahia.
Apesar do reduzido espaço geográfico, é onde estão localizados os principais recursos
turísticos de toda a região.

3.9 - Atividades Econômicas
A atividade econômica do município está baseada, principalmente, no turismo e,
também por isso é considerado um dos destinos indutores internacionais do turismo pela
EMBRATUR. Para acolher seus visitantes, o local possui uma incrível infraestrutura hoteleira e
mais 120 bares e restaurantes.
O município fica em uma região rica em bens culturais materiais e imateriais. São dois
sítios histórico-naturais classificados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia
– IPAC: o centro histórico da cidade de Cairu e o Sítio de Morro de São Paulo.
Quem vai à histórica cidade não pode deixar de visitar o Convento de Santo Antônio,
o mais importante monumento arquitetônico da Ordem Franciscana, um dos primeiros do
Brasil – e marco do Barroco brasileiro, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, as ruas de
pedra, os casarios coloniais e o cais do porto. Em Morro de São Paulo, um dos principais
monumentos é a Fortaleza, que cerca boa parte da Vila. Além dos monumentos históricos, a
região oferece inúmeras ilhas, cercadas de águas claras e mornas. Possui faixas de praias
inabitadas e mata atlântica rica em fauna e flora tropical. Neste cenário, o visitante pode se
desafiar em esportes de aventura, náuticos e nos passeios ecológicos.
A cidade possui ainda diversos destinos, todos eles de relevante importância para o
turismo da Bahia e do Brasil. O principal desses destinos é Morro de São Paulo, no arquipélago
de Tinharé. É uma das principais portas de entrada e vitrine do município. Segundo pesquisa
do ministério do Turismo, o Morro é um dos destinos com maior índice de aprovação e retorno
em todo o Brasil. O balneário é dividido em cinco praias, cada uma para um tipo de público
distinto.
Não diferente do Morro, outra ilha é Boipeba, reserva ainda mais tradição e encanto
aos turistas. O ponto forte da ilha são as paisagens que impressionam pela beleza e perfeição.
O Rio do Inferno separa Boipeba da Ilha de Tinharé. O lugar mais parece um paraíso, onde só
se ouve o barulho da água doce que calmamente se encontra com o mar. O final de tarde, ali,
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é palco de um espetáculo imperdível da natureza: o pôr do sol com uma fantástica mistura de
cores e encanto.
Povoado localizado na costa do Oceano Atlântico, entre as localidades de Velha
Boipeba e Ponta dos Castelhanos, Moreré também tem seus encantos. Ainda hoje não possui
atracadouro, sendo o embarque e desembarque de cargas e pessoas feitos pela praia com a
ajuda de canoas. É conhecida pelas piscinas naturais, próximas à costa, com bar náutico, onde
o visitante pode mergulhar pelos corais, alimentar cardumes de peixes e se deliciar com a
gastronomia local. A rota alternativa para o turista que procura tranquilidade e um cenário
mais pacato e não menos bonito aponta os nomes das ilhas de Garapuá, Gamboa, Canavieiras,
Galeão e São Sebastião.
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IV - A APA ILHAS DE TINHARÉ E BOIPEBA
4.1 – Aspectos Gerais
A APA das ilhas de Tinharé e Boipeba, onde se situa Morro de São Paulo e Gamboa, foi
criada em 05 de junho de 1992, através do Decreto Estadual nº 1.240. Em 19 de junho de
1998, a Resolução CEPRAM nº 1.692 aprovou seu Plano de Maneja e Zoneamento EcológicoEconômico. A área total da APA é de 31.071 ha, está situada, totalmente, no município de
Cairu, e encontra-se inserida no Bioma Mata Atlântica.
Uma das principais características da APA das ilhas de Tinharé e Boipeba, constituemse nas unidades ambientais com grande valor ecológico e alto grau de biodiversidade; a boa
qualidade ambiental dos ecossistemas, as tradições culturais, assim como a própria
diferenciação da paisagem local, tornam diversos locais das ilhas que compõem a APA,
componentes de produtos turísticos diferenciados.

4.2 - Legislação Ambiental Incidente
Decreto Estadual Nº 1.240/92, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental - APA das ilhas Tinharé e Boipeba, cuja extensão territorial situada entre os
paralelos 13º 22’ a 13º 40’S e os meridianos de 38º 51’ e 39º 03’W, no município de Cairu.

Resolução CEPRAM nº 1.692, aprova o Plano de Manejo da Área de Proteção
Ambiental (APA) das Ilhas de Tinharé e Boipeba, no Estado da Bahia.

Lei No 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente e estabelece a
obrigatoriedade de licenciamento para atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos
naturais;

Resolução CONAMA No 01/86, que define os empreendimentos a serem licenciados
por meio de EIA/RIMA;

Decreto No 99.274/90, que regulamenta a Lei No 6.938/81 e estabelece a sistemática
de licenciamento em três etapas: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), e Licença de
Operação (LO);
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Resolução CONAMA No 237/97, que detalha melhor a distribuição de
responsabilidades de licenciamento entre as três esferas de governo, e confirma a sistemática
de licenciamento seqüencial (LP, LI e LO);

Medida Provisória No 2.166-67/01, que dá nova redação aos Art. 1o, 4o, 14, 16 e 44
da Lei Nº 4.771/65 (Código Florestal), tornando exigível a obtenção de anuência prévia do
IBAMA para todas as intervenções em áreas de preservação permanente;

Resolução CONAMA Nº 371/06, que estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para
o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de
compensação ambiental, conforme a Lei Nº 9.985/00;

4.3 - Zoneamento da APA
De acordo com o Resolução CEPRAM nº 1.692, o Zoneamento Ecológico-Econômico da
APA das Ilhas de Tinharé e Boipeba no Estado da Bahia, possui as seguintes zonas:
Zona de Proteção Rigorosa – ZPR – corresponde às áreas de preservação definidas
pela Legislação Federal e pela Constituição Estadual:
I – As áreas de Preservação Permanente relacionadas no Art. 215 da Constituição
Estadual, Código Florestal - Lei Federal n.º 4771/65, nos termos dos artigos 2º e 3º, com a
redação alterada pela Lei n.º 7.803/89;
II – As Reservas Ecológicas, em conformidade com o que dispõe o artigo 18 da Lei
Federal n.º 6.938/81e Resolução CONAMA n.º 004/85;
III – Aos bolsões de desova de tartarugas marinhas, as áreas localizadas nas praias de
Tassimirim e ao sul da foz do rio Catu até a ponta dos castelhanos, na ilha de Boipeba.

Zona de Proteção da Vida Silvestre – ZPVS - Corresponde (1) às Ilhas de Manguinho e
Papagaio que apresentam pouca ou insignificante ação antrópica, com a presença de animais
silvestres, principalmente de avifauna, e local de pouso e reprodução de aves migratórias; (2)
áreas de floresta ombrófila densa de Mata Grande, na ilha de Boipeba e Mata da Cerca Grande
e Panam na Ilha de Tinharé; (3) dunas do Cabacaça, na Ilha de Boipeba; (4) recifes da praia do
Bainema até a foz do rio Catu, na ilha de Boipeba.
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Zona de Manejo Especial - ZME – Corresponde as áreas que contém ambientes
diretamente relacionados às áreas úmidas podendo ou não ter sofrido alguma ação antrópica.
A partir das proximidades da Lagoa de Garapuá, estendendo-se para o sul da Ilha de Tinharé,
até às proximidades das Fazendas Pracuí e Salinas; áreas menores na fazenda Santo Antônio
e próximo a localidade de Canavieiras, na Ilha de Tinharé; ao longo da trilha que liga a
localidade de Garapuá a Fazenda de Pilão defronte a Cairu, em Tinharé; área ao norte da Ilha
de Tinharé, cortada pelos rios Cabotã e Taengo; área entre o rio Cabotã e Mata da Cerca
Grande e Panam, na Ilha de Tinharé, área entre as manchas de floresta ombrófila de Mata
Grande e do Bainema na Ilha de Boipeba.

Zona de Orla Marítima - ZOM – Corresponde à faixa de proteção de 60 m contados a
partir da linha de preamar máxima, incluindo terrenos de marinha e desembocadura dos
principais rios. Conforme Constituição do Estado da Bahia, Art. 214, incivo IX e Lei Federal n.º
7661/88, Art. 10º, compreende dentre outras praias de: Em Morro de São Paulo (Alambique,
Prainha, Segunda, Terceira e Quarta), Garapuá e Pontal. Em Boipeba: Cueira, Tassimirim e
Bainema.

Zona de Proteção Visual - ZPV – Corresponde ao contexto paisagístico de dunas e
colinas, próximas às localidades de Morro de São Paulo e Gamboa, em processo de ocupação,
que otimizam a implantação de equipamentos de infraestrutura turística.

Zona de Proteção Visual Especial - ZPV(E) - Corresponde no contexto paisagístico onde
ocorrem dunas e colinas com paisagem conservada, que otimizam a implantação de
equipamentos de infraestrutura turística de baixa densidade.

Zona de Proteção Rarefeita – ZOR - Corresponde as áreas costeiras relacionadas a
mananciais superficiais, com vocação para o turismo de baixa densidade.

Zona de Urbanização Restrita – ZUR - Compreende os povoados com características
socioculturais tradicionais, a exemplo de: Galeão, Garapuá, Pedrinhas, Cachoeirinha,
Canavieiras, Moreré e São Sebastião (Cova da Onça).
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Zona Extrativa Vegetal – ZEV - Corresponde as áreas de mata com a presença de
piaçava, localizadas na Ilha de Tinharé, já utilizadas pelas comunidades tradicionais.

Zona Extrativa Animal – ZEA - Corresponde as áreas de manguezais, já utilizadas pelas
populações tradicionais para extração dos organismos marinhos, localizados no entorno dos
Rios Abrué, Marim e Verde na Ilha de Tinharé, que deverão ter acompanhamento e assistência
técnica dos órgãos governamentais para sua utilização controlada, ficando, expressamente,
proibido qualquer atividade que importe em alteração do ecossistema.

Turística – ZT - Compreende áreas de terraços marinhos e colinas apropriados para
expansão turística (veraneio), e a Zona Turística Especial (ZTE), compreende as áreas da ZT
mais a de flúvio marinhos com declividade suave cuja localização determina uma vocação
turística de baixa densidade.

Zona de Urbanização Controlada – ZUC - Compreende as áreas de colinas, dunas e
terraços flúvio-marinhos de Morro de São Paulo, Gamboa e Velha Boipeba, que apresentam
ocupação desordenada, carentes de infraestrutura básica, e que sofrem com o impacto
decorrente do turismo de massa, ficando todo empreendimento condicionado a apresentar
solução de saneamento básico compatível com a profundidade do lençol freático.

Zona de Expansão - ZEP(I) - Corresponde áreas de colinas, vetores de expansão urbana
dos povoados de Morro de São Paulo, Gamboa e Velha Boipeba e a Zona de Expansão ZEP(II),
compreendendo as áreas de terraços marinhos e colinas, próximas aos adensamentos de
Morro de São Paulo e Gamboa, e defronte à sede de Cairu, com tendência a expansão urbana,
ficando os empreendimentos condicionados a legislação ambiental e parcelamento do solo
vigentes, e a apresentar solução de saneamento básico compatível com a profundidade do
lençol freático.

Zona Agrícola – ZAG - Corresponde as áreas de terraços marinhos e flúvios-marinhos
e colinas, onde já se pratica atividade agropastoril de subsistência e extrativismo vegetal,
ficando, expressamente, condicionado o uso de defensivos aos moldes da Legislação vigente
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e, em conformidade com a Resolução CONAMA 10/88, sendo proposto o turismo de baixa
densidade com proibição no parcelamento do solo para loteamento residencial.

Zona de Recuperação Ambiental – ZRA - Corresponde as de terraços flúvio-marinhos
e colinas com atuação de processos erosivos, decorrentes dos fatores naturais e/ou da ação
antrópica, localizadas a noroeste da ilha de Boipeba e extremidade nordeste da Ilha de Tinharé
(Morro do Farol – Morro São Paulo), ficando, expressamente, proibida a construção de
qualquer empreendimento, em caráter permanente, até que seja elaborado plano de
recuperação, para posterior definição de uso permitido.
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V - MOVIMENTOS DE MASSA: ASPECTOS CONCEITUAIS
5.1 - Definição
Movimentos de massa é o termo usado para descrever os processos relacionados a
movimentos descendentes de solos, rochas e/ou vegetação nas encostas, induzidos pelo
campo de tensão gravitacional. O termo genérico escorregamentos engloba uma variedade
de tipos de movimentos de massa, que são caracterizados pelo deslocamento de material
rochoso, detritos ou solo.
Esses processos são desencadeados por uma complexa relação entre uma série de
fatores condicionantes intrínsecos, os quais podem diminuir a resistência do solo ou da rocha,
contribuindo para a deflagração dos processos. Esses condicionantes naturais fazem parte da
própria dinâmica de desenvolvimento das encostas, podem, todavia, ser potencializados pela
ação antrópica.

5.2 - Tipos de Movimentos de Massa
Embora existam inúmeros estudos relacionados aos processos de movimentos de
massa, algumas dúvidas referentes às terminologias e classificações persistem. A grande
maioria dos autores trata de forma distinta, por exemplo, a erosão dos solos e os movimentos
de massa e, invariavelmente, consideram “a velocidade de deslocamento de materiais
vertente abaixo, o tipo de material envolvido, a geometria do terreno e a presença ou não de
água para sua classificação”.
A classificação mais aceita, internacionalmente, é a de Varnes (1978), na qual os
movimentos gravitacionais de massa são classificados em: queda (fall), tombamento (topple),
escorregamento (slide), espalhamento (spread) e corrida/escoamento (flow). No Brasil,
Augusto Filho (1992) faz uma readequação da classificação de Varnes (1978) de acordo com a
dinâmica ambiental brasileira, classificando os movimentos de massa em quatro tipos,
observando as características do movimento, tipo de material mobilizado e geometria do
depósito (Tabela 1).
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Tabela 1 - Tipos de movimentos gravitacionais de massa (Augusto Filho, 1992).
PROCESSOS

RASTEJO (CREEP)

ESCORREGAMENTOS
(SLIDES)

QUEDAS (FALLS)

CORRIDAS (FLOWS)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO/ MATERIAL/ GEOMETRIA
Vários planos de deslocamento (internos);
Velocidades muito baixas (cm/ano) e decrescentes com a profundidade ;
Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes;
Solo, depósitos, rocha alterada/fraturada ;
Geometria indefinida.
Poucos planos de deslocamento (externo);
Velocidades médias (m/h) a altas (m/s);
Pequenos a grandes volumes de material;
Geometria e materiais variáveis:
Planares: solos pouco espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza;
Circulares: solos espessos; homogêneos e rochas muito fraturadas;
Em Cunha: solos e rochas com dois planos de fraqueza.
Sem planos de deslocamento;
Movimento tipo queda livre ou em plano inclinado;
Velocidades muito altas (vários m/s);
Material rochoso ;
Pequenos a médios volumes;
Geometria variável: lascas, placas, blocos, etc.;
Rolamento de Matacão;
Tombamento.
Muitas superfícies de deslocamento (internas e externas à massa em
movimentação);
Movimento semelhante ao de um líquido viscoso;
Desenvolvimento ao longo das drenagens;
Velocidades médias a altas;
Mobilização de solo, rocha, detritos e água;
Grandes volumes de material;
Extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas.

Fonte: Augusto Filho (1992).

Rastejos: Rastejos são movimentos lentos e contínuos de material de encostas com
limites, geralmente, indefinidos, podendo englobar grandes massas, sem que haja uma
diferenciação clara entre o material em movimento e a região estável. O movimento é
provocado pela ação da gravidade, associada a efeitos provocados por variações de
temperatura e umidade (GUIDICINI; NIEBLE, 1984).

Escorregamentos: Os escorregamentos consistem num deslocamento rápido de massa
de rocha, solo residual ou sedimentos presentes na encosta, cujo centro de gravidade avança
na direção para frente e para baixo. São ainda movimentos rápidos, de curta duração, com
plano de ruptura e material deslizado bem definido, onde a velocidade do movimento
depende da inclinação da superfície de escorregamento, da causa inicial da movimentação e
do tipo de terreno (GUIDICINI; NIEBLE, 1984).
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Quedas: Os movimentos gravitacionais de massa relacionados a blocos rochosos
consistem nos deslocamentos por gravidade de blocos e rochas, classificados em: quedas de
blocos, tombamento de blocos, rolamento de blocos e desplacamento (INFANTI JUNIOR e
FORNASARI FILHO, 1998).

Corridas ou Fluxos de Massa: Fluxos de massa ou corridas são movimentos
gravitacionais de grandes dimensões, que se deslocam na forma de escoamento rápido
(INFANTI JUNIOR e FORNASARI FILHO, 1998). Possuem características intermediárias entre
avalanches de rochas e inundações, regidas pela mecânica dos solos e dos fluidos.
As corridas possuem denominações diferentes de acordo com o tipo de material
envolvido, quantidade de água e da velocidade de deslocamento da massa. Elas podem ser
classificadas como corridas de lama, nas quais o material predominante é o solo, e corridas de
detritos as quais envolvem uma mistura de diversos materiais: solo, fragmentos de rochas e
vegetais.

5.3 - Fatores Condicionantes dos Escorregamentos em Encostas
Os movimentos de massa gravitacionais ocorrem por uma série de fatores
condicionantes, com elementos do meio físico ou até do meio biótico que fazem parte da
própria dinâmica dos processos naturais, podendo ser potencializados pela ação antrópica.
De acordo com Ministério das Cidades/Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007), os
fatores condicionantes relacionados às condições naturais, onde predomina as características
intrínsecas do meio físico natural, são denominados agentes predisponentes; já os que
alteram as condições originais dos materiais, e são diretamente responsáveis pelo
desencadeamento de escorregamentos, são nomeados agentes efetivos. Estes podem ser
diferenciados em preparatórios, onde os agentes atuam modificando, continuamente, e
progressivamente as condições naturais, inicialmente, existentes, e imediatos, onde os
agentes determinam a deflagração dos movimentos de massa (Tabela 2).
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Tabela 7.1-2: Tabelas dos condicionantes dos processos de instabilização. (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, IPT, 2007).
CONDICIONANTES
NATURAIS
Agentes

Agentes Efetivos

Predisponentes

Preparatórios

ANTRÓPICOS

Outros

Imediato

Complexo geológico-

Pluviosidade

Chuva intensa;

Características dos

Remoção

geomorfológico

Erosão pela água e

Vibrações;

maciços

cobertura vegetal;

(comportamento das

vento;

Fusão do gelo e

(rochosos

rochas,

Congelamento

neves;

perfil

e

e

naturais
e

da

Lançamento

e

terrosos);

concentração

de

Erosão;

Cobertura vegetal

águas

Terremoto;

Ação das águas

e/ou servidas;

vento,

pluviais (saturação

Vazamento

espessura do solo em

degelo ;

função da maior ou

Variação

menor resistência da

temperatura

rocha

umidade ;

ação do homem,

e/ou elevação do

rede de água e

intemperismo);

Dissolução química

etc.

lençol

esgoto;

Complexo

Ação de fontes e

geração

hidrológico-climático

mananciais;

pressões neutras e

fossas;

(relacionado

ao

Oscilação do nível

forças

Execução

intemperismo físico-

de lagos e marés e

percolação,

químico e químico).

do lençol freático;

distribuição

Ação de animais e

chuva no tempo);

Lançamento

humana,

Processos

lixo nas encostas e

ao

de
e

Ondas,

inclusive

desflorestamento.

freático,
de

de

pluviais

Presença

na

de

de

cortes e aterros
da

de

inadequados;
de

alteração da rocha

taludes;

e de erosão do

Retirada do solo

material alterado.

superficial
expondo
horizontes

mais

suscetíveis

a

processos
erosivos.
Fonte: Ministério das Cidades/Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007).
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VI – EROSÃO EM ÁREAS COSTEIRAS
A linha de costa é sem dúvida uma das feições mais dinâmicas do planeta: além da
suscetibilidade a processos naturais relacionados à interação dos ambientes marinhos e
continentais, é afetada ainda pelo fenômeno das mudanças do clima, bem como se sujeita a
forte pressão urbana (cerca de um quarto da população nacional reside em municípios
litorâneos). Este fenômeno se dá em função da apropriação da Zona Costeira, para o
desenvolvimento de atividades e usos que lhe são próprios, tendo como principais vetores
indutores as atividades portuárias, industriais, petrolíferas, pesqueira, imobiliárias e de
exploração turística.
A intensa urbanização em direção à linha de costa vem causando alterações no litoral
brasileiro, sobretudo, seu deslocamento sobre o ambiente praial. O principal efeito observado
é o desequilíbrio desse ambiente, com aumento nas taxas de erosão ao longo da costa,
evidenciando a perda de espaço físico para desenvolvimento das atividades econômicas e
sociais. O aumento da erosão marinha é perceptível, principalmente, nas zonas urbanas e
regiões metropolitanas, pela perda social e dos investimentos financeiros públicos e privados
nestas áreas.
Portanto, a erosão costeira é responsável por danos em diversos setores desta porção
do território, resultando em impactos negativos nessas atividades que vão desde a perda do
valor imobiliário das edificações, comprometimento do potencial turístico, gastos para
recuperação dos locais impactados, até impactos como a redução da largura de praias e
desequilíbrio de habitats naturais como manguezais, dunas e restingas.

6.1 - Caracterização dos Agentes Costeiros do Litoral da Bahia
O Estado da Bahia caracteriza-se por um regime de micromaré superior semi-diurna,
com altura na sizígia em torno de 2 m. Os padrões de ventos no Atlântico Sul são controlados
pelo centro de alta pressão do Atlântico Sul, e pela posição da Zona de Convergência
Intertropical, bem como pela entrada de frentes-frias. Todos esses sistemas apresentam
variações sazonais de posicionamento, alterando o sentido dos ventos conforme a estação do
ano. As mudanças sazonais nos padrões de ventos originam ondas de nordeste, leste e sudeste
na região, com alturas médias entre 1 e 2 m.
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As ondas, por sua vez, originam à deriva litorânea, outro importante agente
geomorfológico na zona costeira dessa região, e que em alguns segmentos da linha de costa
apresentam sentidos opostos em diferentes épocas do ano, por serem controlados pela
sazonalidade das ondas. Além da maré, das ondas e da deriva litorânea, os rios representam
um importante papel geomorfológico na zona costeira.

6.2 - Classificação da Linha de Costa na Bahia
De acordo com MMA – Ministério do Meio Ambiente, através do “Panorama da Erosão
Costeira no Brasil-2018”, classificou as linha de costa do litoral bahiano em onze categorias:
(i) Delta fluvial - erosão, (ii) Delta fluvial – progradação, (iii) Delta de maré erosão/progradação, (iv) Delta de maré - erosão nas margens internas dos canais associados,
(v) Cabo arenoso –progradação, (vi) Cabo arenoso - erosão, (vii) Influência humana – erosão,
(viii) Influência humana - progradação, (ix) aparente “equilíbrio”, (x) Falésias ativas, e (xi)
Erosão – tendência de longo prazo.

Delta Fluvial: A posição da linha de costa nas vizinhanças das desembocaduras fluviais,
particularmente, do tipo dominado por ondas, resulta do embate contínuo entre os aportes
fluviais e a ação das ondas e correntes marinhas, que tendem a remover os sedimentos
trazidos pelos rios e redistribuí-los ao longo da linha de costa. Embora variações na energia de
onda possam ser importantes, o principal fator controlador da posição da linha de costa nestas
regiões parece ser a descarga fluvial, e a sua influência na magnitude do transporte de
sedimentos pelos rios, que é proporcional à velocidade do fluxo. Variações a cada 10 anos no
regime de vazões de um rio associadas, ou não, aos efeitos reguladores e de retenção de
sedimentos por grandes barragens, podem resultar na diminuição do volume de sedimentos
entregues na desembocadura fluvial, desencadeando um processo de erosão severo.

Deltas de Maré: Desembocaduras de canais de maré e de rios com vazões reduzidas
(comparativamente à ação de ondas e marés) são extremamente instáveis. Assim, temos os
seguintes tipos:
Tipo I - Migração Lateral e Rompimento de pontal arenoso: Neste tipo, a extensão
lateral do pontal em resposta à deriva litorânea causa deflexão significativa da
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desembocadura. Esse processo causa a gradativa erosão da porção da planície costeira situada
a sotamar da desembocadura;

Tipo II - Rompimento do Delta de Maré Vazante: Deslocamentos laterais na posição
do talvegue de desembocaduras fluviais e canais de maré vazante ocorrem em resposta a
processos autocíclicos (construção e abandono de sub-deltas de maré vazante) ou alocíclicos
(variações na intensidade e sentido da deriva longitudinal, promovida pelas ondas).

Cabos Arenosos: São formas de acumulação costeira que se projetam mar adentro.
Estes cabos dificilmente se mantêm fixos no espaço, e tendem a migrar ou se estender,
longitudinalmente, segundo o sentido dominante da deriva litorânea. O trecho da linha de
costa situado a barlamar do ápice do cabo é uma região de transporte e erosão, enquanto o
trecho situado a sotamar do ápice do cabo é uma região de deposição.

Influência Humana: Nesta categoria estão enquadradas, principalmente, as estruturas
portuárias. Um porto é uma área protegida criada artificialmente pela construção de
enrocamentos, às vezes, ancorados na linha de costa, ou na forma de quebra-mares
construídos costa afora. Estas estruturas interrompem o transporte de sedimentos litorâneos,
causando deposição, gerando um déficit sedimentar a sotamar das mesmas, e,
consequentemente, erosão da linha de costa.

Aparente “Equilíbrio”: Nessa categoria foram identificados vários trechos de linha de
costa que exibiram pequenas alterações de curto prazo (erosão/progradação), inclusive
aqueles em áreas urbanas, nos quais a comparação de fotos aéreas de diferentes épocas não
mostrou a presença de processo crônico de erosão, mas sim a ocorrência de uma ocupação
humana que avançou sobre o prisma praial.

Falésias Ativas: Correspondem a trechos onde ocorrem falésias muito próximas à linha
de costa. Estas falésias foram esculpidas na Formação Barreiras e em outras unidades
litológicas, a exemplo do embasamento e rochas sedimentares cretácicas das bacias
marginais. A presença de falésias próximas à linha de costa é indicativa de uma tendência de
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erosão a longo prazo. Estas feições são típicas de trechos de costas famintas situadas
normalmente afastadas das desembocaduras dos principais rios. Esta falta de sedimentos
resulta da conhecida tendência das bacias hidrográficas diminuírem em tamanho com a
proximidade da linha de costa. Estas pequenas bacias hidrográficas não têm, portanto,
capacidade de alimentar a linha de costa em volumes compatíveis com aqueles movimentados
pelas ondas. Nestas situações as praias arenosas constituem apenas um prisma de sedimentos
pouco espesso presente no sopé das falésias ou estão, por vezes, completamente ausentes.

Erosão – Tendência de Longo Prazo: São trechos de linha de costa onde um processo
de erosão crônico está presente em planícies costeiras. Nestes trechos um processo de erosão
com taxas elevadas ocorre há algumas décadas.

6.3 - Linha de Costa no Morro de São Paulo
A Figura 5 mostra o comportamento da linha de costa para o trecho Valença – Lauro
de Freitas, na costa central do Estado da Bahia. Através desta figura é possível observar que,
o trecho Gamboa a Morro de São Paulo possui linha de costa do tipo Falésias Ativas.
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Figura 5 - Comportamento da linha de costa para o trecho Valença – Lauro de Freitas, na costa central do Estado
da Bahia. Fonte: Panorama da Erosão Costeira no Brasil (MMA, 2018).
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VII - RISCOS GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO/AMBIENTAIS: MORRO DE SÃO PAULO E GAMBOA
O meio físico pode ser caracterizado por aspectos geológicos e fisiográficos, que
apoiam a superestrutura dos usos e ocupações urbanas. De modo específico, o ambiente
geológico sofre transformações espaço–temporais de origem natural e/ou antrópica. Estes
processos podem estar associados à degradação ou à reabilitação das condições naturais e,
nas cidades, estas relações podem ser complexas em função de vários agentes no estágio do
desenvolvimento urbano e de sua ocupação, resultando em ambientes tecnogênicos.
Neste contexto, surgem as susceptibilidades aos riscos geológicos e aos impactos
ambientais. Para dimensionar tais implicações, recomenda-se que as relações da
sustentabilidade geológica e morfológica, bem como aspectos do uso e ocupação urbana e da
natureza (pluviosidade, por exemplo), sejam verificadas. Desse modo, para o
desenvolvimento deste trabalho foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos:
▪

Análise do mapa de declividade da área;

▪

Levantamento e análise temporal de imagens de satélites;

▪

Identificação de áreas potenciais a riscos de movimentos de massa e/ou processos
erosivos;

▪

Identificação da correntes marinhas que afetam a área;

▪

Caracterização do meio físico e do uso e ocupação do solo nas áreas de risco
selecionadas, visando o entendimento dos processos desencadeadores;

▪

Mapeamento das situações de risco relacionadas a movimentos de massa e/ou
processos erosivos, com delimitação dos setores de risco;

7.1 - Setorização
A área em estudo (e de interesse prioritário), corresponde a uma faixa litorânea e a
Gamboa e de Morro de São Paulo, e foi subdividida em 5 setores, de acordo com
características geomorfológicas, geológicas, locacionais e de ocupação urbana (Figura 6);
assim, temos o Setor 1, Setor 2, Setor 3, Setor 4 e Setor 5.
Após a setorização, a mesma foi novamente dividida em: Área diretamente afetada –
ADA, Área de Influência Direta – AID e Área de Influência Indireta – AII. Estas áreas estão
ligadas, diretamente, aos processos de movimentação de massa. A ADA corresponde as faixas
paralelas próximas ao topo das falésias/encostas naturais (correspondente a linha preta - eixo
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principal da análise), com largura de 30 metros à montante (ADA¹), e à jusante (ADA²). A AID
é o trecho com 70 metros de recuo da ADA¹, e a AII são 200 metros do entorno após a AID.
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Figura 6: (a) localização da área de estudo; (b) e (c) Setorização das análises de risco nas
diferentes faixas de influência.

7.3 - Características Ambientais e Geotécnicas
Setor 1: O Setor 1 corresponde a toda a extensão da Praia da Gamboa, onde a Figura
7.1-1 mostra os limites da mesma e sua divisão em áreas de influência (ADA, AID e AII).

ADA
AID

AII

Figura 7.1-1: Análise das áreas de influência no Setor 1.
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Análise de Imagens de Satélite:
- Identificação dos limites da área de estudo com observação de caminhos pela mata e
locais com remoção de vegetação. Ocupação desordenada na faixa litorâneas e na linha da
falésia (Figura 7.1-2).

Figura 7-2: Imagem Setor 1.

- Vista da foz de drenagem natural na praia da Gamboa (Biquinha), com substituição
da cobertura vegetal do entorno por ocupação habitacional nas proximidades da praia (Figura
7.1-3).

Figura 7.1-3: Imagem Setor 1.
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- Trechos com processos de erosivos de quedas e escorregamento e erosão laminar
pela ausência da cobertura vegetal em alguns pontos do morro (Figura 7.1-4).

Figura 7.1-4: Imagem Setor 1.

- Vista da degradação do morro, em terreno declivoso e sem cobertura vegetal do solo,
nas proximidades de construções levantadas nos limites da praia da Gamboa (Figura 7.1-5).

Figura 7.1-5: Imagem Setor 1.
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Vistorias

Foto 1: Avanço de maré sobre construções na praia.

Fotos 2-A e 2-B: Ocupação irregular (faixa de marinha), gerando concentração de
fluxos superficiais, processos erosivos e de carreamentos; impactos ambientais de
grau alto.
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Setor 2 - Praia da Argila
Corresponde ao trecho de praia denominada de Praia da Argila, em virtude da
presença de camadas argilosas multicoloridas na sua base, com cerca de 300 m de extensão e
de dezenas de metros de altura, exibindo taludes naturais (falésias) instabilizados e subverticais, constituídos por sedimentos. Notar processos de escorregamentos e processos
erosivos derivados da combinação ação de correntes marinhas na base do talude,
características geológicas e concentração de fluxos superficiais em vertentes na parte superior
do talude. Não é possível observação ocupação humana nesse trecho, mas apenas bela
paisagem; o local é passagem de pedestres entre a Gamboa e Morro de São Paulo.

Foto 3: Vista panorâmica de falésia da Praia da Argila.

A Figura 7.2-1 mostra os limites da mesma e sua divisão em áreas de influência (ADA, AID e
AII).

37

Edival Lopes da Silva – Geólogo Dr./Gestor Ambiental
Consultor Técnico

Figura 7.2-1: Análise das áreas de influência no Setor 2.

Análise de Imagens de Satélite
- Direcionamento do escoamento superficial com danos a jusante da fonte erosiva,
sentido a falésia (Figura 7.2-2).

Figura 7.2-2: Imagem Setor 2.
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- Indicações de pontos vulneráveis a processos erosivos, direcionando o fluxo hídrico
do escoamento superficial para as formações de ravinas e voçorocas (Figura 7.2-3).

Figura 7.2-3: Imagem Setor 2.

- Trecho com locais sem vegetação natural, promovendo pontos de fragilidade e
tombamento gradativa de parte da falésia (Figura 7.2-4).

Figura 7.2-4: Imagem Setor 2.
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- Trecho da falésia danificada pela ação das marés e potencializada pela drenagem
natural que desce da encosta. A acentuação do recuo da falésia é dada pela fragilidade do
solo/sedimento sem a cobertura vegetal adequada (Figura 7.2-5).

Figura 7.2-5: Imagem Setor 2.

- Indicação de instabilização (solapamento) da base do talude, com escorregamento e
tombamento de material areno-argiloso, bloqueando a praia e assoreando a faixa preamar,
cujo material sedimentar é retrabalhado pelas marés (Figura 7.2-6).

Figura 7.2.2-6: Imagem Setor 2.
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- Quedas e tombamentos de blocos rochosos/terrosos, deixando o perfil da encosta
no formato côncavo (Figura 7.2-7).

Figura 7.2-7: Imagem Setor 2.

Vistoria de Campo
A Foto 4 mostram as marcas das marés sobre os as falésias de sedimentos, caracterizando
o processo de erosão costeira, conforme Fotos 5-A e 5-B, um dos potencializadores da
instabilização do talude natural.

Foto 4: As setas indicam uma área mais escura na base do talude natural,
correspondente ao avanço (altura) das marés.
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Fotos 5-A e 5-B: Detalhe da ação erosiva (máres, preciptações, fluxos superficiais) sobre os
sedimentos que compôem o talude natural.

As Fotos 6-A e 6-B mostram a deslizamento por gravidade que ocorre na área através
dos planos de fratura. Já as Fotos 7-A e 7-B, 8-A e 8-B mostram processos erosivos causados
por escoamento das águas superficiais, vindos de montante.

Fotos 6-A e 6-B: As setas indicam os deslizamentos por gravidade nos
talude sub-verticais.

Fotos 7-A e 7-B: Processos erosivos na face dos taludes naturais
derivados de fluxos superficiais de montante, em zonas de vertentes
(áreas de fraturas).
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Fotos 8-A e 8-B: Detalhes da ação dos processos erosivos, derivados de fluxos
superficiais de montante, sobre as faces dos taludes naturais.

Setor 3
O Setor 3 com presença de adensamento populacional à montante da falésia, na área
de influência indireta. Alteração da drenagem natural e intervenções no solo e na cobertura
vegetal. Recuo de trechos das encostas pela ação das marés e aceleração por conta da
ocupação antrópica na ADA. A Figura 7.3-1 mostra os limites da mesma e sua divisão em áreas
de influência (ADA, AID e AII).
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15
ADA
AID
AII

Figura 7.3-1: Análise das áreas de influência no Setor 3.

Análise de Imagens de Satélite
- Limite do trecho urbanizado nas proximidades da encosta. Aqui, é possível observar
a zona de amortização da falésia, com faixa vegetacional, sendo pressionada pela expansão
social (Figura 7.3-2).
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Figura 7.3-2: Imagem Setor 3.

- Núcleo populacional em expansão, com diversas construções desordenadas, que
removem a cobertura vegetal do solo, a partir da implantação de obras de fundação das
construções e infraestrutura, que promovem a movimentação do solo, vibração do terreno, e
infiltração de águas, acarretando a alteração da microdrenagem pluvial (Figura 7.3-3).

Figura 7.3-3: Imagem Setor 3.

- Indicação de pontos de erosão saindo do topo do morro e descendo pela encosta
(Figura 7.3-4).
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Figura 7.3-4: Imagem Setor 3.

- Formação de ravinas que podem/poderão evoluir para voçorocas em apenas uma
temporada chuvoso do ano, associada às constantes batidas das ondas na base da encosta,
deflagrando a instabilidade do maciço (Figura 7.3-5).

Figura 7.3-5: Imagem Setor 3.

- Trechos da encosta com grandes rupturas/de quedas de parte do maciço rochoso,
cujos materiais deslizam/escorregam para a encosta na praia (Figura 7.3-6).
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Figura 7.3-6: Imagem Setor 3.

- Indicação do caminho da drenagem pluvial, ocasionando o processo erosivo com
perda de solo pela retirada da vegetação. Esse processo potencializa a faixa da ADA,
direcionando o fluxo de escoamento que acelera o incidente com desmoronamentos (Figura
7.3-7).

Figura 7.3-7: Imagem Setor 3.

- Indicação de pontos da encosta com fragilidade de ocorrência de processos erosivos,
e acúmulo de sedimentos nas praias (Figura 7.3-8).
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Figura 7.3-8: Imagem Setor 3.

- Trecho com queda de barreira de parte da falésia devido a ocupação antrópica, à
montante da encosta com a desestabilização de sua base pela ação da maré (Figura 7.3-9).

Figura 7.3-9: Imagem Setor 3.

- Direcionamento do fluxo hídrico pelo divisor de águas do terreno sentido encosta, e
degradação da cobertura vegetal, carreando o solo sobre a frágil estrutura geológica do
terreno (Figura 7.3-10).
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Figura 7.3-10: Imagem Setor 3.

- Direcionamento do fluxo hídrico, com indicações de pontos degradados pela remoção
da vegetação e exposição do solo para eventos erosivos (Figura 7.3-11).

Figura 7.3-11: Imagem Setor 3.

- Vista do adensamento populacional no topo do morro, com a cobertura vegetal
sendo degradada constantemente pela ocupação desordenada de imóveis sendo construídos
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na encosta. Pressão da maré sobre a praia, atingindo a base da falésia em alguns trechos
(Figura 7.3-12).

Figura 7.3-12: Imagem Setor 3.

- Trechos degradados na encosta do morro, promovendo escoamento superficial e
carreamento de sedimento em direção à praia. Área de influência direta (Figura 7.3-13).

Figura 7.3-13: Imagem Setor 3.

- Indícios de retirada da cobertura vegetal de dentro do fragmento florestal, que serve
de proteção da encosta contra processos erosivos, separando a núcleo populacional da falésia,
em Área de influência indireta (Figura 7.3-14).
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Figura 7.3-14: Imagem Setor 3.

- Registros de caminhos em trechos da AII do setor, com acessos dentro do fragmento
florestal e expansão urbana que interfere na drenagem natural do solo e desencadeia reações
no sistema de equilíbrio da encosta (Figura 7.3-15).

Figura 7.3-15: Imagem Setor 3.

- Trechos do divisor de águas do terreno, que direciona o escoamento pluvial em
pontos com solo exposto e presença de caminhos dentre a vegetação, em Área de influência
indireta (Figura 7.3-16).
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Figura 7.3-16: Imagem Setor 3.

Vistoria de Campo
Inicialmente, o Setor 3 possui em suas encostas uma densa vegetação da mata
atlântica, sem sinais visíveis de deslizamentos e processos erosivos, quando visualizado em
campo ou pela observação panorâmica do mar (Fotos 9-A e 9-B). Entretanto, quando
observado por imagens de satélite, são identificados na parte superior diversos pontos com
processos erosivos na direção da encosta. Ao visitar um destes pontos, verificou-se que além
dos processos erosivos, o local é ponto de descarte de resíduos em geral (Fotos 10-A e 10-B).
Através das imagens de satélite, é possível observar que esses processos estão
aumentando ao longo do tempo, e o causador destes problemas é a ocupação urbana na parte
alta da falésia.
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Fotos 9-A e 9-B: Trecho com vegetação arbórea densa, e apenas uma casa próxima
a praia, como destacado acima, e outro trecho com densa vegetação arbórea, e uma
moradia no meio da mata, respectivamente.
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Fotos 10-A e 10-B: Ponto de descarte clandestino de resíduos e início de
processos erosivos.

Dentro da AID, área de praia do Setor 3, são observadas algumas construções (Fotos
11-A, 11-B, 11-C e 11-D), ocupando a faixa de marinha e, portanto, infringindo a legislação em
vigor; também é possível notar blocos rochosos laterizados, que outrora fizeram parte do
talude natural. Assim, é possível inferir que, a linha de costa era bem mais ampla que a atual,
indicativa que o processo de instabilização também é muito antigo (Fotos 12-A a 12-C).
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Fotos 11-A a 11-D: Extensão de residências na faixa de praia, infringindo a
legislação em vigor.

55

Edival Lopes da Silva – Geólogo Dr./Gestor Ambiental
Consultor Técnico

Fotos 12-A a 12-C: Vista geral dos blocos laterizados dos sedimentos dispostos ao
longo da praia; a laterização impede a sua dissolução/fragmentação/fracionamento
pela ação das marés. Como são pesados e, desse modo, não foram transportados,
significa que, faziam parte do talude, quando, por algum processo da dinâmica
superficial, caíram dentro do mar (queda/escorregamentos de blocos).

Ao final do Setor 3, na porção superior, encontra-se ocupação urbana de casas de alto
padrão, em situação de elevado grau de riscos de instabilização e escorregamentos ou quedas,
no Condomínio Cagila (Fotos 12-A a 12-D).
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Fotos 12-A a 12-D: Exemplos de residências de alto padrão localizadas no Condomínio Cagila, exibindo elevado
riscos de instabilização e quedas/escorregamentos.

Mesmo as construções sendo de alto padrão, não houve planejamento urbano
necessário para uma implantação de um sistema de escoamento das águas superficiais e
esgoto. O resultado desse não planejamento reflete em situações de riscos de deslizamentos
ou quedas, além da instalação de processos erosivos de diversas magnitudes. As Fotos 13-A e
13-B mostram uma situação de alto risco de deslizamento do imóvel, dada pela instabilidade
do talude, o qual se encontra sem vegetação. Caso a o escorregamento/deslizamento do
talude ocorra, o imóvel virá abaixo, podendo cair sobre o imóvel à jusante (Foto 14).

Fotos 13-A e 13-B: Detalhe do talude natural imediatamente, abaixo de residências de alto padrão, Condomínio
Cagila; notar a inclinação do talude (sub-vertical), e feições de quedas/desmoronamento de pequenos blocos da
face do talude.
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Foto 14: Vista de detalhe da situação de instabilidade do talude, dos imóveis acima
da instabilidade, bem como do imóvel à jusante. Todos poderão sofrer danos
materiais, além dos riscos de perdas humanas dos moradores, caso a instabilidade
se efetive.

As imagens de satélite mostram que, sulcos erosivos já existiam espaçadamente e de
pouca significância; entretanto, com as construções das mansões os mesmos processos foram
potencializados, verticalmente (Fotos 15-A e 15-B).
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Fotos 15-A e 15-B: Escorregamentos/quedas de blocos e erosões, derivados de ação
antrópica de área de montante. Notar que, na Foto 15-B, há ação de fluxos superficiais
a partir de vertente.

Setor 4
O

Setor

4

com

expansão

do

adensamento

populacional,

ocupando,

desordenadamente, as áreas diretamente afetadas, as de influências direta e indireta para os
impactos do processo erosivo em áreas da encosta. A Figura 7.4-1 mostra os limites da mesma
e sua divisão em áreas de influência (ADA, AID e AII).

Figura 7.4-1: Análise das áreas de influência no Setor 4.
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Análise de Imagens de Satélite
- Ocupação cada vez mais acentuada nas áreas de risco do Setor 4 estudado. Perda de
áreas praial e presença de pontos de quedas e tombamentos de material (Figura 7.4-2).

Figura 7.4-2: Imagem Setor 4.

- Identificação de locais na base da encosta com ocorrência de processos erosivos,
como o carreamento de sedimentos, que promove o assoreamento da praia e a redução de
seu espaço. Este cenário indica instabilidade para as ocupações à montante ao dano (Figuras
7.4-3-A e 7.4-3-B).
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Figura 7.4-3-B: Imagem Setor 4.

- Trecho da encosta por onde ocorre grande parte do carreamento do solo pelo fluxo
pluvial, que é potencializado nos períodos chuvosos do ano. Consequência do assoreamento
das praias e preamar. Os sedimentos trazem junto resíduos da população do entorno e
efluentes do saneamento precário que as construções circunvizinhas adotam (Figura 7.4-4-A
e 7.4-4-B).

Figura 7.4-4-A: Imagem Setor 4.
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Figura 7.4-4-B: Imagem Setor 4.

- Este cenário mostra pontos de ocupação na área da encosta, com alteração da
cobertura vegetal e criação de novos drenos pluviais, modificando a morfodinâmica do aporte
pluviométrico e desestabilizando o maciço rochoso que fica propenso a deslizamento do
material terroso/rochoso (Figura 7.4-5).

Figura 7.4-5: Imagem Setor 4.
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Vistoria de Campo
As Fotos 16 a 23 mostram outros casos de deslizamentos na parte frontal dos imóveis,
gerados pela instabilização dos taludes, a partir da base, bem como pela falta do
disciplinamento das águas superficiais fora dos imóveis construídos. As vazões das águas
superficiais das residências construídas, superam em 3 vezes as mesmas vazões em condições
naturais (sem construção). Portanto, há uma potencialização dos efeitos sobre substrato
geológicos frágil e instável, geotecnicamente.

Fotos 16 e 17: Aplicação de lona plástica na face do talude, objetivando retardar os efeitos dos processos
de deslizamento da encosta (Condomínio Porto de Cima).

Fotos 18 e 19: Aqui, outro exemplo do uso de lona plástica objetivando minimizar os efeitos dos processos
de instabilização; notar o ângulo de inclinação do talude instável, praticamente, vertical (Condomínio
Porto de Cima).

63

Edival Lopes da Silva – Geólogo Dr./Gestor Ambiental
Consultor Técnico

Fotos 20 e 21: Outra vista da área de montante, onde é possível notar a ausência de mecanismo de
controle de escoamento superficial.

Fotos 22 e 23: Vista de detalhe do talude em processo continuado de instabilização;
notar a presença de espécime arbóreo e de poste de energia na crista do talude, em
situação iminente de queda/escorregamento (Condomínio Porto de Cima).

Setor 5
O Setor 5 corresponde ao trecho do Farol, antiga fortaleza do Morro de São Paulo, que
concentra parte da zona urbana no entorno da parte elevada, e avança com ocupação da faixa
litorânea. Estas áreas apresentam fragilidades geológicas pelo seu posicionamento
geográfico, sendo potencializada pela pressão antrópica exercida sobre o terreno. A Figura
7.5-1 mostra os limites da mesma, bem como a sua divisão em áreas de influência (ADA, AID
e AII).
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Figura 7.5-1: Análise das áreas de influência no Setor 5.

- Análise de Imagens de Satélite
A Figura 7.5-2 mostra a faixa litorânea com estreita área praial, em um processo de
avanço da maré.

Figura 7.2.5-2: Imagem Setor 5.

A Figura 7.5-3 mostra a área de atracamento de embarcações, com a faixa litorânea
aparentemente, preservada, mas ainda exibindo fragilidade para riscos em termos de
movimentos de massa.
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Figura 7.5-3: Imagem Setor 5.

Nas Figuras 7.5-4 A e B é mostrado o perfil longitudinal do Morro do Farol, com
ausência de parte da cobertura vegetal, avanço da ocupação antrópica, e ocorrências de
deslizamentos/quedas de sedimentos, assoreando o trecho da praia.

Figura 7.4-5 A. Imagem do Setor 5.
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Figura 7.5-4 B: Imagem Setor 5.

Nas Figuras 7.4-5 A e B pode ser observada a ocupação antrópica da faixa litorânea
com retirada da vegetação de cobertura, modificando o direcionamento do fluxo do
escoamento pluvial.

Figura 7.5-5 B: Imagem Setor 5.
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Figura 7.5-5 B: Imagem Setor 5.

Vistoria de Campo
Em boa parte do Setor 5 os taludes naturais são afetados por correntes marinhas,
particularmente,

em

sua

base,

gerando

instabilizações

(quedas/deslizamentos/escorregamentos/erosões) da faixa costeira (Fotos 24 a 26).
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Fotos 24 e 25: Vista de detalhe do Morro do Farol, 1ª. Praia; notar o nível de
instabilização do maciço rochoso e o avanço da ocupação.

Fotos 26: Outro morro do Setor 5 afetado pelas marés. Em destaque, construção de
barreiras para retardar o processo de erosão marinha.
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VIII - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) E PLANO DE ATENDIMENTO À
EMERGÊNCIA (PAE)

8.1 – Considerações Preliminares
A instalação e operação de procedimentos mitigatórios, que inclui a proteção contra
riscos oriundos de materiais rochosos/terrosos de movimentação de massa na área de estudo,
assim como contra processo deflagratório que potencializa a geração de inúmeras situações
de risco, podendo desencadear acidentes com graves consequências para turistas e população
de entorno, devem estar funcionando, integralmente. Para reduzir as chances de ocorrência
de acidentes é necessária uma postura preventiva que permita o conhecimento das possíveis
situações de risco e a tomada de decisões de forma pronta e eficaz nos momentos de
emergência.
Nesse sentido, riscos de ocorrência de acidentes devem ser gerenciados através do
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); por outro lado, no caso de ocorrência de
acidentes, os efeitos destes devem ser controlados através do Plano de Atendimento a
Emergência (PAE). As diretrizes básicas de elaboração e implantação do PGR/PAE são descritas
a seguir.

8.1.1 - Objetivos
O objetivo geral do PGR é estabelecer a sistemática de gestão e controle dos fatores
de riscos (causas e perigos), nas áreas de influência a partir da face dos taludes naturais (ou
falésias), entre a Gamboa até à Primeira Praia de Morro de São Paulo.
O PGR terá por objetivo básico a implantação de ações que minimizem ou evitem
acidentes gerados por deslizamentos e/ou escorregamentos e/ou quedas de material
rochoso/terroso dos taludes, derivados de movimentação de massa. Quando da fase de
operação, o PGR deverá proceder à prevenção de acidentes, através das adequadas
manutenção e inspeção do trecho avaliado, devendo para tal, treinamentos e auditorias,
periodicamente.
Por sua vez, o Plano de Ação de Emergência (PAE) terá como finalidade estabelecer
procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em situações de dificuldades/de
emergências, que, eventualmente venham a ocorrer, resultando em atuações rápidas e
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eficazes, visando preservar a vida humana, bem como a segurança das comunidades
circunvizinhas.

8.1.2 - Objetivos Específicos
− Estabelecer uma sistemática organizada de ações para o combate a eventuais
emergências, de modo que sejam, rapidamente, adotadas as providências através da
utilização de matrizes de ação necessárias à minimização das consequências geradas pela
ocorrência;
− Estabelecer responsabilidades e rotinas de desencadeamento de ações necessárias
para o pronto atendimento emergencial, identificando, antecipadamente, a disponibilidade
de recursos humanos e materiais, meios de comunicação e órgãos externos que possam
contribuir para o PAE; e
− Criar uma rotina de ações que devam ser, ordenadamente, desencadeadas para
atendimento à emergência, de maneira clara, objetiva e direcionada.

8.1.3 - Justificativa
Como forma de implementação e manutenção de medidas preventivas contra
acidentes com movimentação de massa da faixa litorânea, e de medidas corretivas de
readequação das falésias e encostas naturais, que porventura possam vir a ocorrer, deverá
ser implantado o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), de modo a evitar a ocorrência de
acidentes

ou

danos

associados

à

desastres

geológicos

por

desmoronamento/escorregamento/deslizamento/quedas de blocos rochosos/terrosos.
Por outro lado, caso não seja possível, deverá ser aplicado o Plano de Ação de
Emergência (PAE), para corrigir, de forma sistematizada, possíveis falhas do gerenciamento
de riscos dos eventos naturais. Durante a operação, o PGR e o PAE também serão necessários,
no que diz respeito a ações de prevenção ou correção.
As condições que se encontram as falésias e/ou encostas naturais da área de estudo,
tem potencial para ocorrência de emergências no âmbito das praias, com consequências para
às adjacências de sua ocorrência, que requerem procedimentos para combate e controle em
casos de emergência, associadas à ocupação desordenada da população nas áreas de
influência dos riscos. Devido a este fato, faz-se necessário a implementação de um PGR,
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estabelecendo, claramente, as ações que deverão executadas, caso ocorra alguma
emergência.

8.1.4 - Público Alvo
Para a execução dos referidos planos, deverão ser definidos e indicados os
colaboradores governamentais e civis que atuarão nas ações de controle de emergências,
especificando as suas atribuições e responsabilidades. Na lista de profissionais, também, deve
ser destacado o principal responsável pela administração dos planos.
Deverão ser selecionados os participantes externos potenciais do município, tais como
a Secretaria Ambiental, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e outras entidades
que, direta ou indiretamente, possam colaborar no atendimento às emergências que venham
a ocorrer. É importante também envolver os Órgãos Estadual e Federal, bem como as
comunidades no entorno da área de influência do risco.

8.1.5 - Metas
São metas do Plano de Gerenciamento de Riscos e do Plano de Ação de Emergência:
‐ Estabelecimento de uma sistemática de desencadeamento de ações para se prevenir
contra danos e acidentes (PGR), e para o combate a eventuais emergências, de modo que
sejam, rapidamente, adotadas as providências, através da utilização de matrizes, necessárias
à minimização das consequências geradas pela ocorrência;
‐ Estabelecimento de responsabilidades e rotinas de desencadeamento de ações
necessárias, identificando, antecipadamente, a disponibilidade de recursos humanos e
materiais, meios de comunicação e órgãos externos que possam contribuir para o PGR e,
especialmente, para o PAE;
‐ Treinamento e capacitação de uma equipe de acionamento e combate a ocorrências
emergenciais; e
‐ Criação de mecanismos para evitar ou minimizar danos ao meio ambiente, às pessoas
e às propriedades, diante de uma emergência.
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8.1.6 - Indicadores
Para o Plano de Gerenciamento de Riscos temos como indicador o mapeando de os
possíveis riscos envolvidos nos possíveis eventos naturais de movimentação de massa, e no
Plano de Atendimento à Emergência o indicador é o atendimento a todas as emergências que
possam ocorrer.

8.1.7 - Instituições Envolvidas
Estarão envolvidas nas atividades dos referidos planos o município de Cairu, as
empresas prestadoras de serviço que serão responsáveis pela realização das obras, além de
empresas de consultoria que implementarão os Programas Ambientais.
Além desses atores, também poderão ter envolvimento perante as ações propostas os
órgãos ambientais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, entre outras.

8.1.8 - Responsáveis pela Implementação do Programa
A implementação deste Programa, assim como o acompanhamento/monitoramento,
avaliação do desempenho e a tomada medidas de ajuste, é de responsabilidade da Prefeitura
de Cairu. O Órgão Ambiental terá a responsabilidade de acompanhar o seu desenvolvimento,
e as empresas contratadas deverão executar a etapa construtiva e de manutenção.
O presente programa apresenta as seguintes interrelações:
‐ Programa de Gestão Ambiental das falésias/taludes naturais/encostas da Gamboa e
Morro de São Paulo;
‐ Programa de Comunicação Social (PCS);
‐ Programa de Auditoria Ambiental.

8.2 - Programa de Gerenciamento de Risco - PGR
Para diminuir os riscos geológicos pode-se recorrer a padrões de análise, avaliação e
gerenciamento de riscos, que se baseiam, principalmente, na prevenção e preparação para os
riscos; dessa forma, os riscos podem ser identificados, avaliados e quantificados (OLIVEIRA,
2004). Nesse sentido, o presente PGR tratará do risco de movimentos de massa das áreas de
influência da Gamboa até a Primeira Praia de Morro de São Paulo, tendo como objetivo fazer
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uma análise de riscos dos movimentos de massa na área de interesse, através do método de
análise de risco da Árvore de Falhas, buscando expor as principais causas deste evento.

8.2.1 - Definição de Risco
Análise de Risco é o estudo prévio de possíveis riscos. Oliveira (2004 p.72) considera
Análise de Risco “o conjunto de procedimentos que fazem uso das informações disponíveis
para estimar o risco individual ou de uma população, de propriedades, ou ao meio-ambiente,
a partir de situações de risco.” Para o mesmo autor, avaliação de risco é a interpretação do
risco, a comparação com valores de risco aceitáveis, obtidos por julgamento ou por critérios
de decisão, enquanto que o gerenciamento de risco é o processo completo de avaliação e
controle de risco.
Classificam-se os riscos em individuais, sociais, financeiros e ambientais. Para Rocha
(2006), dentre os diversos tipos de riscos, os que apresentam maior potencial de perda e
danos ao homem e ao ambiente são os riscos ambientais, que, de acordo com Cerri e Amaral
(1998) podem se dividir em classes e subclasses, conforme a Figura 8.2.1-1.

Figura 8.2.1-1: Classificação dos Riscos ambientais. Fonte: adaptado de Azevedo Jr, (apud ROCHA
2006, p. 26).

Para esta classificação de riscos ambientais, dividem-se em riscos tecnológicos, riscos
sociais e riscos naturais. Os riscos naturais são os riscos provocados por elementos da
natureza, subdivididos em riscos biológicos e riscos físicos. Os riscos biológicos são os riscos
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oferecidos pela fauna ou flora, que podem provocar, por exemplo, doenças provindas de vírus,
bactérias e fungos, pragas domésticas, picadas de animais peçonhentos etc.
Os riscos físicos são aqueles associados a fenômenos naturais e físicos da natureza,
subdivididos também em atmosféricos, geológicos e hidrológicos, como por exemplo,
furacões, secas, tempestades; terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas; movimentos de
massa, erosão entre outros.
Assim, o risco a movimento de massa é considerado um tipo de risco natural, geológico
e exógeno, por ser um risco provocado por fenômenos naturais de cunho geológicogeomorfológico.

8.2.2 - Metodologia de Análise de Risco – Análise da Árvore de Falhas
Para a análise de risco do movimento de massa proposta neste relatório será utilizado,
primeiramente, o método da Análise da Árvore de Falhas (Fault Tree Analysis - FTA). A análise
da árvore de falhas é um dos métodos para análise de riscos ambientais, com o funcionamento
dos sistemas utilizados para a redução de acidentes, passando a ser empregada como uma
metodologia estabelecida para os estudos de segurança e confiabilidade.
Rocha (2006), afirma que a árvore de falhas é um diagrama lógico que mostra as
interrelações entre um evento crítico potencial (acidente) em um sistema, e as razões para a
ocorrência desse evento. As razões podem estar ligadas às condições ambientais, erros
humanos, eventos normais (aqueles que são esperados de ocorrer durante a vida útil do
sistema), e falhas específicas de componentes. O procedimento consiste no apontamento das
possíveis causas de um evento principal, aquele que Bando (2015), se refere como evento de
topo. Essas causas são consideradas também eventos, os eventos intermediários, e também
possuem suas causas específicas, que também são consideradas eventos e assim por diante.
Para a construção da árvore de falha determina-se o evento de topo a ser analisado,
ou seja, o evento principal. No esquema aponta-se as possíveis causas desse determinado
evento que, por sua vez, são por si só outros eventos e apresentam também, suas causas
específicas e assim, sucessivamente. Aponta-se as causas de todos as causas/eventos
encontrados, até que se chegue à eventos em que a causa não pode ser apontada por falta de
informação ou irrelevância.
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Alguns símbolos são usados para a construção da árvore de falhas, usados para ilustrar
as conexões entre o evento principal (evento de topo) e suas causas (eventos básicos). Tais
símbolos são chamados de portões lógicos (ROCHA, 2006). A simbologia utilizada para este
trabalho está detalhada na Figura 8.2.2-1, juntamente com seu significado.

Figura 8.2.2-1: Símbolos utilizados na árvore de falhas. Fonte:
adaptado por Azevedo Jr, 2021 (ANDRADE, 2015).

8.2.3 - Resultados e Discussão
A partir da aplicação do método de análise de risco da Árvore de Falhas, a árvore de
risco de movimento de massa foi elaborada, sendo apresentada na Figura 8.2.3-1/3. Nesta
análise de risco, foram encontradas 7 causas principais, ou seja, os eventos secundários,
descritos a seguir: diminuição dos parâmetros de resistência, estruturas geológicas
desfavoráveis, perturbações geológicas, perturbações hídricas, perturbações antrópicas e
ausência de vegetação. Além desses eventos citados, a ação da gravidade, a qual está
associada aos demais, uma vez que, sem a ação gravitacional não haveria movimento de
massa. Todas elas foram apuradas e detalhadas em suas causas também, que são expostas
nos eventos de outros níveis, que avançaram até o 5° nível no máximo. Cada um dos eventos
secundários será detalhado e melhor explicados, conforme segue.
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Figura 8.2.3-1: Árvore de falhas do evento movimento de massa nas falésias e encostas dos Morro da Gamboa e de São Paulo. Fonte: Próprios autores.

Figura 8.2.3-2: Detalhe de parte esquerda da Árvore de falhas, com os eventos que juntos potencializam sobre a estruturação geológica do terreno.
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Figura 8.2.3-3: Detalhe de parte direita da Árvore de falhas, com os eventos que juntos potencializam sobre o uso e ocupação
do solo.
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Diminuição dos Parâmetros de Resistência:
A diminuição dos parâmetros de resistência ocorre quando há redução dos parâmetros
que mantém a estabilidade do maciço rochoso da encosta natural/do talude, tais como coesão
e ângulo de atrito interno. As causas desse evento são saturação, aumento do volume do
material, aumento da declividade e alteração da rocha.
Bigarella (2007), afirma que a saturação do solo ocorre, principalmente, após chuvas
prolongadas e intensas, geralmente, em terrenos desprotegidos, o que faz com que a
infiltração da água seja acentuada, ultrapassando a capacidade de armazenamento de água
no solo. Com isso há saturação e perda de coesão. A saturação do solo também causa o
aumento de seu peso específico e volume, o que causa a instabilidade de taludes (EFFGEN,
2015).
O aumento do volume também pode acontecer por variação térmica (sazonal ou
diária), onde há dilatação do material com o aumento do calor.
Em relação ao aumento da declividade, destaca-se que, com essa a alteração
geomorfológica, o ângulo que a vertente faz com a horizontal será alterado; desta forma, a
vertente que se encontrava estável tem sua estabilidade alterada e, assim, a forma que a
vertente possui para retornar ao equilíbrio é através da movimentação de massa, que pode
ser natural ou antrópica.
A alteração intempérica do material pode ocasionar a instabilidade do talude e a
movimentação em massa. Os efeitos de alteração intempérica podem causar fenômenos de
instabilidade, especialmente, em ambiente de clima tropical úmido (BIGARELLA, 2007), como
na região das falésias de Cairu. Essa alteração causa diminuição dos parâmetros de resistência
da rocha quando, mediante alteração por intemperismo, há enfraquecimento do meio
rochoso, ou terroso, que ocorre pela remoção dos elementos solúveis constituintes dos
minerais, pela dissolução dos elementos cimentantes de solos e rochas sedimentares, com o
desenvolvimento de uma malha de microfraturas (GUIDICINI e NIEBLE, 1984).

Estruturas Geológicas Favoráveis:
A presença de estruturas geológicas favoráveis à movimentação de massa é resultado
da presença de planos de fraturas sub-verticais, bem como do mergulho de foliações e
bandamentos para fora da encosta. De origem natural, elas podem funcionar como planos de
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deslizamento. Fraturas e falhas representam importantes descontinuidades, sendo que a
direção e o mergulho das fraturas, quando sub-verticais, tendem a gerar movimentos de
blocos pela ação da gravidade (CASTRO, 2017). Essas descontinuidades têm sua origem
relacionada a processos geológicos internos ou por alívio de tensão, originada pela expansão
da rocha em direção à superfície pela redução da pressão confinante após soerguimento e/ou
erosão das camadas sobrejacentes (FERNANDES e AMARAL, 2011).

Perturbações Geológicas:
Outra causa de movimentos de massa compreende as perturbações geológicas, que
tem como causas o ciclo das marés e a escavação do material argiloso da base das
falésias/taludes, promovendo a ativação de falhas estruturais (que pode ter causas naturais
ou antrópicas). Guidicini e Nieble (1984), explicam que, os impactos das ondas nos paredões
rochosos e na escavação da base de falésias transmitem vibrações ao substrato e,
dependendo da frequência e amplitude dessas vibrações, podem causar mudanças nas
microformas e sua estabilidade, podendo gerar uma movimentação em massa.
Essa transmissão de vibrações ocorre também com ativação de falhas com serviços de
perfuração de poços artesianos e obras de fundação. Em relação aos processos orogenéticos
na crosta terrestre, sabe-se que eles provocam lentas e contínuas mudanças estruturais,
gerando contínuas mudanças de inclinação que pode resultar em instabilidade. (GUIDICINI e
NIEBLE, 1984).

Perturbações Hídricas
As perturbações hídricas são causadas por pluviosidade intensa, ação de corpos
hídricos e aumento da pressão hidrostática. A ação de corpos hídricos compreende a
perturbações causadas ao solo por ações naturais de ondas do mar, corpos hídricos,
enxurradas, entre outros. Como exemplo pode ser citado à ação do mar sob encostas do
continente, gerando a formação de falésias.
O estudo da oceanografia avalia a agitação marítima, com as características das ondas
(comprimento, período e alturas significativas), das marés (onda mareal, ciclos mareais,
amplitudes mareais), “storm surge”, correntes marítimas, refracção e difracção.
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Perturbações Antrópicas
Este tópico abrange as causas de movimento de massa provocadas, essencialmente,
por ações humanas, tais como explosões, tráfego pesado, construção civil, ocupação irregular
e cortes nas encostas naturais.
Para Bigarella (2007), é natural que aconteçam mudanças na evolução das vertentes,
como as provocadas por atividades sísmicas e climáticas. Entretanto, a ação antrópica tem
contribuído muito para a desestabilização das vertentes, através de ocupação irregular de
vastas áreas, ou ainda, como remoção de material sedimentar de parte da encosta natural.
Estas alterações fazem com que a vertente busque novamente, de alguma forma, seu
equilíbrio.
De acordo com Effgen (2015), a ação antrópica se estabelece no sentido de provocar
ou agravar e acelerar os condicionantes naturais de áreas já sujeitas a esses eventos. Neste
sentido, a ação humana provoca diversas situações que favorecem a ocorrência de
movimentos de massa, como cortes para implantação de moradias e de atividades comerciais,
principalmente, por conta do turismo associado na faixa litorânea da região, provocando
mudanças na geomorfologia, remoção da cobertura vegetal, vibrações, perfurações no solo,
etc., que podem ser transmitidos ao substrato, podendo resultar em instabilidade geológica
do maciço rochoso.

Ausência de Vegetação:
A ausência da vegetação é uma causa dos movimentos de massa, pelo simples fato de
que, a vegetação é uma proteção natural contra o escoamento superficial intenso e à
excessiva infiltração de água. A causa desse processo pode ser natural, em casos de queimadas
naturais, por exemplo, ou antrópica, por desmatamento ou queimadas antrópicas, estas
causadas por fatores econômicos ou atos irresponsáveis.
Segundo Bigarella (2007), a vegetação controla o escoamento superficial e a infiltração
de água no manto de intemperismo, diminuindo a penetração excessiva ou muito rápida da
água no subsolo. Sua ausência causa maior facilidade de infiltração da água, o que provoca
uma perturbação do balanço hídrico do subsolo. De acordo com GUIDICINI e NIEBLE (1984), a
atuação da vegetação se dá na redução da atuação dos agentes do clima no maciço natural, o
que favorece a estabilidade das encostas.
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Numa área de floresta, as copas atuam interceptando o maciço da ação dos raios
solares, dos ventos e das chuvas, evitando bruscas variações na umidade e temperatura da
encosta; a copa e os detritos vegetais acumulados na superfície retêm grande parte do volume
de água da chuva através das folhas, galhos, troncos etc., que vão ser eliminadas por
evaporação e evapotranspiração, no caso do excedente de água do metabolismo vegetal, o
que reduz a quantidade de água no terreno, freando o escoamento superficial. A presença do
sistema radicular promove, também a estabilização, controlando a infiltração e o escoamento
no interior do maciço e promovendo maior coesão.
O desmatamento em uma encosta cessa o efeito estabilizador da floresta sobre as
variações térmicas e climáticas, cessa a interceptação, a retenção e a evapotranspiração,
provocando aumento do volume de água introduzido no terreno, aumentando o grau de
saturação do mesmo, assim como aumentando o processo erosivo da camada superficial, o
que facilita a infiltração e reduz a estabilidade (FERNANDES e AMARAL, 2011).

Gravidade:
A ação da gravidade está associada aos outros eventos de base através do símbolo
“ocorrência simultânea dos eventos,” por ser a força que atua sob os sedimentos, atraindo-os
para as áreas mais baixas do relevo, e provocando o movimento de massa. É inerente às outras
causas, pois não haveria deslocamento coletivo de massa se não houvesse a atuação da força
da gravidade; por isso, o evento ocorre como resultado da atuação da força gravitacional ,
isoladamente ou associada às outras causas, já descritas, anteriormente.

8.3 - Análise Preliminar de Risco (APR)
Análise Preliminar de Risco é estruturada para identificar, a priori, os perigos potenciais
decorrentes das causas preparatórias e condicionantes da movimentação de massa, tanto por
eventos naturais, como em intervenções antrópicas.
A metodologia para análise de risco tem como objetivo examinar os possíveis eventos
nas áreas identificadas, suas causas, métodos de detecção disponíveis e efeitos sobre o
ambiente. Além desse fator, são sugeridas medidas preventivas e ou mitigadoras para as áreas
de risco, com o intuito de eliminar ou reduzir os impactos e as consequências nos cenários
analisados. Nesta análise serão levantadas as causas que ocasionaram a ocorrência de cada
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tipo de evento, suas respectivas consequências, sendo, então, feita uma avaliação qualitativa
da frequência de ocorrência do cenário, da severidade das consequências e do risco associado
para poder definir as respectivas medidas mitigadoras.
Esta análise será ponderada de acordo com as classificações de frequência x
severidade, e a matriz de tomada de decisão de risco. Na Tabela 8.3-1 são distribuídas por
categorias os níveis da frequência por eventos de desastre.

Tabela 8.3-1 - Categoria de frequência na ocorrência de eventos.
CATEGORIAS DE FREQUENCIAS
CATEGORIA
A

DENOMINAÇÃO
Extremamente Remota

DESCRIÇÃO
Conceitualmente possível, mas, extremamente, improvável se
ocorrer

B

Remota

Não esperado ocorrer

C

Improvável

Pouca possibilidade de ocorrer

D

Provável

Esperado ocorrer até uma vez

E

Frequente

Esperado ocorrer várias vezes

Já na Tabela 8.3-2, encontram-se as categorias de severidade e suas descrições quanto
ao grau de danos causados por movimentação de massa ao longo do terreno das encostas e
de seu entorno.
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Tabela 8.3-2 - Categoria de severidade e suas descrições, conforme danos aparentes nas
áreas suscetíveis a movimentação de massa.
CATEGORIA DE SEVERIDADE
CATEGORIA

DENOMINAÇÃO

I

Catastrófica

II

Crítica

III

Marginal

IV

Desprezível

DESCRIÇÃO
- Danos irreparáveis ao terreno, a propriedade e/ou meio
ambiente (reparação lenta ou impossível).
- Provoca mortes ou lesões graves em várias pessoas da
comunidade e turistas.
Danos severos ao terreno, à propriedade e/ou ao meio ambiente.
Lesões de gravidade moderada em membros da comunidade e ou
turista (probabilidade remota de morte).
Exige ações corretivas imediatas para evitar seu desdobramento
em catástrofe.
Danos leves ao terreno, à propriedade e/ou meio ambiente.
Danos materiais são controláveis e/ou de baixo custo de reparo.
Lesões leves as pessoas da comunidade e turistas.
Sem danos ou danos insignificativos ao terreno, à propriedade
e/ou meio ambiente.
Não ocorrem lesões/morte as pessoas da comunidade e turistas; o
máximo que pode ocorrer são casos de primeiros socorros ou tratamento
médico menor.

A Tabela 8.3-3 relaciona a severidade e a frequência graduando suas intensidades para
definição dos níveis de risco.

Tabela 8.3-3 – Relação da severidade com a frequência, resultando o risco.
SEVERIDADE
I Catástrofe (4)
II Crítica (3)
III Marginal (2)
IV Desprezível (1)

FREQUÊNCIA
a. Extremamente remota (1)
b. Remota (2)
c. Improvável (3)
d. Provável (4)
e. Frequente (5)

RISCO
1 Desprezível
2 Menor
3 Moderado
4 Sério
5 Crítico

Com a correlação das diferentes categorias apresentadas, é gerada a matriz de
classificação de risco, esquema que indica qual risco o trecho analisado se enquadra (Figura
8.3-1).
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Figura 8.3-1 - Matriz esquemática de classificação de risco e frequência.

Com o relacionamento das categorias de severidade e frequência de eventos,
mediante informações do meio físico e de uso e ocupação do solo, foi possível avaliar o
terreno quanto aos níveis de risco para cada setor (Tabela 8.3-4).

Tabela 8.3-4 – Relação das categorias de frequência por severidade nos
setores analisados da área de estudo.
Características
Frequência

Setor 1
ADA

AID

AII

Outras

E

D

C

B

Severidade

II

III

III

IV

Risco

Crítico

Moderado

Moderado

Desprezível

Características

Setor 2
ADA

AID

AII

Outras

Frequência

E

D

C

B

Severidade

II

III

III

IV

Risco

Crítico

Moderado

Moderado

Desprezível

Características

Setor 3
ADA

AID

AII

Outras

Frequência

E

D

D

C

Severidade

I

II

III

III

Risco

Crítico

Sério

Moderado

Moderado

Características

Setor 4
ADA

AID

AII

Outras

Frequência

E

D

D

C

Severidade

I

II

III

III

Risco

Crítico

Sério

Moderado

Moderado

85

Edival Lopes da Silva – Geólogo Dr./Gestor Ambiental
Consultor Técnico
Características

Setor 5
ADA

AID

AII

Outras

Frequência

E

D

D

C

Severidade

I

II

III

III

Risco

Crítico

Sério

Moderado

Moderado

Para a Análise Preliminar de Risco (APR) foram gerados formulários das respectivas
áreas. A análise caracterizou os seguintes itens:
Perigo: Todo o evento acidental com potencial para causar danos às pessoas,
instalações ou meio ambiente;
Causas: As causas responsáveis pelo perigo podem envolver tanto naturais, como
falhas humanas;
Consequência: As consequências são os efeitos dos acidentes envolvendo
movimentação de massas;
Frequência: A frequência é definida conforme descrito no quadro CATEGORIA DE
FREQÜÊNCIA;
Severidade: A severidade é definida conforme descrito no quadro CATEGORIA DE
SEVERIDADE;
Risco: O risco é definido conforme resultado gerado pela MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO.

Recomendação: As recomendações propostas devem ser de caráter preventivo e/ou
mitigador.

A Tabela 8.3-5 apresenta formulários de análise preliminar de risco das áreas
estudadas, divididas em três subsistemas de graus de influência de movimentos de massa.
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Tabela 8.3-5 - Formulário de APR
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
SUBSISTEMA SETORES - ADA
PERIGO

CAUSAS

EQUIPE:
CONSEQUÊNCIAS

FREQUÊNCIA

DATA:
SEVERIDADE

RISCO

RECOMENDAÇÕES

QUEDAS

Perfil
geotécnico/materiais
problemáticos:
sensitivo,
colapsível, plástico/mole;

Assoreamento
preamar

Isolamento da área, com
sistema de sinalização e
alerta

TOMBAMENTOS

Orientação
desfavorável
da
descontinuidade
de
massa
(clivagem,
acamamentos,
xistosidades, falhas, contatos
sedimentares);

Recuo da falésia

Elaboração de um plano
de recuperação das
áreas degradadas

ESCORREGAMENTOS

Contraste na permeabilidade e
seus efeitos no poro-pressão;

Perda de solo

Colocação de barreiras
físicas contra o avanço
da maré sobre a base
das encostas/falésias

FREQUENTE

CRÍTICA

CRÍTICO

Contraste na rigidez (material
denso sobre material plástico);
ESPALHAMENTO

Material de preenchimento de
juntas alteradas (fissuras).

Perda de espaço
para a fauna

Monitoramento da flora
e fauna

Acidentes
pessoas

Implantar um sistema
de macro e micro
drenagem

Sobrecarga na encosta ou no topo;

CORRIDAS/ESCOAMENTO

Remoção vegetal;
Vibração
artificial
(incluindo
tráfego, máquinas pesadas e
pisoteio do gado) e
Falta de manutenção de drenagem
pluvial.

de
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
SUBSISTEMA SETORES - AID
PERIGO
QUEDAS

TOMBAMENTOS

ESCORREGAMENTOS

CAUSAS
Perfil
geotécnico/materiais
problemáticos:
sensitivo,
colapsível, plástico/mole;
Orientação desfavorável da
descontinuidade de massa
(clivagem,
acamamentos,
xistosidades, falhas, contatos
sedimentares);

EQUIPE:
CONSEQUÊNCIAS

FREQUÊNCIA

RISCO

RECOMENDAÇÕES

Isolamento da área, com
sistema de sinalização e
alerta

Recuo da falésia

Contraste na permeabilidade e
seus efeitos no poro-pressão;

Perda de solo

Contraste na rigidez (material
denso sobre material plástico);

Perda de espaço para a fauna

Material de preenchimento de
juntas alteradas (fissuras).

SEVERIDADE

Assoreamento preamar

Elaboração de um plano
de recuperação das
áreas degradadas
PROVÁVEL

ESPALHAMENTO

DATA:

Acidentes de pessoas

Sobrecarga na encosta ou no
topo;

CRÍTICA

MODERADO

Colocação de barreiras
físicas contra o avanço
da maré sobre a base
das encostas/falésias
Monitoramento da flora
e fauna

Remoção vegetal;
Vibração artificial (incluindo
CORRIDAS/ESCOAMENTO tráfego, máquinas pesadas e
pisoteio do gado) e
Falta de manutenção de
drenagem pluvial

Implantar um sistema
de macro e micro
drenagem
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
SUBSISTEMA SETORES - AII
PERIGO

CAUSAS

EQUIPE:
CONSEQUÊNCIAS

FREQUÊNCIA

SEVERIDADE

DATA:
RISCO

Contraste
na
permeabilidade e seus
efeitos no poro-pressão;

RECOMENDAÇÕES

Isolamento da área, com sistema de
sinalização e alerta

ESCORREGAMENTOS

ESPALHAMENTO

Contraste
na
rigidez
(material denso sobre Perda de solo
material plástico);
Remoção vegetal;
IMPROVÁVEL
Vibração artificial (incluindo
Perda de espaço
tráfego, máquinas pesadas
para a fauna
e pisoteio do gado) e

Elaboração de um plano de
recuperação das áreas degradadas
MARGINAL

MODERADO

Monitoramento da flora e fauna
CORRIDAS/ESCOAMENTO

Falta de manutenção de
drenagem pluvial

Implantar um sistema de macro e
micro drenagem
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A Figura 8.3-2 mostra a classificação dos riscos na área de estudo das encostas, de
forma a se planejar quanto a tomada de decisões, propondo medidas específicas para cada
trecho e implementação de programas socioambientais, de modo a reverter os impactos
gerados ao longo dos anos em áreas de fragilidade ambiental.

Figura 8.3-2 – Mapa de risco das áreas de influência para os cinco setores em análise. Vermelho – Área
extremamente crítica; Verde – Área muito crítica; Amarelo – Área moderadamente crítica.

A interação das informações coletadas em campo, juntamente com os atributos dos
fatores de degradação, permitiu definir a intensidade de cada área avaliada. É importante
registrar que tais valores podem ser alterados a depender de novas atividades venham ocorrer
nos trechos críticos e interaja com os eventos impactantes registrados nos setores analisados,
potencializando a instabilidade da encosta.
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Esta classificação foi estabelecida com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento das
diretrizes e procedimentos para atendimentos de emergência, recuperação e proteção das
áreas de influência afetadas pelo uso e ocupação do solo.
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IX - MEDIDAS ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS PROPOSTAS

9.1 - Medidas Estruturais
Diversas medidas, de cunho ambiental e/ou estrutural, ou ainda de cunho legal com
base em legislação existente, podem ser aplicadas parar minimização/solução dos problemas
existentes. Todavia, as medidas descritas aqui serão discutidas, oportunamente, com os
técnicos/órgãos/instituições que participam dessa força conjunta e, principalmente, com os
técnicos da Prefeitura Municipal de Cairu, parte responsável pela parte de infraestrutura.
Assim, temos:
(1) Retaludamento: Essa solução, viável em taludes de corte ou natural em outras
situações, não pode ser aplicada aqui. Os motivos são vários, desde ausência de espaço para
execução do retaludamento, dada a existência de condomínios residenciais a partir da crista
do talude, bem como a instabilidade natural do maciço rochoso representado pelos
sedimentos do Grupo Barreiras, causada, sobretudo, pelo gradiente topográfico elevado, que
permitiria a fácil instalação ou aceleração de processos da dinâmica superficial, em particular,
de processos erosivos, que poderia desencadear outros movimentos de massa. Ou seja, nada
de movimentação de material objetivando algum tipo de estabilização;
(2) Cobertura Vegetal: A aplicação de cobertura vegetal nas áreas instáveis pode sim,
ter excelentes resultados; aqui, pode ser estudado e discutido a aplicação de hidrossemeadura
onde for possível, como a implantação de biomantas antierosivas, em particular nas áreas
mais íngremes, como também plantios de espécies arbóreas/arbustivas, como, por exemplo
grama de mar (Leymus arenarius), a spartina (Spartina sp), roseira rugosa (Rosa rugosa), o
goji, as framboesas, o salgueiro-rastejante (Salix repens), o corniso, os bambus do tipo
Phyllostachys, o sumagre (Rhus typhina), entre outras espécies. Um estudo mais detalhado,
que inclui o custo/benefício de cada talude e a respectiva solução será efetivado, devendo
fazer parte da versão final;
(3) Muros de Contenção: Diversas obras com estruturas de contenção podem ser
implantadas, tais como: solo grampeado (concreto ou face vegetada), cortinas atirantadas,
estabilização de encosta rochosa (malha talude com grampeado para face fraturada), gabião
ancorado, estaca prancha ou estacas justapostas, gabião e muros a gravidade, etc. Todavia,
blocos

rochosos

de

sedimentos

caídos

dos
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silicificados/laterizados, podem ser utilizados para construção de muro de contenção,
sobretudo, nas bases dos taludes, minimizando os impactos das ondas, assim como impedindo
o acesso ou mesmo passagem de turistas ou pedestres nas imediações dos taludes e, desse
modo, eliminando riscos de acidentes com vítimas, caso escorregamentos/deslizamentos
aconteçam;
(4) Controle do Escoamento Superficial: Um mapeamento dos acessos das áreas dos
condomínios/moradias existentes até as áreas de praias pode ser elaborado, e um controle
dos fluxos superficiais, implantados. Esse procedimento minimizaria, em muito, a ação de
processos erosivos decorrentes dos fluxos superficiais de montante, que incidem e aumentam
a instabilização dos taludes na orla, entre a Gamboa e a 1ª. Praia em Morro de São Paulo. Um
tratamento especial aqui, deve ser dado às áreas de vertentes, que concentram os fluxos
superficiais, aumentando o volume e a energia dos mesmos, cuja ação erosiva e efeitos dela
decorrente, são sempre maiores;
(5) Serviços de Limpeza e Manutenção: Os serviços de limpeza e manutenção podem
ser resumidos como os serviços de retirada de entulho, lixo, depósitos de aterro e restos
vegetais presentes; e serviços de recuperação e limpeza, com a desobstrução de sistemas e
canais de drenagem, águas servidas, redes de esgoto e vias de acessos existentes. A remoção
de bananeiras em trechos de taludes de corte e encostas naturais imediatamente a montante
de ocupações de encosta também faz parte dos serviços de limpeza, visando reduzir o
comprometimento das condições de estabilidade das encostas. Correspondem a serviços
manuais ou utilizando-se maquinário de pequeno porte. Esses serviços visam reduzir a
possibilidade de ocorrência de escorregamentos, atuando principalmente na retirada de
material em situação instável na encosta e na manutenção de estruturas de contenção e
drenagem presentes na área;
(6) Drenagem Superficial: A implantação do sistema de drenagem superficial pode ser
executada por meio de calhas, canaletas, tubulação, escadas hidráulicas, rápidos, caixas de
transição, de areia, etc. Estes serviços visam mitigar os riscos de escorregamentos e intensos
processos erosivos decorrentes pela concentração de águas superficiais em taludes. A
implantação deste sistema garante a ordenação do fluxo de escoamento, controlando sua
energia, evitando a erosão e infiltração no solo, o que, na maioria dos casos, deflagra o
processo de escorregamento;
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(7) Retirada das Edificações: Aqui, a medida mais complexa, mais radical, pois, caso as
edificações fossem retiradas, os riscos seriam eliminados. É importante deixar claro que, a
quase totalidade das edificações existentes na zona definida como Extremamente Crítica
foram implantados sem se considerar a legislação ambiental para situações dessa natureza
(ocupação de área de preservação permanente, ocupação de faixa de marinha, ocupação de
faixa de 60 m da linha de preamar máxima), e estão desprovidas de Alvarás de Construção e
de Habite-se, ambos diplomas legais para construção de edificações, quaisquer que sejam
elas. Todavia, parte da ocupação é de residências de alto padrão e, qualquer tipo de
ordem/comunicado para desocupação dessa faixa, considerada como de elevado risco, daria
início às ações jurídicas, sem prazo de terminar;
(8) Responsabilidade Compartilhada: Fica subentendido que, os problemas existentes
descritos em Morro de São Paulo e Gamboa são, teoricamente, de responsabilidade do poder
público, tanto do governo municipal (Cairu), como também do governo federal (SPU) e, em
menor parte, do governo estadual. Todavia, há uma parte de responsabilidade dos
moradores/habitantes desses locais, sobretudo, dos moradores dos condomínios Porto de
Cima e Cagila, que, objetivando lugares privilegiados na paisagem, um tanto exuberante,
ocupou/ocupa lugares de risco. Afinal, esse risco deveria ter sido avaliado quando da
implantação de sua residência, do seu hotel/pousada, do condomínio. Certamente, não
fizeram essa avaliação de risco. Nesse sentido, será recomendado à PM de Cairu: (1) cadastrar
todos os imóveis das áreas de risco da orla; (2) exigir a regularização do imóvel (alvará/habitese/licença ambiental pertinente, caso a caso); (3) analisar o projeto implantado como um
todo, inclusive, sistema de drenagem e esgotamento sanitário; (4) exigir um Laudo Técnico
elaborado por equipe multidisciplinar, avaliando a situação do imóvel e possíveis riscos, com
periodicidade anual; e (5) elaborar com cada morador da faixa de risco um Termo de
Responsabilidade, ficando o mesmo responsável por quais danos e/ou riscos à vida dos
próprios moradores do imóvel, como também de terceiros, caso acidentes causados por
movimentos de massa (desmoronamentos/escorregamentos/quedas de blocos/etc.)
ocorram.
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9.2 - Medidas Não Estruturais
Segundo a International Strategy for Disaster Reduction da ONU, medidas não
estruturais são aquelas que não empregam obras e serviços de engenharia, e aplicam o
conhecimento, as práticas e os acordos existentes para reduzir o risco e seus impactos,
especialmente, através de políticas e leis e de maior conscientização pública, de capacitação
e de educação.
Assim, de acordo com as orientações preconizados pelo UNDRO (Office of the United
Nations Disasters Relief Co-Ordinator) em 1991, e pelo “Manual para Apresentação de
Propostas” do Ministério das Cidades, as medidas não estruturais destinadas à gestão de
riscos no município de Cairu devem atender às seguintes diretrizes:
▪

Identificação e análise dos riscos;

▪

Prevenção e redução de acidentes;

▪

Planejamento para situações de emergência; e

▪

Informação pública e capacitação.

Dessa forma, será indicada ao município uma série de medidas não estruturais,
conforme exposto a seguir.
(1) Medidas Não Estruturais de Identificação e Análise de Risco: Referem-se ao
diagnóstico do risco, condição imprescindível para elaborar uma estratégia de gestão. São
medidas que possibilitam a identificação do risco, seus fatores condicionantes, sua
distribuição espacial e magnitude. Essas informações devem ser atualizadas, pois,
considerando a dinâmica da ocupação urbana, a evolução natural dos processos envolvidos e
as intervenções para recuperação das áreas de risco, futuramente haverá alterações nos
cenários hoje observados;
(2) Instalação de Um Banco de Dados Georreferenciados: É fundamental a montagem
de um sistema de geoinformações, criado, preferencialmente, em ambiente SIG, destinado às
atividades da gestão de risco e também como instrumento de planejamento urbano. Na
realidade esse banco deve ter caráter multifuncional devendo ser compartilhado com todas
as secretarias e instituições que tenham interface com a gestão municipal de riscos. Todas as
informações relativas a riscos devem ser registradas e armazenadas nesse banco de dados e
imagens; dessa maneira, toda informação coletada em campo nas vistorias de monitoramento
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e nas vistorias da Defesa Civil, devem ser centralizadas num único banco de dados
multifuncional. O banco de dados georreferenciado deve ter um conteúdo que forneça as
informações necessárias para que a qualquer momento se possa conhecer o estado atual dos
riscos do município (diagnóstico e medidas de gestão aplicadas ou a aplicar).
(3) Elaboração de Cartas Geotécnicas: Através da Lei nº 12.608/2012, a cartografia
geotécnica foi, formalmente, considerada instrumento para a gestão municipal de riscos e,
também para o ordenamento territorial e expansão urbana. Especialmente, a carta geotécnica
de suscetibilidades, a carta geotécnica de aptidão à urbanização e a carta geotécnica de riscos,
são exigidas por lei e tornaram-se requisitos ao acesso a recursos financeiros federais
destinados à execução de obras emergenciais de redução ou erradicação de riscos, e outros
em escala de detalhe (1:2.000).
A carta geotécnica de suscetibilidades representa, em escala de 1:25.000 ou maior, a
potencialidade de processos geológicos provocarem transformações do meio físico,
independentemente de suas consequências para as atividades humanas. A carta geotécnica
de suscetibilidades pode subsidiar importantes instrumentos de planejamento tais como os
planos diretores e suas respectivas revisões, planos de ordenamento territorial, planos
metropolitanos, zoneamentos ambientais, lei de uso e ocupação do solo, gestão de bacias
hidrográficas, zoneamentos ecológico-econômicos, e outros.
A carta geotécnica de aptidão à urbanização (escala 1:10.000 ou maior) representa a
“capacidade dos terrenos para suportar os diferentes usos e práticas da engenharia e do
urbanismo, com o mínimo de impacto possível e com o maior nível de segurança”. (SOBREIRA
e SOUZA, 2012). Essa carta permite avaliar o comportamento do meio físico frente às
solicitações existentes ou a serem instaladas como: implantação de infraestrutura e acesso a
serviços urbanos, melhorias habitacionais, reparcelamento do solo, consolidações
geotécnicas, regularização fundiária e programas de desenvolvimento comunitário, etc.
Pelo Art. 12, § 2º da Lei Federal nº 6.766/1979, alterado pelo Art. 27 da Lei Federal nº
12.608/2012, a obrigatoriedade desta carta geotécnica está em plena vigência. Por essa
mesma lei, a aprovação de novos projetos de parcelamento do solo ficará vinculada ao
atendimento dos requisitos constantes da carta geotécnica de aptidão à urbanização.
Portanto, como medida ligada à fundamental necessidade de aprofundar e manter
atualizado o conhecimento do meio físico e seus riscos, o Município deve planejar a
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elaboração das cartas geotécnicas que, além da sua importância como instrumento de gestão,
são exigidas pela legislação vigente.
(4) Monitoramento Permanente dos Riscos: Os riscos geológico-geotécnicos
associados a movimentos de massa são bastante dinâmicos, podendo alterar-se,
significativamente, pela intervenção humana ou após um episódio chuvoso. Para qualquer
modelo de gestão de riscos é fundamental ter absoluto conhecimento da situação atual dos
riscos, quanto à sua localização, seu grau e do tipo de medidas necessárias para evitar o seu
agravamento.
Portanto, o município deve garantir o monitoramento permanente da situação dos
riscos através da contínua atualização do mapeamento de riscos e, ainda, garantir fiscalização
e controle urbano das áreas de risco (obrigatório pela Lei Federal nº 12.340/2010, Art. 3º-A, §
2º, IV, conforme alteração pela Lei Federal nº 12.608/2012), e garantir o acompanhamento
da pluviosidade e previsões meteorológicas, além de providenciar o registro contínuo das
alterações verificadas.
O município deve programar vistorias periódicas e sistemáticas, em todas as áreas de
risco, por equipes técnicas da Prefeitura Municipal para observação da evolução de situações
de perigo já mapeadas ou para registro de novos processos destrutivos instalados.
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X – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto acima, é possível afirmar que, o Distrito de Morro de São Paulo e
o Bairro da Gamboa possuem diversos problemas estruturais e ambientais, de diversos graus
de intensidade e riscos. Todavia, a situação mais preocupante e urgente em termos de
medidas ambientais e estruturais refere-se à zona de muito risco, caracterizada aqui nesse
relatório como de Áreas Extremamente Crítica, Muito Crítica e Moderadamente Crítica,
representada pela faixa de praia entre a Gamboa e a 1ª. Praia de Morro de São Paulo,
manifestada pelos taludes naturais/falésias existentes, cuja instabilização, deriva,
majoritariamente, de processos da dinâmica superficial, associados à ocupação irregular de
conjuntos residenciais (condomínios residenciais), que se encontra em franca expansão,
colocando em risco essas mesmas residências (e seus moradores) localizadas a partir da crista
dos taludes.
Assim, dentro desse contexto, após a análise do presente relatório por parte dos
técnicos do poder público municipal, estadual e federal (SPU), serão discutidas as medidas
exequíveis sugeridas aqui, que deverão ser implantadas. Posteriormente, o resultado dessa
discussão, deverá ser elaborado um cronograma físico-financeiro, o qual será encaminhado
ao MPF e demais participantes.

98

Edival Lopes da Silva – Geólogo Dr./Gestor Ambiental
Consultor Técnico
XI - REFERÊNCIAS CONSULTADAS
AGUIAR, A. P.; CHIARELLO, A. G.; MENDES, S. L.; MATOS, E. N. de (2005). «Mata Atlântica:
Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas». In: Galindo-Leal, C.; Câmara, I.G. Os
Corredores Central e da Serra do Mar na Mata Atlântica Brasileira. (PDF). Belo
Horizonte: SOS Mata Atlântica e Conservação Internacional. pp. 119–132.
AUGUSTO FILHO, O. Cartas de risco de escorregamentos: uma proposta metodológica e sua
aplicação no município de Ilha Bela, SP. São Paulo. 1994. 168 f. Dissertação (Mestrado
em Engenharia de Solos) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 1994.
BRASIL. Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Mapeamento de
Riscos em Encostas e Margem de Rios. CARVALHO, C. S.; MACEDO, E. S. de; OGURA,
A. T. (Orgs.). Brasília: Ministério das Cidades; Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT,
2007. 176 p.
CARVALHO, C. S. (Org.); MACEDO, E.S. (Org.); OGURA, A. T. (Org.). Mapeamento de Riscos em
Encostas e Margem de Rios. 1. ed. Brasília: Ministério das Cidades/Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, 2007. v. 1. 176 p.
CARVALHO, Luiz Moacyr de. Geodiversidade do Estado da Bahia / Organização Luiz Moacyr de
Carvalho [e] Maria Angélica Barreto Ramos. – Salvador: CPRM, 2010.
Decreto Estadual Nº 1.240/92, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental APA das ilhas Tinharé e Boipeba, cuja extensão territorial situada entre os paralelos
13º 22’ a 13º 40’S e os meridianos de 38º 51’ e 39º 03’W, no município de Cairú.
GUIDICINI, G.; NIEBLE, C. M. Estabilidade de taludes naturais e de escavação. 2. ed. São Paulo:
Edgard Blücher, 1984. 194 p.
INFANTI JUNIOR, N.; FORNASARI FILHO, N. Processos da dinâmica superficial. In: OLIVEIRA, A.
M. S.; BRITO, S. N. A. Geologia de engenharia. São Paulo: ABGE, 1998.
NASCIMENTO, R. S. A. Caracterização sedimentológica e estratigráfica de testemunhos da
formação Sergi, campo dom joão, Bacia do Recôncavo, Bahia, Brasil. 2012, 90f.
Monografia (Bacharel em Geologia). Universidade Federal da Bahia: Instituto de
geociências, Salvador, junho de 2012.
Resolução CEPRAM nº 1.692, aprova o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA)
das Ilhas de Tinharé e Boipeba, no Estado da Bahia.

99

Edival Lopes da Silva – Geólogo Dr./Gestor Ambiental
Consultor Técnico
VARNES, D. J. 1984. Landslide hazard zonation: a review of principles and practice. Unesco
Press, Paris, 63 p.
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM). Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a
Movimentos de Gravitacionais de Massa. Rio de Janeiro: CPRM/Projeto GIDES, 2017.
VILAS BOAS, G., Sampaio, F., Pereira, A. The Barreiras Group in the Northeastern coast of the
State of Bahia, Brazil: depositional mechanisms and processes. Anais da Academia
Brasileira de Ciências, 73 (3), 417-427.

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/
https://www.aquitemmata.org.br/#/busca/ba/Bahia/Cairu

100

Edival Lopes da Silva – Geólogo Dr./Gestor Ambiental
Consultor Técnico
XII - EQUIPE TÉCNICA
▪

Edival Lopes da Silva – Geólogo Dr.

▪

Luiz Antônio Soave – Geólogo/Engenheiro Ambiental

▪

Adaltro Torres de Azevedo Jr. – Eng.Agronômo MSc./Especialista em Meio Ambiente

▪

Deyvid Souza – Geógrafo MSc./Sensoriamento Remoto

Morro de São Paulo, Cairu/BA, 20 de setembro de 2021.

Edival Lopes da Silva – Geólogo Dr./Gestor Ambiental
Consultor Técnico

101

