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RESUMO 

A Geodiversidade corresponde a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e 

processos ativos geradores de paisagens, rochas, minerais, fósseis e outros depósitos 

superficiais que constituem a base para a vida na Terra.. É no cenário de proteção 

ambiental que evidenciamos a Geodiversidade em ambientes costeiros, que se constituem 

como áreas frágeis e de intensa dinâmica ambiental. Neste contexto, destaca-se nesta 

pesquisa o ambiente costeiro do setor sudeste da Ilha do Maranhão, que atualmente é 

considerado como uma das áreas de expansão urbana da Ilha e possui poucos estudos 

voltados para sua dinâmica geoambiental. Este estudo, busca compreender o potencial da 

Geodiversidade do ambiente costeiro sudeste da Ilha do Maranhão por meio da 

identificação dos locais de interesse geodiverso, que sirva como subsídio para o 

planejamento destes recursos na área. Esta pesquisa foi desenvolvida segundo a 

concepção da abordagem geossistêmica e de procedimentos metodológicos como: 

Levantamento e análise de material bibliográfico e cartográfico, análise do potencial da 

geodiversidade, inventariação de pontos de interesse, identificação dos serviços prestados 

pela geodiversidade e quantificação dos pontos de interesse inventariados e análise e 

discussão dos dados e discussões levantados durante a pesquisa. A compreensão da 

Geodiversidade da área possibilitou a divisão de unidades de paisagem da Geodiversidade 

para a área e a partir destas inferências foram inventariados oito pontos de interesses 

relacionados a Geodiversidade na planície costeira do setor sudeste da Ilha do Maranhão, 

e partir do uso de técnicas qualitativas e quantitativas foi possível identificar seus valores 

potenciais categorizados entre valor de uso turístico, valor de uso científico, valor de 

conservação e sua relevância com base na metodologia de Pereira (2010). Estas 

informações contribuem para maior detalhamento das características locais, que ainda 

possuem poucos estudos voltados para este setor e como base para estudos posteriores e 

ações de planejamento e gestão da área que está em processo expansão urbana.  

 

Palavras – Chaves: Geodiversidade. Plánicie Costeira. Estado Maranhão.  
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ABSTRACT 

Geodiversity corresponds to the variety of geological environments, phenomena and 

active processes that generate landscapes, rocks, minerals, fossils and other surface 

deposits that form the basis for life on Earth. It is in the environmental protection scenario 

that we show Geodiversity in coastal environments, which are fragile areas and intense 

environmental dynamics. In this context, the coastal environment of the southeastern 

sector of the Island of Maranhão, which is considered one of the urban expansion areas 

of the Island, has few studies focused on its geoenvironmental dynamics. This study seeks 

to understand the potential of Geodiversity of the southeast coastal environment of the 

Island of Maranhão through the identification of geodiverse sites of interest, which serves 

as a subsidy for the planning of these resources in the area. This research was developed 

according to the design of the geosystemic approach and methodological procedures such 

as: Survey and analysis of bibliographical and cartographic material, analysis of the 

potential of geodiversity, inventory of points of interest, identification of services 

provided by geodiversity and quantification of points of interest inventoried and analysis 

and discussion of the data and discussions raised during the research. The understanding 

of the Geodiversity of the area allowed the division of geodiversity landscape units to the 

area and from these inferences eight points of interest related to Geodiversity in the 

coastal plain of the southeast sector of the Island of Maranhão were inventoried and from 

the use of qualitative techniques and quantitative variables, it was possible to identify 

their potential values categorized as tourist use value, scientific use value, conservation 

value and its relevance based on the methodology of Pereira (2010). This information 

contributes to a greater detail of the local characteristics, which still have few studies 

focused on this sector and as a basis for further studies and planning and management 

actions of the area that is in the process of urban expansion.  

Key - words: Geodiversity. Coastal Plánicie. State of Maranhão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É notório e intensa a ênfase dada a biodiversidade quando o assunto é 

a conservação ambiental. Borba (2011), dá como exemplo as iniciativas 

governamentais de proteção aos recursos naturais, que quase sempre possuem como foco 

a proteção da flora e da fauna. Como consequência disto, a conservação de feições 

geológicas, geomorfológicas e tipologias pedológicas têm sido feitas de maneira 

inadequada ou até, em muitos casos, deixada de lado. 

É neste aspecto que entra em voga o conceito de Geodiversidade, que segundo 

autores como Gray (2004) e Brilha (2005), corresponde a variedade de ambientes 

geológicos, fenômenos e processos ativos geradores de paisagens, rochas, minerais, 

fósseis e outros depósitos superficiais que constituem a base para a vida na Terra.  

Porém, Silva (2012) enfatiza que a integração dos componentes bióticos e 

abióticos ainda é pouco desenvolvida, tanto no meio científico quanto no nível de gestão 

do território. Isto acontece, principalmente, pela falta de atenção aos elementos abióticos 

como recursos naturais finitos devido ao seu processo de deterioração a médio ou longo 

prazo.  

Contudo, o uso destes recursos é feito em grande escala pelo ser humano de 

forma direta e indireta, sendo importante pensar no valor da Geodiversidade para o 

homem, para assim podermos pensar nas melhores formas de uso destes elementos. 

Nascimento e Santos (2013) fazem alusão aos valores encontrados na Geodiversidade, 

posto que o ato de preservar e conservar está diretamente relacionado à atribuição de 

algum valor. Gray (2004) classifica os valores da Geodiversidade em intrínseco, cultural, 

estético, econômico, funcional, científico e educativo.  

Tendo por base estes valores atribuídos a Geodiversidade para o ser humano, 

torna-se papel fundamental da Geografia, visto que esta ciência busca compreender a 

relação que o homem possui com o ambiente e sua importância para a construção do 

espaço geográfico. Sendo assim, a compreensão da relação do homem com os elementos 

da Geodiversidade é de suma importância para ações de proteção e conservação 

ambiental.  

No Relatório de Geodiversidade do Estado do Maranhão, Dantas (2013) enfatiza 

que conhecimento da Geodiversidade nos leva a identificar de maneira mais segura, as 
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aptidões e restrições de uso do meio físico de uma área, bem como os impactos advindos 

do seu uso inadequado, assim como a ampliação do conhecimento dos recursos minerais, 

riscos geológicos e geomorfológicos das determinadas paisagens naturais inerentes a 

determinada região.  

É no cenário de proteção ambiental que destacamos a Geodiversidade em 

ambientes costeiros, que se constituem como áreas frágeis e de intensa dinâmica 

ambiental, visto que estão em situações de transição entre o continente e o mar. Desta 

forma, tanto quanto a biodiversidade costeira, a Geodiversidade destes locais também 

exigem atenção, no que se refere a medidas de gestão e conservação.  

Os estudos voltados para o conhecimento das regiões costeiras são essenciais na 

medida em que se deseja implantar residências, empreendimentos ou estruturas para o 

desenvolvimento de diversas atividades econômicas e urbanísticas, tendo o cuidado de 

não perder de vista a sustentabilidade ambiental. Tricart (1977) enfatiza em sua obra que, 

é preciso o conhecimento da dinâmica do ambiente e suas interações para uma melhor 

convivência entre o ser humano e o meio em que habita. 

É daí que parte a inquietação proposta por esta pesquisa, que buscou avaliar 

como a Geografia pode contribuir para conservação da Geodiversidade, a partir da 

avaliação do potencial dos recursos abióticos do ambiente costeiro do Sudeste da Ilha do 

Maranhão, no Estado do Maranhão, com vistas em, a partir da compreensão da 

Geodiversidade local, gerar informações que venham a contribuir para estudos 

posteriores desta área, visto que, atualmente a expansão urbana da ilha também desloca-

se nesta direção.  

Por meio desta pesquisa, acreditamos, que será possível compreender a dinâmica 

da Geodiversidade na referida área, principalmente nas perspectivas geológica, 

geomorfológica e pedológica, entendendo a relação que as comunidades locais possuem 

como estes recursos e a suas influências na vida desta população. Além do que, há um 

déficit de publicações e artigos que abordem esta perspectiva, assim como, poucos 

estudos voltados para este ambiente costeiro da Ilha, sendo ambos os fatores que 

justificam a relevância e importância do tema escolhido.  

 

1.1 Área em estudo: o ambiente costeiro do setor Sudeste da Ilha do Maranhão.  

A área estudada corresponde ao setor sudeste costeiro da Ilha do Maranhão, que 

abrange partes do município de São Luís e do município de São José de Ribamar (Figura 
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01), com uma área total de 74 Km², segundo a delimitação proposta pelo Projeto 

GEOILHA. Esta área está localizada entre as coordenadas geográficas 2°37'55.26"S e 44° 

8'2.67"O.  

Figura 01 - Delimitação do ambiente costeiro sudeste da Ilha do Maranhão 

 
Fonte: Elaboração própria (2018).  

A referida área conta com um ambiente costeiro de dinâmica peculiar 

apresentado ambientes como planícies flúvio-marinhas, tabuleiros, falésias e praias 

arenosas; que possuem potencial paisagístico acentuado (Figura 02) e são de suma 
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importância para os serviços prestados pelo ecossistema local, visto que nestas áreas são 

executadas atividades humanas relacionadas principalmente a agricultura e extração 

mineral que utilizam diretamente do potencial da Geodiversidade local.  

Figura 02 - A) Parte da planície costeira do sudeste da Ilha do Maranhão – Ponta de Satuba – 

São José de Ribamar; B) Falésias localizadas em Ponta de Satuba – São José de Ribamar 

 
Fonte: Projeto GEOILHA (2015).  

 

Atualmente, esta região é apontada por autores como Reis (2005) e Lago (2012) 

como um dos setores de expansão urbana da Ilha, visto que a implantação de grandes 

projetos do Estado (VALE, ALUMAR e mais recentemente a Refinaria Premium), o 

financiamento habitacional e a criação do Distrito Industrial, fizeram com que a Ilha do 

Maranhão passasse por um processo de ocupação desordenada na capital e na área de 

entorno, fazendo com que o crescimento urbano fosse intensificado no setor norte e oeste 

da Ilha.  

Com a saturação populacional nestas áreas, o processo de expansão urbana 

(Figura 03) da Ilha, também está se direcionando para o ambiente costeiro localizado no 

setor Sudeste, que compreende, em sua maior parte, o município de São José de Ribamar 

e abriga três importantes bacias hidrográficas, a do rio Tibiri, rio Guarapiranga e rio 

Geniparana.  

Esta realidade, pode se tornar uma ameaça aos recursos naturais da área, 

inclusive os da Geodiversidade, visto que esta região está assentada, principalmente, em 

áreas tabulares e de planícies flúvio-marinhas com frágeis estruturas geológicas, 

constituídas principalmente por coberturas cenozóicas. Ou seja, características que 

facilitam a alteração da paisagem por agentes modeladores do relevo e aumenta a 

A B 
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vulnerabilidade do ambiente, frente a determinados usos destes elementos feitos pelo ser 

humano.  

Figura 03 -  Representação do aumento da mancha urbana na Ilha do Maranhão entre os anos de 

1990 e 2015 

 
Fonte: Adaptado do INPE (2018). 

 

Com isso, há a necessidade de realização de estudos sobre a dinâmica ambiental 

da área, dando ênfase, neste caso, a Geodiversidade, visto que destes recursos são feitos 

usos na área pelas comunidades locais de forma direta e indireta. Podendo servir como 

base para ações de planejamento e gestão destes recursos na área, assim como oferecer 

apoio científico por meio de trabalhos acadêmicos.  

Diante disso, buscamos responder através desta pesquisa alguns 

questionamentos relacionados à temática Geodiversidade direcionada ao ambiente 

costeiro do Sudeste da Ilha do Maranhão:  

1- Quais as características mais relevantes da Geodiversidade no ambiente costeiro 

Sudeste da Ilha? 

2- Qual o valor e a importância da Geodiversidade para as comunidades nesta área? 

3- Sob a ótica da Geodiversidade, quais os pontos mais interessantes e/ou atrativos 

da área?  
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4-  A Geodiversidade vem sendo um fator importante para que a ocupação da Ilha 

esteja caminhando para o Sudeste da Ilha do Maranhão?  

Diante dos conhecimentos prévios da área e das inquietações já mencionadas, 

foi levantada como hipótese que:  

  A Geodiversidade é um fator preponderante para a ocupação humana do ambiente 

costeiro Sudeste da Ilha do Maranhão, e que o seu uso já vem sendo feito na área 

de forma desordenada e sem a atenção devida, visto que o crescimento urbano 

nesta região vem ocorrendo de forma desordenada, assim como aconteceu em toda 

Ilha.  

Dessa forma, cabe destacar que o conhecimento destas características é essencial 

para entender a Geodiversidade de uma área e a configuração da relação de todos estes 

elementos. Esta compreensão, contribui para traçar direcionamentos para esta 

investigação que se fazem presentes sob forma dos objetivos (geral e específicos), que 

pretendem ser alcançados por intermédio deste trabalho. Sendo eles:  

Objetivo Geral: 

- Compreender o potencial da Geodiversidade do ambiente costeiro sudeste da Ilha do 

Maranhão por meio da identificação dos locais de interesse geodiverso, que sirva como 

subsídio para o planejamento destes recursos na área.  

Objetivos Específicos: 

- Identificar os elementos abióticos relevantes para análise da Geodiversidade do 

ambiente costeiro sudeste da Ilha do Maranhão;  

- Realizar o levantamento de pontos de interesse sob a ótica da Geodiversidade na área;  

- Atribuir os serviços prestados pela Geodiversidade adequados a área de estudo.  

- Verificar os impactos das ações humanas na Geodiversidade local; 

- Indicar as principais formas de uso destes recursos a partir da quantificação da 

Geodiversidade da área.  

Diante do exposto, convém destacar as partes principais deste trabalho, que vão 

desde a introdução, passando por uma discussão sobre a temática estudada, apresentação 

dos resultados finais da pesquisa e chegando as conclusões. É importante ressaltar que 

esta discussão está dividida em 8 partes, apresentadas a seguir (Figura 04):  
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Figura 04 – Esquema com divisão das partes principais da pesquisa  

 
. 

Fonte: Elaboração própria (2018).  

 

A partir desta organização, os capítulos apresentados nesta parte da pesquisa 

estão da seguinte forma: a introdução aborda as discussões inicias sobre o tema 

Geodiversidade e a importância desses estudos no setor sudeste da Ilha do Maranhão; as 

questões e hipótese que estimularam este estudo; a localização e situação da área e os 

objetivos a serem alcançados por este trabalho.  

O segundo capítulo trata explicar os caminhos traçados pela pesquisa, mostrar 

os procedimentos e técnicas utilizadas assim como, detalhar as etapas de campo e a 

análise dos dados. O terceiro capitulo consiste em discutir sobre o trinômio 

Geodiversidade, Geoconservação e Geopatrimônio; o quarto capítulo trata de forma 

específica a Geodiversidade do ambiente costeiro sudeste da Ilha do Maranhão, o quinto 

capitulo específica e descreve os pontos de interesse da Geodiversidade na referida área. 

Já no sexto capitulo será explicado a importância da Geodiversidade do setor costeiro 

sudeste da Ilha do Maranhão a partir da discussão dos principais serviços prestados por 

cada unidade de geodiversidade da área.  

O sétimo capítulo consiste em quantificar os principais pontos de geodiversidade 

da área indicando seu nível de relevância para a área. E por fim, o oitavo capítulo, que 

através das conclusões da pesquisa traz considerações e sugestões sobre a temática 

discutida e sobre a Geodiversidade do setor costeiro do sudeste da Ilha do Maranhão.  
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2 CAMINHOS DA PESQUISA – MÉTODOS E TÉCNICAS 

2.1 A Abordagem Geossistêmica e os Estudos em Geodiversidade  

Esta pesquisa terá como base a teoria geossistêmica, adaptada para a Geografia 

a partir da Teoria Geral dos Sistemas, proposta por Ludwing Von Bertalanffy, em 1973.  

Bertlanffy (1973), afirma que essa teoria é “moldada em uma filosofia que adota a 

premissa de que a única maneira inteligível de estudar uma organização é estudá-la como 

um sistema”. 

Nesta dimensão o autor afirma que: 

Existe uma relação entre todos os elementos constituintes da sociedade. Os 

fatores essenciais dos problemas públicos, das questões e programas a adotae 

devem sempre ser considerados e avaliados como componentes 

interdependentes de um sistema total (BERTALANFFY, 1973)l. 

 

No contexto dos estudos geográficos, Ross (2006) destaca que é no contexto da 

aplicação da ciência para fins de desenvolvimento do Estado soviético, que emerge, a 

partir da contribuição de Sotchava (1978), o conceito de “geossistemas”. Que na 

perspectiva do autor, indica que a Geografia 

deve estudar não apenas os componentes da natureza, mas as conexões entre 

elas; não se deve restringir à morfologia da paisagem e suas subdivisões mas, 

de preferência, projetar-se para o estudo de sua dinâmica, estrutura funcional, 

conexões, etc. 

Os geossistemas, conforme mencionava Sotchava (1978), é uma classe peculiar 

de sistemas dinâmicos abertos e hierarquicamente organizados, de acordo com a definição 

de Bertalanffy (1973): “A hierarquia de construção é a mais importante feição dos 

geossistemas”. Assim, tanto uma área elementar da superfície da Terra como o 

geossistema planetário ou as subdivisões intermediárias do meio natural, representam 

uma unidade dinâmica com uma organização geográfica a ela inerente. Ross (2006), 

ressalta que foi o biogeógrafo Bertrand que inseriu o conceito de sistemas no Brasil; onde 

este autor procura demonstrar que o estudo da paisagem deve basear-se no conceito e nos 

métodos de geossistema, tendo como apoio a Teoria Geral dos Sistemas. 

Posto que a pesquisa proposta possui a preocupação em manter durante seu 

desenvolvimento a análise das relações dos seres humanos com a Geodiversidade, sugere-

se que a afirmação de Ross (2006) é adequada quando diz que o geossistema introduz a 
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dimensão geográfica nos estudos do ambiente natural, na valorização da dimensão 

histórica, dos impactos da sociedade e da dimensão espacial. 

 

2.2 Procedimentos Metodológicos 

Para que os objetivos de investigação desta pesquisa fossem alcançados, fizemos 

uso de procedimentos técnicos e teóricos que colaboraram para o entendimento das 

relações e dinâmicas espaciais enquanto totalidade, a partir da associação sistêmica do 

meio físico e social.  

Desta forma, partindo da ideia de que o emprego do método em uma pesquisa é 

inerente ao pesquisador, a vertente crítica desta pesquisa tem por base a concepção 

hipotético-dedutiva dos processos, considerando a construção de conjecturas baseadas em 

hipóteses que seguem um caminho que permeia desde a colocação do problema, a 

dedução de consequências particulares, testes das hipóteses até adição de conclusões na 

teoria ou ponto de partida da pesquisa.  

O uso do método em questão, pauta-se na busca da compreensão do espaço 

geográfico a partir da relação entre os elementos naturais e antrópicos que envolvem a 

área em questão, levamos em conta as considerações de Poper (1976) apud Pereira et al 

(2003) de que “o conhecimento não começa com percepções ou observações, nem com a 

coleta de dados ou fatos, mas com problemas”.  

É a partir desta concepção que se justifica a proposta metodológica utilizada para 

discussão do problema apresentado nesta pesquisa, visto que os estudos em 

Geodiversidade buscam compreender a diversidade do meio abiótico e a multiplicidade 

de fatores e das relações complexas existentes entre o ser humano e estes elementos, 

enfatizando a importância do conhecimento e da sua conservação.  

Esta pesquisa apresenta caráter analítico e explicativo, visto que buscou avaliar 

o potencial da Geodiversidade na referida área em estudo e as relações existentes entre o 

homem e estes elementos com vistas para o planejamento e gestão destes recursos, sendo 

que a expansão urbana da Ilha do Maranhão vem intensificando-se no sentido do setor 

sudeste.  

As teorizações iniciais deste trabalho foram realizadas a partir de um 

levantamento bibliográfico pautado em autores que trabalham com os conceitos e 

categorias de análise essenciais para esta análise, nos mais diversos meios de publicação 

(livros, periódicos, dissertações e teses, em meio digital ou impresso).  
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A divisão deste estudo bibliográfico foi feita em duas partes: uma sobre os 

autores que colaboram com reflexões sobre os conceitos pertinentes a Geodiversidade 

para a ciência geográfica, e a outra sobre os autores que abordam as análises e pesquisas 

sobre os elementos abióticos que envolvem a área de aplicação desta pesquisa.  

Em relação aos autores fundamentadores desta pesquisa, citamos: Brilha (2005; 

2015), Gray (2004), Dantas Et al (2008), Cañadas & Ruiz Flaño, (2007); Pereira, Azevedo 

e Ondicol (2013), Santos e Nascimento (2013); Silva (1973), Muehe (2006); Feitosa 

(2006); Klein e Souza (2012); Bandeira (2013); dentre outros que contribuíram para os 

resultados e reflexões deste trabalho. 

A natureza desta pesquisa tem cunho tanto qualitativo quanto quantitativo. Em 

sua esfera qualitativa cabe destacar o aspecto descritivo a partir da compreensão do objeto 

de estudo através de um quadro teórico, que relacione variáveis e significados da relação 

dos fatores abióticos com a população da área.  

Para executarmos o caráter qualitativo e quantitativo desta pesquisa, foi 

necessário fazer antes um inventário dos pontos de interesse da Geodiversidade no 

ambiente costeiro Sudeste da Ilha do Maranhão, onde a partir de jornadas de campo e 

levantamento de material bibliográfico sobre a área de estudo, sendo possível identificar 

os “hots-spots” da Geodiversidade.  

Na etapa qualitativa, foi possível compreender os serviços prestados pela 

Geodiversidade na referida área a partir da classificação de Gray (2013), que define os 

serviços abióticos prestados ao ecossistema como serviços de: suporte, provisão, 

regulação e culturais. Este tipo de classificação justifica-se a partir da ideia de que o ato 

de preservar e conservar está diretamente relacionado a atribuição de algum valor, 

defendida também por Nascimento e Santos (2013).  

Quanto ao seu caráter quantitativo foi feito, a partir dos pontos inventariados, a 

quantificação da Geodiversidade a partir da utilização da metodologia proposta por 

Pereira (2010), que será mais detalhada nos próximos itens, com vistas em quantificar a 

diversidade e a relevância dos pontos de interesse relacionados a Geodiversidade da área, 

levantados nesta pesquisa.  

A partir da adaptação desta metodologia para a área em estudo, foi feita a 

quantificação da Geodiversidade a partir de parâmetros que envolvem vulnerabilidade, 

características intrínsecas, uso potencial, necessidade de proteção, média do ponto de 

interesse, recomendação. Após o preenchimento de todos os itens, será calculado a 
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relevância do hot-spot, atribuindo-lhe uma nota (entre 0 e 4), relevância (regional, 

nacional ou internacional), além de valores didático, científico e turístico, propostos na 

metodologia proposta por Pereira (2010). 

Com vistas no embasamento geográfico da pesquisa e para melhor uso das 

metodologias mencionadas, foi necessário o uso de materiais cartográficos para a 

identificação, compatibilização e espacialização de dados relacionados a Geodiversidade, 

além da extração de informações relacionadas ao uso destes recursos.  

Neste momento da pesquisa foi feito uso dos Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG´s), para facilitar o alcance destes objetivos. O sensoriamento remoto, a 

partir do uso de imagens de satélite, será usado principalmente para identificação de 

feições geológicas e geomorfológicas diferenciadas, assim como para apontamentos de 

formas de uso destes recursos, como por exemplo para identificar áreas de extração de 

recursos minerais.  

Também foi feito uso de técnicas de geoprocessamento, para a associação das 

informações extraídas em jornadas de campo e a partir do sensoriamento remoto, 

juntamente a dados secundários referentes a Geodiversidade da área, disponibilizados 

pelo Serviço Geológico Brasileiro.  

Para validação de dados secundários e análise da realidade sobre a temática 

estudada na área (Figura 05), foram realizadas jornadas de campo, onde o principal 

objetivo foi a observação da paisagem a fim de perceber as implicações mais visíveis na 

área de estudo, decorrente das formas de uso e ocupação da terra sobre os recursos 

abióticos e a importância destes recursos para o equilíbrio da dinâmica ambiental da área.  

Figura 05 - Principais etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2018).  
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Os procedimentos propostos para esta análise deram suporte para os fenômenos 

analisados a partir da observação do problema exposto, para o levantamento de 

informações e questões relevantes que possam a vir a enriquecer as discussões sobre 

Geodiversidade, a partir de um olhar geográfico, assim como contribuição para a 

conservação da Geodiversidade do setor Sudeste da Ilha do Maranhão, através de 

propostas de planejamento e gestão a partir dos resultados que forão obtidos nesta 

pesquisa. 

 

2.3 Técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 

A abordagem metodológica para a identificação das principais feições 

costeiras, estão representadas na figura 06, e envolve processamento digital da imagem 

LANDSAT 8 OLI do ano de 2016 além de levantamentos de campo relativos a 

geomorfologia (Quadro 01).  

Quadro 01 - Principais características da imagem LANDSAT TM 8 

IMAGENS LANDSAT 8 
Sensor Bandas 

Espectrais 
Fonte Resolução 

Espacial 
Data de 

Aquisição 

OLI 8 faixas 
  

USGS 1-7: 30 metros 
8: 15 metros 

22.06.2016 
  

Fonte – Adaptado de INPE (2016). 

Para as imagens de satélite foram efetuadas: 1) Fusão de 7 bandas da imagem 

Landsat 8 OLI para um único arquivo em formato ers. (er mapper raster dataset), para 

facilitar nas próximas etapas de trabalho. 2) Cálculo de estatísticas da imagem fusionada: 

com o objetivo de auxiliar na geração dos principais componentes; 3) Correção 

atmosférica (Dark Pixel Correction): com o objetivo de minimizar os efeitos atmosféricos 

sob a imagem.  

A segunda etapa do processamento consistiu na elaboração de composição 

colorida no sistema de cores Red, Green, Blue (RGB), da imagem e na fusão destas com 

as PC´s (Principais Componentes) no sistema híbrido RGB-I (Red, Green, Blue – 

Intensity). Depois desta fase, foi utilizada técnicas de combinação simples, razões de 

bandas e ajustes de histogramas. A partir destas etapas (Figura 06), e juntamente com as 

observações em campo, foi possível realizar a identificação das macro-feições 

geomorfológicas do setor costeiro Sudeste da Ilha.  

 

 



31 
 

Dissertação de Mestrado  Thiara Oliveira Rabelo   2018 

Figura 06 - Fluxograma de etapas para identificações das feições geomorfológicas 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

2.4 Pesquisas de Campo 

Nesta etapa da pesquisa, foi realizado o reconhecimento da área em estudo para 

análise da Geodiversidade, relacionados principalmente a Geologia, Geomorfologia, 

Pedologia e Hidrografia, para verificação das informações já selecionadas nos materiais 

bibliográficos e cartográficos referentes ao Sudeste da ilha do Maranhão.  

Além disto, na etapa de reconhecimento em campo foi feito uso de recursos 

icnográficos (câmeras fotográficas) para, registro de situações da Geodiversidade da área, 

interessantes para a pesquisa, assim como conversas com alguns moradores da área para 

fim de compreender melhor as formas de uso destes recursos neste setor da Ilha e para 

identificação dos nomes de alguns locais que foram identificados partir desta pesquisa de 

mestrado.  

As atividades de campo foram essenciais para a seleção e delimitação dos pontos 

de interesse da Geodiversidade neste setor da Ilha, auxiliada com o uso de GPS Garmim 

670, cedido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Universidade Federal do 

Maranhão. Na segunda parte da pesquisa, as etapas de campo foram essenciais para maior 

conhecimento dos pontos de interesses identificados na primeira parte, onde foram feitas 

medições do tamanho da distância em metros da área de praia e pós-praia e tamanho em 

metros das falésias através da utilização de uma trena métrica de 50 metros.  



32 
 

Dissertação de Mestrado  Thiara Oliveira Rabelo   2018 

Nesta etapa também foram coletadas amostras de rochas em cada ponto de 

interesse elencado durante a pesquisa (Figura 07), para que pudesse ser feito 

posteriormente análise macróscopica destas amostras em laboratório, para melhor 

detalhamento das características geológicas da área e dos pontos selecionados.  

Figura 07 – Registro da medição de falésias e coleta de amostras de rochas em atividade de 

campo 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

 

2.5 Descrição dos serviços abióticos da Geodiversidade 

Nesta etapa foi possível compreender os serviços abióticos prestados pela 

Geodiversidade, a partir da proposta de Gray, Gordon e Brown (2013), que se 

fundamentou na Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2005), que engloba quatro 

grandes grupos de serviços, que são: suporte, regulação, provisão e os culturais, sendo 

que junto aos culturais o autor enfatiza os serviços de conhecimento. Alguns 

pesquisadores já apresentam alguns resultados nestas perspectivas de identificação de 

serviços prestados pela Geodiversidade como Silva e Nascimento (2016) e Macêdo et al 

(2017).  

Estes serviços prestados pela Geodiversidade serão detalhados no item 3.2 desta 

dissertação, onde será explanado sobre os valores e classificações da Geodiversidade até 

chegar na proposta dos serviços abióticos do ecossistema. A discussão sobre os serviços 

prestados pela Geodiversidade da área foi feita a partir da delimitação das unidades 

geoambientais da Geodiversidade da área, feita a partir de uma congregação e correlação 

de fatores observados na área.  

 

 

C D 
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2.6 Inventariação dos pontos de interesse 

A seleção dos pontos de interesse foi feita com base em um inventário de 

reconhecimento, de acordo com a metodologia proposta por Sharples (2002) no trabalho 

“ Concepts and principles of Geoconservation”, que se classificam como inventários de 

primeira etapa, quando se identificam feições ou locais significativos a partir de revisão 

bibliográfica, consulta a especialistas e atividades de campo. O uso deste tipo de 

inventariação se faz presente em pesquisas como a de Pereira (2010) e Meneses e 

Nascimento (2014).  

A inventariação destes pontos foi feita considerando a realidade do ambiente 

costeiro do sudeste da Ilha do Maranhão, dando ênfase a questões de enquadramento 

geológico geral, estatuto legal, aproveitamento o terreno, tipo de interesse do local, e 

outros temas, que estão mais detalhadas no anexo 01. Esta ficha foi feita a partir das 

especificidades que esta pesquisa buscava para o local e assim como através da adaptação 

de modelos de fichas de inventariação para observação em campo, como a proposta por 

Brilha (2005).   

Esta seleção está sendo feita a partir das informações e das referências 

bibliográficas e cartográficas da área, pesquisas de campo e também através de 

informações de moradores da área. Como a maior parte dos pontos de interesse do sudeste 

da ilha são áreas de praias, achou-se pertinente nesta pesquisa utilizar uma metodologia 

de caracterização ambiental do ambiente, proposta por Lima (2006), que ajuda a 

descrever melhor estes ambientes, e está detalhada no anexo 02.  

 

2.7 Etapas em gabinete: análises e correlação de dados 

As etapas em gabinete foram importantes principalmente para análise dos dados 

coletados e correlações feitas entre os mesmos. Nesta etapa foi feita toda a parte 

cartográfica da pesquisa tendo como resultado os mapas gerados neste estudo como os 

mapas de : localização da área de estudo, unidades geológicas da área, unidades 

geomorfológicas, unidades pedológicas, bacias hidrográficas, uso e ocupação do setor 

sudeste, espacialização das principais comunidades do setor sudeste, delimitação das 

unidades geoambientais da área em estudo e espacialialização dos pontos de interesse de 

geodiversidade elencados durante a pesquisa.  

Nesta etapa também foi feita a análise macroscópica das amostras de rochas dos 

pontos de interesse de Geodiversidade, identificados durante a pesquisa para fins de 
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compreender melhor as características geológicas destes locais. Para melhor execução 

desta parte, esta análise foi realizada com o auxílio de microscópio de precisão do 

laboratório do Departamento de Geologia, com aproximação máxima de 4,7 mílimetros 

(Figura 08). A partir desta análise foi possível obter informações sobre textura, 

granulação, esfericidade, seleção, maturidade textural, porosidade, contatos, composição, 

índice de empacotamento, dentre outras informações que podem ser vistas na ficha do 

apêndice 01.  

Figura 08 – Microscópio utilizado para auxílio da análise macróspica das rochas 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

 

2.8 Quantificação da Geodiversidade local 

Para fazer a quantificação dos pontos de interesse selecionados foi usada como 

base a metodologia proposta por Pereira (2010), que insere 20 parâmetros que estão 

presentes nas principais propostas de quantificação da Geodiversidade e que onde 

também foram colocados parâmetros relacionados a uma realidade brasileira aplicada no 

Estado da Bahia. Esta metodologia já foi utilizada em outros trabalhos como o de França 

e Mariano (2016); Silva, Aquino e Oliveira (2016); Lopes, Araújo e Nascimento (2012).  

Uma vez estabelecidos os parâmetros considerados, os mesmos foram agrupados 

em categorias de valores, que tenham por objetivo principal identificar, principalmente, 

o valor turístico e científico dos pontos selecionados, com vistas principalmente na sua 

conservação. Dessa forma, estão descritas abaixo (Quadro 02) as quatro categorias de 

valores, utilizadas na proposta de Pereira (2010):  
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Quadro 02 -  Descrição dos valores considerados pela metodologia proposta por Pereira (2010). 

Valor Descrição 

 

Valor 

Intrínseco 

(Vi) 

Parâmetros associados diretamente aos aspectos inerentes ao ponto 

de interesse, independente do seu uso, ou de uma avaliação funcional 

do local. Para análise deste valor analisa-se raridade, integridade, 

vulnerabilidade associada a processos naturais e variedade de 

elementos da Geodiversidade que estes elementos apresentam.  

 

Valor 

Científico 

(Vci) 

Parâmetros referentes a trabalhos de pesquisa realizados no local, as 

suas potencialidades para ilustrar aspectos relevantes da 

geodiversidade da área. Bem como sua relevância didática, e a 

variedade de elementos relacionados com outras temáticas de estudo 

(biologia, história, arqueologia). Este potencial é indicativo científico 

do local.  

 

Valor 

Turístico 

(Vtur) 

Parâmetros associados que permitem uma avaliação da realidade 

atual referente ao uso do local. Englobando características como 

acessibilidade, à presença de infraestruturas, a utilização do local no 

momento presente.  

 

Valor de 

Uso/Gestão 

(Vug) 

Parâmetros ligados à relevância cultural (lendas, religião), condições 

sócio-econômicas da área de entorno, nível oficial de proteção, 

possibilidade de utilização dos locais de interesse e vulnerabilidade 

perante o uso. Este conjunto de critérios é indicativo dos impactos 

sociais e viabilidade de utilização futura do local, bem como a 

aplicação de investimentos para sua valorização.  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Pereira (2010), comenta todos os parâmetros adotados para a quantificação dos 

pontos inventariados. Os parâmetros são apresentados separadamente, para cada 

categoria de valor considerada, que estão detalhadas no anexo 03. O conjunto dos 

parâmetros incluídos na aplicação resultam em uma nota, através de uma média aritmética 

(Figura 09), considerando duas casas decimais no resultado final. 

Figura 09 – Média aritmética dos parâmetros adotados para quantificação 

 

Fonte: Pereira (2010). 

Depois da obtenção destas notas para cada categoria de valor, também serão 

calculadas para o Valor de Uso Científico (VUC), que é o valor indicativo do ponto a 

nível de conservação, o Valor de Uso Turístico (VUT) e o Raking de relevância para o 
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conjunto de locais selecionados. Pereira (2010), enfatiza que este último parâmetro 

estabelece o nível de relevância ou influência (local, regional, nacional ou internacional) 

dos pontos de interesse.  

Para chegarmos aos cálculos destes valores de usos locais, serão adotadas as 

seguintes ponderações e equações (Quadro 03): 

Quadro 03 - Descrição dos valores de usos locais com base em Pereira (2010). 

Valores Descrição Equação 

 

 

Valor de Uso 

Científico (VUC) 

Calculado a partir da média ponderadas 

dos valores intrínsecos (Vi) e científico 

(Vci), onde será atribuído o maior peso 

ao Vci, posto que este parâmetro é o 

indicador que expressa o potencial 

científico já consagrado (Vci), ou ainda 

inexplorado (Vi), do local. 

VUC= (2* Vi 

+ 3* Vci)/5 

 

 

 

 

 

 

Valor de Uso 

Turístico (VUT) 

Calculado a partir da média ponderada 

dos valores turísticos (Vtur) e de uso e 

gestão (Vug). Este parâmetro expressa a 

utilização em curso do local, já que em 

seu cálculo são considerados os 

parâmetros relacionados com seu 

aspecto estético, acessibilidade presença 

de infraestrutura e condições atuais de 

uso do lugar, foi atribuído um peso maior 

para este indicador. Este parâmetro 

também expressa o potencial futuro para 

valorização e divulgação, o seu nível 

oficial de proteção, a ausência de 

conflitos com outras atividades 

econômicas, vulnerabilidade mediante a 

uso antrópico. 

 

 

 
VUT=(3*Vtur

+2*Vug)/5 

 

 

 

 

 

Valor de 

Conservação (VC) 

Calculado a partir da média ponderada 

entre os valores intrínseco (Vi), 

científico (Vci), e de uso e gestão (Vug), 

onde foi atribuído um peso maior a Vi. 

Tendo em vista a relevância científica do 

local foram utilizados o Vci e Vug no 

cálculo deste indicador já que estas 

categorias e de valores abrangem 

características que expressam estes 

quesitos. Todavia atribuiu-se pso maior 

ao Vi, já que a conservação dos 

elementos da natureza deve ter em conta 

o seu valor intrínseco, posto que estes 

elementos tem um fim em si mesmo e 

não apenas um valor funcional. 

 
VC= 

(3*Vi+Vci+V

ug)/5 

Continuação do quando na página seguinte.   
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Valores Descrição Equação 

 

 

 

 

 

Relevância (R) 

A relevância dos locais de interesse será 

obtida através dos índices de VUC e 

VUT, posto que os pontos inventariados 

tiveram como motivação principal locais 

de potencial turístico na região que 

estejam também relacionados ao 

potencial científico. Para realização 

deste cálculo estes valores foram 

divididos por 20 que representa o 

número total de parâmetros adotados na 

avaliação dos pontos de interesse, sendo 

posteriormente multiplicados pelo 

número 100, com o intuito de normatizar 

os resultados. 

 

 

 

R={2*[(VUC/

20)]*100] + 

[(VUT/20*100

]}/3 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Com base nesta proposta, e a partir destas aplicações adaptadas a área em estudo 

desta pesquisa, os resultados obtidos permitiram uma seriação dos pontos de interesse 

para cada tipo de uso pretendido, bem como a indicação de sua relevância em escala local, 

regional, nacional e internacional. Na definição de relevância dos pontos selecionados, 

Pereira (2010) estabelece os seguintes critérios para seriação do resultado:  

a) Relevância local: locais onde R = < 10;  

b) Relevância regional: locais onde 10 < R < valor médio obtido para a relevância 

do conjunto dos pontos avaliados; 

c) Relevância nacional: locais onde R > valor médio obtido para relevância do 

conjunto dos pontos avaliados; 

d) Relevância Internacional: locais onde R > valor médio obtido para a relevância 

do conjunto de pontos de interesse e onde simultaneamente, os parâmetros A-02 

e A-03 são maiores ou iguais a três e os parâmetros B-01, B-02, C-02 e C-03 

(Anexo 03) maiores ou iguais a dois.  

Os resultados desta etapa da pesquisa serão apresentados capitulo 8, depois da 

análise dos serviços abióticos prestados ao ecossistema pela Geodiversidade local, e após 

as análises e descrição das principais características dos pontos de interesse.  
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3..GEODIVERSIDADE, GEOCONSERVAÇÃO E GEOPATRIMÔNIO – 

 conceitos, valores, classificações e aplicações na Geografia 

 

Para melhor compreensão sobre a temática Geodiversidade, é importante termos 

em mente que ela está muito ligada a compreensão e conservação dos recursos abióticos 

e suas formas de uso pelo homem. É nesta perspectiva de pensamento que Cañadas e 

Flaño (2007), destacam que:  

Las primeras experiencias en la protección de espacios naturales tienen algo 

más de un siglo y derivan de la necesidad de conservar espacios notables y de 

preservarlos de la intervención humana. Aunque a lo largo de su desarrollo ha 

variado en las concepciones y planteamientos, la gestión de espacios naturales 

sigue siendo una actividad cuya vocación es la conservación de paisajes, 

hábitats, especies y espacios con valores bióticos o abióticos. En este contexto 

de gestión de espacios naturales comienzan a ser utilizados y difundidos 

algunos conceptos como Biodiversidad, Geodiversidad o Diversidad Natural, 

aunque unos han sido mejor comprendidos que otros. 

 

É neste cenário da menor compreensão ou de menor difusão que se encaixa a 

Geodiversidade, que é um termo muito recente, que começou a ser utilizado por geólogos 

e geomorfólogos no inicío da década de 1990 com o intuito de descrever a diversidade do 

meio abiótico e a multiplicidade de fatores e das relações complexas existentes entre eles, 

enfatizando a importância do conhecimento e da conservação destes elementos.  

Kubalíková (2013), descreve que a origem do termo Geodiversidade surgiu na 

década de 1990 na Austrália, com Sharples, e teve como definição a diversidade das 

feições e dos sistemas da Terra, sendo expandida mais tarde para diversidade geológica, 

geomorfológica, pedológica e suas interações e processos.  

Contudo, o uso do termo “Geodiversidade” pode ser anterior a esta data. Cañadas 

e Flanõ (2007) comentam que anteriormente a década de 1990, este termo foi utilizado 

nos anos 1940 pelo geógrafo argentino Frederico Alberto Daus; e foi utilizado para 

diferenciar as áreas da superfície terrestre com o marco da geografia cultural. Estes 

autores fomentam que nesta perspectiva, a Geodiversidade  

[...]se consideraba como un mosaico de diversidades paisajísticas y culturales, 

es decir como “diversidad geográfica”, de lugares, comarcas y regiones, con 

una concreción en los hábitats humanos. Esta corriente geográfica ha tenido su 

continuidad hasta la actualidad, con unos presupuestos regionales y 

paisajísticos relacionados sobre todo con la intervención humana (Rojas, 

2005). 
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Porém, a partir desta definição, o termo torna-se pouco naturalizado se 

comparado a outras definições como a de “biodiversidade”, por exemplo, que apresentou 

desde as suas primeiras discussões um conceito mais claro e preciso entre os estudiosos 

do que o de Geodiversidade. Este é um fator relevante que influenciou no tardar da maior 

difusão desta temática dentre os pesquisadores.  

Gray (2008), considera que o termo Geodiversidade que, ganhou repercussão e 

aceitação de uso internacional nos últimos anos, agora seria uma referência, 

principalmente, para a “diversidade geológica e geomorfológica.” Levando em 

consideração estas alterações para consolidação conceitual, que ocorreu nos últimos anos, 

Jorge e Guerra (2016) destacam que  

[...], segundo Pereira (2010), esse processo tardio em valorizar a 

geodiversidade, quando comparado com o desenvolvimento da conservação 

biológica, deve-se, em parte, pelo fato de a maioria dos trabalhos feitos por 

geólogos estarem voltados para o uso dos recursos naturais. Para Brilha (2005), 

a abordagem tradicional à temática da conservação da natureza contemplava 

as questões relacionadas à biodiversidade, deixando em segundo plano a 

geodiversidade. 

 

As primeiras definições de Geodiversidade estão mais direcionadas ao caráter 

geológico como ressaltam Johansson et al. (1999) e Stanley (2001) que esta é a “variação 

de processos e fenômenos geológicos”. No entanto, praticamente concomitante a esta 

visão da Geodiversidade, também se desenvolveu um conceito mais amplo e integrador 

que concebe a ideia de variedade da natureza abiótica.  

A partir da inserção das atividades humanas, e do ponto de vista conceitual, 

como fator diretamente atuante sobre a Geodiversidade ideias relacionadas aos valores 

destes elementos para o homem começaram a ser discutidas. Autores percussores dessas 

abordagens foram Sharples (2002), que indicou três categorias como valores da 

Geodiversidade: ecológico, intrínseco e humano; e Gray (2004), que estabeleceu sete 

categorias: intrínseco, cultural, estético, econômico, funcional, científico e educacional.  

Pensando com base nos valores que a Geodiversidade tem para as pessoas, foi 

possível discutir sobre outras questões como: Como conservar esta Geodiversidade? 

Como identificá-la? Quais locais e elementos geológicos podem ser realmente 

importantes e que justifiquem estratégias para conservação?  

É daí que autores como Brilha (2005), Gray (2005), Borba (2011), Nascimento 

(2008), Brilha (2016), trazem para suas discussões a noção de conservação destes 

recursos, destacando a importância da Geoconservação e Geopatrimônio, que visa 
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conservar e/ou preservar da diversidade natural, visando a manutenção da evolução 

natural destes elementos. O tópico a seguir, a partir da melhor definição destes conceitos, 

explica a evolução do conceito de Geodiversidade e detalha mais sobre a Geoconservação 

e Geopatrimônio.  

 

3.1 Definições  

Visto que o conceito de Geodiversidade, passou por algumas mudanças no 

decorrer dos anos, viu-se como pertinente tentar mostrar esta evolução a partir das 

principais definições utilizados sobre Geodiversidade, apresentados abaixo, no quadro 

04.  

Quadro 04 - Principais conceitos utilizados para definir Geodiversidade. 

Autor Ano Definição 

 

 

Stanley 

 

 

2000 

Variedade de ambientes, fenômenos e 

processos geológicos que produzem 

paisagens, rochas, minerais, solos e 

outros depósitos superficiais 

formadores do arcabouço que sustenta 

a vida na terra. 

 

 

 

Nieto 

 

 

2001 

O número e variedade de estruturas, 

formas e processos geológicos que 

constituem o substrato de uma região, 

sobre as quais está inserida a atividade 

biótica, incluindo a antrópica. 

 

 

 

Gray 

 

 

2004 

Variedade natural de feições ou 

elementos geológicos (rochas, 

minerais e solos), geomorfológicos 

(formas de relevo ou processos ativos) 

e de solo, incluindo suas associações, 

relações, propriedades, interpretações e 

sistemas. 

 

 

 

Koslowski 

 

 

2004 

Variedade natural da superfície da 

Terra, em seus aspectos geológicos, 

geomorfológicos, de solos e águas 

superficiais, bem como outros sistemas 

resultantes de processos naturais ou 

atividades humanas. 

 

 

Continuação do quadro na página seguinte. 
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Autor Ano Definição 

 

 

 

Brilha 

 

 

 

2005 

Compreende apenas aspectos não 

vivos do nosso planeta. E não apenas 

os testemunhos provenientes de um 

passado geológico 

(minerais, rochas, fósseis) mas também 

os processos naturais que atualmente 

decorrem dando origem a novos 

testemunhos. 

 

 

Araújo 

 

 

2005 

Resultado dos processos interativos 

entre a paisagem, a fauna, a flora e a 

forma como o homem se organiza. 

 

 

 

Cañadas e Flaño 

 

 

2007 

Variabilidade da natureza abiótica, os 

processos físicos da superfície 

terrestre, os processos naturais e 

antrópicos que compreendem a 

diversidade de partículas, elementos e 

lugares. 

Nascimento et al 

(2008) 

2008 [...] consiste de forma simples, em toda 

variedade de minerais, rochas, fósseis e 

paisagens que ocorre no planeta Terra. 

Fonte: Elaboração própria (2018).  

 

A partir das definições acima, percebemos algumas transformações sobre a 

temática Geodiversidade, visto que em alguns destes conceitos, notamos a preocupação 

de estudar em si a diversidade dos atributos abióticos, mesmo que alguns trabalhos 

atenham-se apenas a esta preocupação, mas também as suas interações e processos.  

Alguns autores apresentados no quadro 04, destacam os processos antrópicos 

como fatores importantes para os estudos em Geodiversidade, o que pode ser interpretado 

como um ponto positivo para nesse tipo de estudo, visto que o homem pode ser, em 

diferentes escalas, atuante e responsável por algumas alterações exógenas causadas sobre 

os recursos geodiversos.  

Algumas destas alterações podem estar diretamente relacionadas a ameaças, o 

que nos leva a pensar sobre a Geoconcervação. Andrasanu (2006), de forma bem objetiva, 

diz que a Geoconservação seria a conservação das partes não-vivas do ambiente, como 

características geológicas, geomorfológicas e do solo. O autor ainda ressalta que a 

importância desta conservação se dá pois, essas partes “não-vivas” do ambiente possuem 

muitos valores e são tão sensíveis a perturbações quanto a biodiversidade.  
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Sharples (2002), define a Geoconservação de forma semelhante, dizendo que a 

geoconservação visa a preservação da diversidade natural de significativos aspectos e 

processos geológicos, geomorfológicos e do solo, pela manutenção da evolução natural 

desses aspectos e processos. Porém a conservação por si só, já é considerada uma 

dificuldade, e mais ainda quando se trata de recursos abióticos.  

É neste contexto, que Gray (2004), começa em seu livro, suas reflexões sobre a 

conservação no contexto norte-americano dizendo que “conservation probably has a long 

history, but, as an organised activity supported by government, it began in the United 

States and was probably initiated as a response to overhunting, overgrazing and soil 

erosion.” O solo já aparecia como elemento abiótico que merecia atenção no que diz 

respeito a conservação no contexto norteamericano. 

Porém, a nível mundial Pereira e Farias (2016), relatam que  

[...] o primeiro exemplo de um pensamento conservacionista ocorreu em 

Nechâtel, na Suiça, em 1838, em relação a blocos erráticos de origem glacial 

(REYNARD, 2009, p. 10). Ademais, basta lembrar que o primeiro parque 

natural instituído oficialmente no mundo, Yellowstone National Park, nos 

Estados Unidos, em 1872, tem no fator abiótico fortes evidências de motivação 

turística, como o gêiser Old Faithful e os picos montanhosos gerados pela ação 

endógena, entre outros.  

 

No Brasil, a conservação ambiental ainda é um tema na qual não é devida 

importância. Mesmo com a abundância de recursos naturais presentes no país, as medidas 

de proteção aos mesmo não são executadas com rigor. Porém, estas discussões vêm 

ganhando mais espaço nas últimas décadas. No que se refere a atenção dada a proteção 

dos recursos da Geodiversidade, Pereira e Farias (2016) ainda comentam que o marco de 

proteção legal destes recursos foi 

Após a Proclamação da República (1889), na Constituição Republicana de 

1891, era atribuída à União a competência para legislar sobre minas e terras, 

descrita no artigo nº 34, inciso 29, vinculado a propriedade do subsolo a do 

solo. Esta foi a primeira inserção oficial de elementos da geodiversidade na 

legislação ambiental brasileira. Em 1907, no governo de Nilo Peçanha, é criado 

o Serviço geológico e Mineralógico.  

É no governo de Getúlio Vargas (1930 – 1945; 1951 – 1954), entretanto, que 

a Geodiversidade, na forma de recursos minerais e energéticos, 

principalmente, foram inseridos efetivamente, na pauta das discussões do 

Congresso, com a criação da Petrobras (1930), Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM, em 1934), criação do primeiro parque nacional, 

que possui na geomorfologia um elemento determinante, as montanhas de 

Itatiaia no Rio de Janeiro (1937), Conselho Nacional de Petróleo (CNP) e 

Código das Minas (1938), entre outros decretos e leis.  

 

Todavia, os recursos abióticos se comparados aos bióticos, no Brasil ainda 

permanecem em segundo plano, quando o assunto é a conservação. Por exemplo, o artigo 
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4, da Lei de número 9.985, inciso VII e VII, de 2000, prevê em 2 dos 13 objetivos do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e visam a proteção da 

Geodiversidade, quando se referem a “proteger as características relevantes da natureza 

geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica e cultural” e “proteger e 

recuperar recursos hídricos e edáficos”.  

Porém, mesmo estando previsto no SNUC, a conservação da biodiversidade 

ainda é bem mais enfatizada no Brasil. Sendo que, para manter o equilíbrio de uma área 

a proteção dos recursos dos elementos da Geodiversidade, é tão importante quanto a dos 

elementos bióticos. Com relação a promoção e a conservação da Geodiversidade, Lopes 

e Araújo (2011) complementam à essa dificuldade, a de existir ainda uma tendência em 

se pensar que elementos da biodiversidade são mais frágeis e vulneráveis às ameaças, 

enquanto a Geodiversidade é vista como estável e livre de qualquer perturbação antrópica. 

É neste cenário, que surgem estratégias de conservação dos recursos abióticos 

que surgem conceitos como Geopatrimônio ou Patrimônio Geológico, que indicam, 

dentre os elementos da Geodiversidade, quais merecem uma atenção especial no sentido 

de serem conservados. Segundo Borba (2011), o conceito de Geopatrimônio (do inglês 

geological heritage ou geoheritage) foi definido pela primeira vez por Eberhardt (1997 

apud Sharples, 2002):  

[...] como sendo constituído por “aqueles componentes da geodiversidade 

importantes para humanidade por razões outras que não a extração de 

recursos, e cuja preservação é desejável para as atuais e futuras gerações”.  

 

É nesta mesma linha de raciocínio de Hose (2005, apud Koslowski, 2004), que 

afirma que o patrimônio geológico ou geopatrimônio é a parte valiosa da Geodiversidade, 

considerando diferentes razões, objetivas e subjetivas, com estreita relação com a 

interpretação dos fenômenos, que muitas vezes resultam em significados mitológicos, 

religioso e, estético, para os seres humanos.  

É com base nestas preocupações de conservação do Geopatrimônio que Brilha 

(2005) estabeleceu algumas estratégias de Geoconservação, agrupadas nas seguintes 

etapas: inventariação, quantificação, classificação, conservação, valorização, divulgação 

e monitoramento; detalhadas na Figura 10.  
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Figura 10 -  Etapas para Geoconservação proposta por Brilha (2005) 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  
 

Estas são etapas da Geoconservação propostas pelo autor com base na 

experiência e realidade da Geodiversidade em Portugal, na cidade de Aveiro. Embora 

sejam etapas sistematizadas de um modo bem abrangente, é importante enfatizar que cada 

local e cada elemento da Geodiversidade poderão ter suas estratégias de conservação 

diferenciadas, dependendo da necessidade. Por isto, para entender e pensar melhor sobre 

estas estratégias, é necessário compreender e indicar os valores destes recursos.  

 

3.2 Valores e Outras Classificações 

Nascimento et al (2008), afirmam que o ato de preservar e conservar está 

diretamente relacionado a atribuição de algum valor. Desta forma, para pensar em 

conservação e preservação da Geodiversidade, é necessário refletir quais os valores que 

os elementos abióticos possuem para o ser humano.  

Foi pensando nisto que, em 2004, o geógrafo inglês Murray Gray, apresentou 

em sua publicação “Geodiversity”, os valores da Geodiversidade, sendo estes 

classificados em: intrínseco, cultural, estético, econômico, funcional, científico e 

educativo. Estes setes valores foram vinculados a 32 subvalores, demostrados por Silva 

(2016) na figura 09, onde é possível perceber de forma mais detalhada e integrada a 

relação destes valores.  
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Figura 11 - Diagrama simplificado do sistema de valores da Geodiversidade 

segundo Murray Gray 

 

Fonte: Silva (2016).  

 

Nascimento et al (2008), descrevem de forma objetiva esses valores propostos 

por Gray (2004):  

 Valor intrínseco: expressa a relação existente entre o homem e a natureza, e é de 

mais difícil compreensão principalmente devido a capacidade de quantifica-lo. 

Visto que existem dois grupos que vêem a natureza de forma distinta: um defende 

que a natureza deve estar à disposição do homem, com a finalidade de satisfazer 

as suas necessidades. O outro grupo, considera que o homem é parte da natureza, 

e portanto, esta seria seu valor próprio.  

 Valor cultural: originado da forte interdependência entre o desenvolvimento 

social, cultural e/ou religioso e o meio físico ao redor. Os autores dão como 

exemplo algumas cidades do Brasil, que estão diretamente relacionados com 

aspectos geológicos e geomorfológicos, tais como Serra Caiada (RN), Diamantina 

(MG), etc. 

 Valor estético: também de difícil compreensão, pois não é possível quantificá-lo, 

pois a contemplação da paisagem é algo praticado de forma consensual, ou seja, 

muita gente acha a paisagem bonita, porém decidir a mais bonita é algo discutível.  
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 Valor econômico: é o mais fácil de quantificar, visto que as pessoas estão 

acostumadas a atribuir valor econômico a quase tudo. Assim, com certeza os 

minerais, rochas e fósseis tem o seu valor econômico. Tendo como exemplo os 

artesanatos, jóias, energia térmica, extração mineral, etc.  

 Valor funcional: este é visto sobre dois aspectos. O primeiro é o valor in sittu da 

Geodiversidade (de valor utilitário para o homem) e o segundo é o que refere-se 

ao valor do substrato para a sustentação dos sistemas físicos e ecológicos.  

 Valor científico: tem como base o acesso e posterior estudo da Geodiversidade, 

tanto em nível fundamental, quanto aplicado.  

 Valor educativo: está intimamente ligado ao estudo das ciências da Terra. Ela 

pode acontecer tanto no âmbito formal (ensino fundamental, médio e superior) 

como no informal (público não escolar/ acadêmico).  

Porém, o que em 2004 Gray denominou de “Valores da Geodiversidade”, ou seja 

a importância destes recursos para homem; devido a algumas questões de 

amadurecimento da temática e de maior facilidade de divulgação, em 2011 foi chamado 

pelo autor de “Serviços Geossistêmicos”, e em 2013, redefinido por Gray, Gordon e 

Brwon (2013) para “Serviços abióticos do ecossistema”.  

Esta última classificação, foi pautada na Avaliação Ecossistêmica do Milênio 

(MEA, 2005), que em seu primeiro capítulo resume a preocupação dos serviços 

ecossistêmicos como “ entender o valor da natureza para os seres humanos”. Desde então, 

surgiram várias propostas de classificação para os serviços ecossistêmicos (MEA, 2005; 

TEEB, 2008; CICES, 2010) que, em sua maioria, englobam quatro grandes grupos de 

serviços, que são: suporte, regulação, provisão e os culturais.  

Mas, a ênfase dada nestas classificações é aos serviços ecológicos prestados pela 

biodiversidade. Porém alguns estudos tentam, mesmo que de forma pontual, indicar 

algumas contribuições prestadas pelos elementos abióticos ao ecossistema, como o de 

Sousa et al (2016), que se propõe a classificar os serviços ecossistêmicos prestados por 

uma região costeira complexa, localizada entre as cidades do Porto e Lisboa em Portugal, 

chama Ria de Aveiro.  

A classificação e mapeamento dos serviços nesta pesquisa é feita por meio da 

Tabela CICES, que organiza suas classes em categorias, seções, divisões e grupos e que 

segundo Sousa et al (2016) “considera as saídas dos ecossistemas dependentes do 

processo de vida”, servindo para fazer algumas contribuições ou classificações do ponto 
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de vista abiótico de forma separada. Neste estudo de caso, por exemplo, associados aos 

serviços prestados pela parte ecológica da área, algumas considerações referentes as 

saídas abióticas, como: o fornecimento de substâncias minerais nutritivas (sal marinho) e 

a transição de materiais não-metálicos (areias e cascalho) associados a água costeira.  

Ora, este é apenas um exemplo onde tentou-se fazer uma associação, mesmo que 

tímida, de elementos da biodiversidade e Geodiversidade. Porém, esta realidade ainda 

não é maioria e por conta disto, alguns pesquisadores como Gray, Gordon e Brown 

(2013), empenharam-se em mostrar como o meio abiótico também presta seus serviços 

para o ecossistema. Algumas destas contribuições podem ser vistas na figura 12:  

Figura 12 -  Bens e serviços prestados pela Geodiversidade segundo Gray, Gordon e Brown 

(2013). 

 
Fonte: Adaptado por Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

A figura 12 ajuda a compreender melhor como a Geodiversidade está presente 

em nossas vidas, visto que em muitas vezes não percebemos os muitos âmbitos que os 

elementos abióticos estão prestando serviços ao ser humano e ao ecossistema. Como 

exemplo disto, citamos o ecossistema manguezal, onde a os serviços da biodiversidade 

são mais enfatizados.  
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Estes ambientes por possuir uma geologia como depósitos flúvio-marinhos e 

segundo Maragon (2008) são constituídos por areias finas, siltes e argilas cuja, a 

laminação é fina e que se depositam incorporando matéria orgânica, dando origem às 

argilas orgânicas marinhas. Esses sedimentos podem, por exemplo, influenciar na 

distribuição espacial das tocas de caranguejos, animais típicos destes ecossistemas, como 

foi indicado pelas pesquisas de Menezes (2007), que enfatiza características como 

temperatura, salinidade, características dos sedimentos e conteúdo dos substratos como 

importantes para o habitat destes animais.  

Foi por conta de perceber relações como estas e observar que a Geodiversidade 

aparece em segundo plano em algumas análises e em outras, às vezes, nem é mencionada, 

no que se refere aos serviços ecossistêmicos, que Gray, Gordon e Brown (2013), 

apresentam quais seriam os “Serviços Abióticos do Ecossistema” divididos entre os 

serviços de suporte, provisão, regulação e os culturais, sendo que os serviços de 

conhecimento, atualmente encontram-se abarcados dentro da classe de serviços culturais.  

A partir desta sistematização dos serviços ecossistêmicos prestados pelos 

elementos abióticos (Figura 13), fica mais fácil a compreensão sobre quais as formas que 

a Geodiversidade está direta e indiretamente envolvida com o ecossistema. E é a partir 

desta sistematização que pretendemos fazer a classificação dos serviços prestados pelo 

ambiente costeiro do Sudeste da Ilha do Maranhão.  

Rabelo et al (2017) comentam que os processos de regulação podem estar 

relacionados a dinâmicas químicas da atmosfera, qualidade do ar, regulação climática e 

etc. Já os serviços de provisão estão diretamente relacionados a alimentos e bebidas, como 

por exemplo a água doce e água mineral, nutrientes e minerais que contribuem para o 

crescimento de plantas, materiais de construção (tijolos, agregados, aço, cimento, betume, 

etc.).  

No que se refere aos serviços de suporte podemos citar como exemplo o 

intemperismo do solo, desenvolvimento do perfil do solo, o solo como meio de cultura, 

habitats dinâmicos como pavimentos de calcário e cavernas, reservatórios de petróleo e 

gás e etc. Quanto aos serviços culturais fornecidos pela Geodiversidade destacamos a 

contribuição nas paisagens locais que podem ser terapêuticas para a saúde e o bem estar, 

atividades recreativas, coletas de fósseis, dentre outros (RABELO et al, 2017).  
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Figura 13 - Serviços abióticos, dividido em 4 grandes grupos, prestados pelo ecossistema, 

propostos por Gray, Gordon e Brown (2013). 

 
Fonte - Rabelo, et al. (2018).  

Compreender estes serviços também torna mais fácil o entedimento sobre os 

possíveis riscos e ameaças a Geodiversidade, sejam elas de cunho natural ou através de 

interferências antrópicas. Entender estas ameaças faz com que seja pensada e planejada 

de forma mais eficaz medidas de proteção a estes recursos. 

 

3.3 Ameaças e Proteção a Geodiversidade 

Borba (2011), enfatiza que o progresso das sociedades, tanto no passado quanto 

no presente, têm sua base na utilização e transformações de bens minerais e energéticos, 

ou seja recursos da Geodiversidade. Neste contexto, o autor ainda fomenta que, na busca 

do desenvolvimento sustentável, deve-se estabelecer um equilíbrio entre o consumo e a 

proteção destes recursos naturais.  

Já foi mencionado aqui, que é a partir destas preocupações com a conservação 

destes elementos, que surgiu o conceito de Geopatrimômio, que seriam aqueles elementos 

cujo a preservação e/ou conservação é desejável para as futuras gerações devido a sua 

importância, não apenas relacionada a extração, mas também a outras questões, como as 

culturais por exemplo.  

Por isso é importante entender a que tipos de ameaças a Geodiversidade está 

exposta, para que possam ser pensadas e construídas suas medidas de proteção. Brilha 
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(2005), ressalta algumas considerações importantes a respeito das ameaças a estes 

elementos:  

a) A maior parte das ameaças a Geodiversidade advém direta ou indiretamente 

das atividades humanas; 

b) Por conta disto, não existem tantas diferenças sobre os fatores que ameaçam 

a Geodiversidade e a Biodiversidade; 

c) A Geodiversidade encontra-se ameaçada em diversas escalas e graus 

distintos. Onde podemos assistir desde a degradação da paisagem natural à 

degradação circunscrita de um pequeno afloramento. 

Nascimento et al (2008), indicam algumas ações como sendo possíveis ameaças 

aos recursos da Geodiversidade, como: obras de engenharia como estradas e outras 

construções; atividades de mineração não-planejadas, atividades militares; coletas de 

amostras para bens não-científicos e a falta de conhecimento público sobre a sua 

importância.  

Brilha (2015) descreve sobre algumas destas possíveis ameaças aos elementos 

abióticos (Quadro 05):  

Quadro 05 - Exemplos de ameaças a Geodiversidade com base nas informações de Brilha (2015). 

Ações/Ameaças Descrição 

 

Exploração dos recursos minerais 

 

Pode ter impacto negativo no curso normal de 

processos naturais. Explorações inertes, sem 

regras nos leitos dos rios e nas zonas costeiras, 

com a consequência de retirada do material dos 

ciclos naturais de transporte e sedimentação, 

pode ter efeitos gravíssimos a curto e médio 

prazo.  

 

 

Desenvolvimento de obras de 

engenharia 

 

Praticamente todas as grandes obras induzem 

impactos negativos sobre a Geodiversidade. 

Desde a abertura de vias de comunicação, 

passando pela construç de barragens ou edifícios 

de grande envergadura até a produção de 

resíduos de mineração ou armazenamento 

inadequado de outros tipos resíduos que afetam 

diretamente os elementos abióticos. 

 

Continuação do quadro na página seguinte.  
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Ações/Ameaças Descrição 

 

Desmatamento, reflorestamento e 

agricultura 

Em alguns locais de interesse pedagógico e 

científico para a Geodiversidade o crescimento 

da vegetação pode se constituir como um fator 

das características geológicas. Já o 

desmatamento pode ter efeitos perniciosos sobre 

a Geodiversidade pois pode levar a erosão dos 

solos, por exemplo. A agricultura mecanizada e 

intensiva também pode ser uma ameaça para os 

elementos abióticos também, uma vez que a 

maquinação pesada leva a erosão dos solos e o 

uso intensivo de adubos e pesticidas à 

deterioração das águas superficiais e pesticidas.  

 

 

Atividades militares 

O desenvolvimento de atividades militares, quer 

de treino, quer no âmbito de ações bélicas ocorre 

muitas vezes em zonas sensíveis para 

Geodiversidade e para Biodiversidade. A 

utilização de maquinaria pesada e 

bombardeamentos contribuem para o aumento 

da erosão de solos e a utilização de munições, 

abandonadas no terreno, pode ter um impacto 

negativo na qualidade dos solos e águas 

superficiais e subterrâneas.  

 

Atividades recreativas e turísticas 

O aumento crescente deste tipo de atividades, em 

especial aquelas que se desenvolvem em 

ambientes naturais coloca a Geodiversidade e a 

Biodiversidade sob grande pressão. Por 

exemplo, a utilização de veículos em cima de 

áreas de dunas ou zonas montanhosas; escaladas 

em determinadas zonas podem ter efeitos 

negativos sobre determinadas zonas de escarpas, 

etc.  

 

Coleta de amostras geológicas para 

fins não científicos 

O verdadeiro problema consiste na coleta de 

amostras quase sempre em zona pública, 

algumas vezes em áreas protegidas, com intuito 

lucrativo ou de enriquecimento de coleções 

privadas. Infelizmente em muitos locais para se 

obterem amostras desejadas se destroem, por 

vezes, jazidas inteiras e outras amostras 

comercialmente menos interessantes. 

 

Iliteracia Cultural 

A maior parte das ameaças até agora 

mencionadas estão relacionadas a falta de 

conhecimento, tantos dos responsáveis políticos 

e dos técnicos e público na área de ciências da 

Terra e sobre medidas de proteção e conservação 

ambiental.  

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  
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Estas são algumas das ameaças a Geodiversidade, no qual já nos dá uma noção 

para melhor compreensão sobre ações que envolvam o planejamento da conservação 

destes recursos. Visto que para conservar e proteger algo, além de conhecer o seu valor é 

necessário que haja o conhecimento sobre os possíveis riscos, ameaças e 

vulnerabilidades.  

É a partir do conhecimento destas ameaças que é possível pensar nas estratégias 

de Geoconservação, que podem preservar e/ou conservar estes recursos, dependendo de 

cada necessidade. Borba (2011), destaca algumas estratégias de Geoconservação, listados 

por Gray (2008) 

[...] cada uma com um com aplicabilidade a certos tipos de conteúdos de 

Geodiversidade e geopatrimônio. O primeiro método é a manutenção de um 

elemento da Geodiversidade (ou, pelo menos sua localização) em segredo 

(secrecy), como nos casos de camadas fossíliferas raras ou de espeleotemas 

(cavernas) com ocorrência de minerais frágeis. Sinalização (signage) ou 

barreiras físicas (physical restraint) para restrição de acesso podem ser de 

acesso podem ser importantes tanto em locais onde a natureza é frágil, como 

em cavernas ou dunas, quanto em sítios onde os processos geológicos possam 

trazer riscos aos visitantes como em locais de concentração de gêiseres. O 

soterramento (reburial) é uma prática mais incomum, mas pode ser útil em 

locais onde o estudo de alguns tipos de fósseis não tenha sido ainda 

completado. Ainda com relação aos conteúdos paleontológicos, a escavação e 

envio de materiais para museus (excavation/curation), para estudos e 

exposição ao público já é uma prática usual entre os pesquisadores e 

instituições responsáveis.  

 

Estas são apenas algumas das 12 práticas propostas por Gray (2008). 

Dependendo da necessidade de cada local e do tipo de ameaça a que um elemento da 

Geodiversidade esteja exposto, outras práticas e métodos podem ser pensadas e 

planejadas. Uma das estratégias mais modernas e bem sucedidas de proteção ao 

Geopatrimônio são os geoparques.  

Borba (2011), afirma que um Geoparque consiste em um território habitado 

(munícipio ou consórcio de municípios), possuidor de geossítios de qualidade com alto 

valor científico, educativo, estético ou turístico, e uma estrutura de gestão que permita o 

desenvolvimento sustentável das comunidades através do seu envolvimento na 

valorização e proteção do geopatrimônio.  

A exemplo disto no Brasil, podemos citar o Geoparque Araripe, no Estado do 

Ceará, que foi o primeiro geoparque das Américas reconhecido pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e Cultura), e estende-se pela 

área de seis munícipios. Esta região abriga uma das maiores jazidas de fósseis cretáceos 

do Brasil. Este é apenas um dos exemplos de locais onde a Geodiversidade é destaque no 
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Brasil, porém outras novas propostas de geoparques estão sendo pensadas como, é caso 

da Bodoquena no Pantanal, Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, Seridó no Rio 

Grande do Norte, dentre outros. 

Embora seja necessário persistir na criação de unidades pautadas na conservação 

da geodiversidade, também é necessário que a geodiversidade seja valorizada em 

unidades de conservação já existentes. Poucos estudos, como o de Pereira, Azevedo e 

Ondicol (2013), tratam da temática Geodiversidade dentro de unidades de conservação já 

estabelecidas, o que mostra a necessidade de que enfatizem a importância da 

Geodiversidade nestas áreas.  

A exemplo disto, citamos a Área de Proteção Ambiental (APA) do Delta do 

Parnaíba, que abrange os Estados do Maranhão e Piauí. A área em questão é formada por 

extensos rios e apresenta grandes áreas de dunas móveis e fixas e praias arenosas que 

formam um conjunto paisagístico importantíssimo, não apenas para a manutenção do 

ecossistema local, mas também para o desenvolvimento do Geoturismo na área.  

A criação da APA do Delta do Parnaíba tem por objetivos: a proteção dos deltas 

dos rios, dos remanescentes de mata fluvial, dos recursos hídricos, da melhoria da 

qualidade de vida, fomento do turismo ecológico e preservação das culturas tradicionais 

nos estados do Maranhão, Piauí e do Ceará. Porém, a visão de gestão sustentável dos 

recursos naturais nesta unidade de conservação, proposta pelo seu plano de manejo criado 

em 1998, está mais direcionada a flora e a fauna, deixando a conservação de elementos 

como geologia, geomorfologia e pedologia em segundo plano.  

Este é apenas um caso de unidades de conservação já existentes, que acabam 

voltando sua atenção mais para proteção e/ou conservação da biodiversidade, mas que 

possuem elementos da Geodiversidade que também necessitam de atenção especial. 

Porém, ainda existem muitas áreas que não são legalmente protegidas, mas que possuem 

elementos tanto da biodiversidade, quanto da Geodiversidade que merecem atenção no 

que se refere a conservação.  

Na Ilha do Maranhão, podemos citar exemplos destas áreas, enfatizando aqui a 

Geodiversidade, como é o caso das dunas do município de Raposa, localizadas no litoral 

ocidental da área ou as praias do ambiente costeiro sudeste da Ilha do Maranhão (Figura 

12), que são locais que merecem atenção devido a serem ambientes frágeis e com imenso 

potencial paisagístico.  
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Para entender melhor a necessidade de proteção a determinados elementos da 

Geodiversidade, é preciso compreender a importância e o valor destes elementos para a 

sociedade. E é neste contexto que podemos pensar na maior contribuição da ciência 

geográfica para os estudos em Geodiversidade que é pensar na possibilidade de 

estabelecer, de forma mais evidente e compreensível, a relação que o homem possui com 

estes elementos. O que pode resultar em ações mais eficazes de conservação destes 

recursos.  

 

3.4 A contribuição da Geografia para os estudos em Geodiversidade 

Sotchava (1978), considerava que a preocupação central dos estudos da 

Geografia, não é apenas em estudar os componentes naturais de um ambiente, mas 

também a conexão entre eles, não ficando os estudos restritos apenas as formações das 

paisagens e suas subdivisões, mas considerar inclusive a sua dinâmica correlacionando o 

homem e a natureza. 

As análises geográficas sobre a Geodiversidade de uma área se devem tanto a 

preocupação com a degradação dos recursos naturais quanto às situações extremas que 

expõem as populações ao perigo. Dentre estes perigos, podemos destacar as enchentes, 

deslizamentos, a desertificação e entre outros.  

Ou seja, em todas estas situações é necessário que seja pensada tanto na 

salubridade do meio físico quanto na qualidade de vida da sociedade. Porém, pensar na 

“qualidade de vida dos seres humanos”, em muitos casos, acontece de uma forma 

supérflua e superior a preocupação com a salubridade e capacidade de resiliência da 

natureza.  

A Geografia, tem por preocupação central compreender a relação “homem-

ambiente”, com vistas no maior entendimento no processo de formação do espaço 

geográfico. Ou seja, para que possamos chegar a este tipo de compreensão é necessário 

enfatizarmos a abordagem integrada dos atributos ambientais, bem explicita no conceito 

de paisagem. Sobre isto, Bertrand (1971) ressalta que  

A paisagem não é a simples adição de elementos disparatados, é numa 

determinada porção do espaço o resultado da combinação dinâmica, portanto 

instável, de elementos físicos, biológicos e humanos que reagindo 

dialeticamente uns sobre os outros fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução. É preciso deixar claro que não se trata 

apenas da paisagem “natural”, mas da paisagem total integrando todas as 

implicações da ação humana. 
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Lembrando então, que a Geodiversidade envolve todo tipo de elementos 

abióticos como rochas, minerais, solos, formas de relevo e etc. entender a relação que o 

ser humano possui com estes recursos é primordial para pensarmos em sua conservação. 

Desta forma, com o intuito de aproximar estas temáticas das demandas da sociedade é 

essencial o uso do conceito de paisagem.  

Ross (2006), enfatiza que o conceito de paisagem, relacionado a planejamento 

ambiental surgiu na extinta União Soviética e está relacionado a Sotchava (1964), que 

consistiu numa análise estrutural, hierarquizada e sistêmica da paisagem, por meio da 

superposição e interação das diversas “layers” que compõem o sistema geobiofísico. O 

autor ainda ressalta que praticamente paralelamente a Sotchava, na França Bertrand 

(1971) trazia a abordagem de que a paisagem é resultante da relação entre os elementos 

abióticos, bióticos e antrópicos.  

A partir disto, a Geodiversidade é mais um dos meios pelo qual a Geografia pode 

desenvolver um novo instrumento de análise da paisagem, que segundo Dantas et al 

(2014) utiliza de forma integral o conhecimento do meio físico a serviço da preservação 

do meio natural e do planejamento territorial, podendo assim, avaliar os impactos 

decorrentes da implantação das distintas atividades econômicas sobre o espaço 

geográfico.  

Visto que o ambiente pode ser considerado um espaço dinâmico de fenômenos 

naturais e socioeconômicos, é importante ressaltar que a Geografia é capaz de relacionar 

as potencialidades e as fragilidades de uma de forma holística interferindo uma no 

dinamismo da outra. Esta compreensão é essencial para os estudos em Geodiversidade, 

principalmente nas pesquisas voltadas para os serviços prestados por estes elementos ao 

homem e nas ações de proteção que podem ser empregadas pela sociedade para a 

conservação destes recursos, nos mais diversos tipos de ambientes.  

 

3.5 A Geodiversidade em Ambientes Costeiros 

Sabemos que mais do que qualquer outro sistema ambiental, os ambientes 

costeiros são caracterizados pelas frequentes mudanças de cunho, principalmente, 

espacial e temporal, que resultam em várias feições geomorfológicas e variedades 

geológicas. Esse dinamismo intenso advém principalmente por estas áreas se encontrarem 

em zonas de transição entre o mar e o continente.  
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Rossetti (2008), fomenta que estes ambientes constituem um laboratório natural 

que fornecem informações relativas à dinâmica de oscilação do nível do mar, tanto em 

tempos atuais, como passados, cujos registros ficam preservados nas sucessões 

sedimentares. A autora ainda afirma que 

[...] A análise da paisagem costeira atual e da sua evolução no tempo geológico 

permite reconstituir os padrões de variação do nível do mar, bem como 

entender os fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciaram suas mudanças 

através do tempo. Estudos dessa natureza são cruciais para a correlação de 

eventos geológicos em escala local e regional, uma vez que a escala local e 

regional, uma vez que a zona costeira responde de imediato à variação no nível 

de base (correspondente ao nível relativo do mar em ambientes costeiros), por 

menor que esta seja (Rossetti, 2008).  

 

Estes são alguns dos motivos que incentivam a importância das pesquisas 

voltadas para a Geodiversidade em ambientes costeiros, que pode se apresentar de várias 

formas, dependendo das características abióticas da área. Alguns trabalhos, se dedicam 

em estudar a Geodiversidade nestas áreas, como é o caso da pesquisa de Pereira e 

Nogueira (2015), que se propuseram a fazer uma avaliação quantitativa do valor 

geoturístico do litoral Sul paraibano.  

O Geoturismo tem sido utilizado cada vez mais como ferramenta de conservação 

destes ambientes, visto que a partir da conservação destas áreas tendo como foco o 

desenvolvimento do turismo, os atributos naturais são preservados, podendo 

desempenhar ainda o seu papel de suporte, provisão e regulação no ambiente. No que se 

refere a Geodiversidade esta pode ser uma das formas mais eficientes de proteção a estes 

elementos, sobretudo aos ambientes costeiros.  

Segundo o MMA (2016), a zona costeira representa um dos maiores desafios 

para a gestão ambiental do Brasil, especialmente quando abordadas em conjuntos e na 

perspectiva da escala da União. Isto ocorre principalmente por conta da grande extensão 

do litoral brasileiro e de suas formações bióticas e abióticas diversificadas.  

É levando em consideração estas formações que Soldateli et al (2011) estudaram 

as relações entre a Biodiversidade e Geodiversidade no setor costeiro do Parque Estadual 

de Itapeva, em Torres no Rio Grande do Sul, observando a influência humana sobre estas 

duas importantes partes do ambiente. Porém, enfatizando aqui a Geodiversidade, é 

necessário lembrar também que estes ambientes costeiros estão naturalmente expostos a 

processos deposicionais e erosivos que estão relacionados a ação das correntes de marés, 

ondas e correntes litorâneas, cujo o entendimento é essencial na análise da dinâmica 

costeira.  
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Outro fator que deve ser observado nestes ambientes, são os usos e ocupações 

humanas que ocorrem em diversos fluxos e em diferentes ordens e compõem um mosaico 

complexo de formas e padrões de ocupação humana, que em muitos casos está 

relacionada às dinâmicas urbanas, como é o caso principalmente do município de São 

Luís, na Ilha do Maranhão. 

No que se refere ao aprofundamento dos estudos referentes a Geodiversidade 

costeira, as geotecnologias se apresentam como uma ferramenta de imprescindível ajuda, 

visto que pode tanto auxiliar na identificação de feições costeiras quanto para, segundo 

Rossetti (2008), caracterização dos sistemas deposicionais, possibilitando não só a 

distinção entre eles, mas também o reconhecimento de variações dentro de um mesmo 

sistema.  

Estes estudos integrados para ambientes costeiros a partir do uso de 

geotecnologias, dando ênfase ao uso das técnicas de sensoriamento remoto, permitem o 

monitoramento de feições costeiras como praias, dunas, planícies flúviomarinhas, 

falésias, linhas de costa e etc; assim como a evolução das formas de ocupação humana 

nestes ambientes. Visto que, como já mencionamos, no ambiente costeiro Sudeste da Ilha 

do Maranhão, existem poucas pesquisas sobre suas características naturais, e estas 

ferramentas serão essenciais para a geração de novas informações.  

Segundo Gray (2008), as zonas costeiras são consideradas um dos “hot-spots de 

Geodiversidade”, visto que são áreas onde processos terrestres e marinhos ativos 

compartilham de uma mesma área da superfície do planeta. Principalmente, por conta 

destas interações e processos tão intensos, os estudos da Geodiversidade destes ambientes 

são essenciais, pois a conservação destas áreas está diretamente relacionada ao 

conhecimento dos serviços prestados por elas.  

Estas constatações sobre os ambientes costeiros justificam a importância de 

estudos nestas áreas. O ambiente costeiro do Sudeste da Ilha do Maranhão, no que se 

refere a Geodiversidade, abriga rios importantes para a região e está assentado em áreas 

tabulares e subtabulares, assim como a presença de falésias, planícies-fluviomarinhas e 

praias arenosas, ou seja, sendo a Geomorfologia uma das características mais marcantes 

da Geodiversidade nesta área. Estas características são descritas nos próximos tópicos, 

juntamente com a geologia, pedologia e hidrografia da área, assim como as interações 

entre estes elementos, que são essenciais para compreender os serviços prestados 

Geodiversidade da área e identificar os principais pontos de interesse para conservação 
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4 - A GEODIVERSIDADE DO SETOR COSTEIRO SUDESTE DA 

ILHA DO MARANHÃO 

 

4.1 Caracterização da Geodiversidade 

O setor costeiro Sudeste da Ilha do Maranhão, está inserido em uma área de 

clima equatorial chuvoso, com predominância de chuvas entres os meses de janeiro a 

maio. É essencialmente formada por rochas sedimentares de textura arenoargilosa, com 

relevos que compreendem principalmente áreas tabulares, planícies flúvio-marinhas e de 

planícies costeira que dão origem a solos não tão profundos e de média fertilidade natural.  

O conhecimento destas características é essencial para entender a 

Geodiversidade de uma área, e a configuração da relação de todos estes elementos, 

podendo assim entender seus processos e interações, o que facilita o processo de pensar 

nas ameaças e nas medidas de proteção a estes recursos. Os itens a seguir mostrarão as 

principais características destes recursos no setor Sudeste da Ilha do Maranhão, seus 

processos e interações.  

 

4.1.1 Geologia 

A Geologia do setor Sudeste da Ilha do Maranhão é compreendida em maior 

extensão pelos sedimentos da Formação Barreiras, que “ é composto litologicamente por 

arenitos mal selecionados (Figura 14), finos a grossos, variegados, em geral argilosos 

com numerosas intercalações de folhelhos” (AGUIAR, 1971). Em alguns locais destas 

áreas, os sedimentos encontram-se bastante intemperizados, ferruginizados e laterizados.  

A Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais - CPRM (2013), destaca neste 

setor, a presença de Depósitos de Pântanos e Mangues (Figura 15). A sedimentação do 

depósito de pântanos e mangues se deu durante a Era Holocênica, principalmente na costa 

ocidental maranhense, que é caracterizada pela presença de inúmeros estuários, com a 

presença de ilhas, baías e canais. Segundo Rodrigues et. al. (1994), estes depósitos são 

constituídos, predominantemente, por sedimentos lamosos (argila e silte), de coloração 

cinza, não adensados, maciços e bioturbados. Esta unidade geológica abrange grande 

parte das bacias hidrográficas da área.  
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Figura 14 - Arenito ferruginoso encontrados na parte superior das falésias da praia de Catatitua, 

São José de Ribamar – MA. 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Figura 15 – Mapa das unidades geológicas presentes na área de estudo 
 z

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Os Depósitos Litorâneos também estão presentes nesta região da Ilha do 

Maranhão, embora não sejam destacados em outros mapeamentos no Estado do 

Maranhão, visto que sua representatividade é menor nesta área, se comparado a porção 

norte da Ilha, por exemplo. Mas a partir de imagens de alta resolução cedidas pelo Projeto 

GEOILHA foi possível fazer a identificação destes depósitos no setor costeiro sudeste da 

Ilha.  

Em contextos gerais de observação as características destes depósitos nesta área, 

são parecidas para a porção do litoral ocidental da Ilha do Maranhão, que segundo VEIGA 

JÚNIOR (2000) e KLEIN et al. (2009), com formação ocorrida nos últimos 10 anos na 

porção sob a formação de “ praias (areias quartzosas de granulometria muito fina a fina) 

e planície arenosa (areias quartzosas de granulometria fina a media)”.  

 

4.1.2 Geomorfologia 

No que se refere a Geomorfologia, o setor costeiro Sudeste da Ilha do Maranhão, 

apresenta quatro principais feições geomorfológicas: os tabuleiros costeiros dissecados, 

planície flúvio-marinha, canais de maré e planície costeira. Estas unidades estão 

representadas na Figura 16, e estão presentes em pontos diferenciados desta área.  

Figura 16 – Identificação das principais feições geomorfológicas do setor costeiro sudeste da 

Ilha do Maranhão 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018).   
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As áreas de tabuleiros costeiros (Figura 17A) compreendem a maior parte de 

área em questão. Segundo a CPRM (2013), estas áreas apresentam suscetibilidade à 

erosão moderada a alta, formas de relevo esculpidos em baixos platôs dissecados e colinas 

tabulares, entalhados por uma rede de canais de moderada densidade de drenagem. Os 

tabuleiros se encerram por vezes em falésias facilmente encontradas na área de estudo, 

na Ponta de Guarapiranga e Juçatuba. 

A Planície Flúvio-Marinha abrange as zonas estuarinas das redes de drenagem 

da área, sendo mais representativas nas proximidades do rio Tibiri e Tijupá (Figura 17 F), 

caracterizada pelo predomínio de mangues, superfícies planas e zona de contato entre os 

sistemas deposicionais continentais e marinhos estão associadas aos Canais de Maré. 

Sendo que os canais de Maré já apresentam sedimentos um pouco mais grossos e presença 

de conchas.  

Figura 17 - E) Vista dos tabuleiros dissecados na Praia de Satuba; F) Planície flúvio-marinha do Rio 

Tijupá; G) Planície Costeira – Praia de Satuba. 

 
Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Após as etapas de processamento da imagem, foi possível identificas as 

feições geomorfológicas que mais se destacam nessa região da Ilha, a partir de dados 
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relacionados principalmente a cores, tons, formas, tamanhos e texturas, que estão 

descritos de forma objetiva no quadro 06.  

Quadro 06 - Principais características das feições identificadas 

Classe Imagem 
Localização/ 

Contexto 
Cor e toms 

Forma, 

tamanho e 

textura 

P
la

n
íc

ie
 

C
o
st

ei
ra

 

 

Ocorre em quase 

toda a costa deste 

setor. É 

caracterizado pela 

presença de 

sedimentos 

arenosos, ambiente 

praial e com intensa 

ocupação por casas 

de veraneio. 

Tons 

variando de 

branco a 

ciano. 

Forma 

estreita, 

linear e 

alongada, e 

textura lisa 

com 

orientações 

variadas em 

N-S e Ne –

WS. 

P
la

n
íc

ie
  

F
lú

v
io

-m
a
ri

n
h

a
 

 

 

Ocorre em todo o 

litoral do setor 

sudeste, com maior 

representatividade 

na porção centro-

sul, localizado na 

foz do Rio Tibiri e 

Tijupá. 

Caracterizado pela 

presença de 

sedimentos 

lamosos, variando 

de areia a silte e 

argila, recoberto em 

sua maioria por 

vegetação de 

mangue 

 

 

Tons 

variando de 

verde escuro 

a verde 

musgo mais 

claro. 

Formas 

irregulares, 

tamanho 

grande e 

textura de 

intermediári

a a rugosa. 

 

 

Continuação do quadro na página seguinte. 
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Classe Imagem 
Localização/Conte

xto 
Cor e tom 

Forma, 

tamanho e 

textura 
C

a
n

a
is

 E
st

u
a
ri

n
o
s 

e 
d

e 
 

M
a
ré

 

 

 

 

 

 

Ocorrem em quase 

todo o sistema de 

drenagem do 

sudeste da ilha, 

representado pelos 

rios Tibiri, Tijupá, 

Guarapiranga e 

Geniparana, e por 

diversos igarapés e 

canais de maré 

 

 

 

 

 

 

 

Tons 

variando de 

Azul escuro 

a azul mais 

claro. 

Forma 

linear, 

meandrante 

e alongada; 

tamanho 

grande a 

pequeno; 

textura lisa. 

T
a
b

u
le

ir
o
s 

C
o
st

ei
ro

s 

 

Feição 

predominante na 

área, formas de 

relevo suavemente 

dissecadas, topos 

planos e alongados 

e vertentes 

retilíneas. Estes 

tabuleiros 

encerram-se em sua 

maioria em falésias 

ativas, 

principalmente nas 

áreas de domínio 

das planícies 

costeiras  

Tons 

esverdeados 

variando 

para tons 

mais 

amarelos.  

Forma 

tabular, 

tamanho 

grande e 

textura 

rugosa. 

Fonte: Elaboração própria (2018).   

 

A planície costeira desta área é constituída por praias de areias finas a médias, 

com a presença de conchas e cascalhos e com extensos terraços de abrasão, que em quase 

toda sua extensão se apresenta como um ambiente costeiro protegido dos fortes ventos e 

correntes litorâneas.  
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4.1.3 Pedologia 

De acordo com a base de dados para mapeamento da Geodiversidade no Estado 

do Maranhão do ano de 2013, neste setor estão presentes principalmente os argissolos, os 

latossolos e os gleissolos (Figura 18). Os Argissolos correspondem a um solo mineral, 

não hidromórfico, pouco profundo, bem drenado, e em geral apresentam fortes limitações 

ao manejo e mecanização agrícola, devido a quantidade de laterita na superfície e no 

interior do perfil (SILVA, 2012).  

Nesta área também há a presença de solos arenoargilosos do tipo latossolos, que 

são solos profundos, permeáveis, com baixa fertilidade natural e ácidos. Segundo 

contribuições de Bandeira (2013), estes solos podem ser mecanizáveis e corrigidos com 

aplicação de corretivos e fertilizantes, aumentando o potencial agrícola da região, como 

já é feito em algumas áreas onde existe cooperativas de agricultores.  

Figura 18 - Principais unidades pedológicas da área de estudo 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

Os Gleissolos (Figura 19) estão presentes em toda extensão das áreas mais 

aplainadas próximo aos corpos hídricos e zonas estuarinas e estão associados aos 

Depósitos de Pântanos e Mangues. De acordo com Silva (2012), estes solos contêm altos 

teores de compostos de enxofre, em virtude da variabilidade do nível da água pelas marés 

e com o processo de oxidação, eles se tornam muito ácidos 
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Figura 19 - Gleissolos presentes na área de extensão da bacia do rio Tijupá 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

Silva (2012) também destaca nesta área a presença dos Neossolos, apesar de não 

está relacionado a Formação Barreiras, que se estende por todo setor Sudeste, ocorre em 

pequenas manchas na área e em toda a Planície Costeira.  

Figura 20 - Área com a presença de Neossolos na Ponta de Juçatuba, São José de Ribamar. 

 

Fonte – Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

De acordo com Maranhão (1998 apud Silva, 2012) os neossolos nesta área, são 

solos predominantemente arenosos, de baixa fertilidade natural, elevada acidez e de baixa 

potencialidade agrícola e estão associados diretamente a planície costeira do setor 
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sudeste, onde podemos observar fixadas nestes solos restos de vegetação de mangues e 

algumas árvores como coqueiros.  

 

4.1.4 Hidrografia 

O setor Sudeste da área compreende 03 importantes Bacias Hidrográficas da Ilha 

(Figura 21), a do Tibiri, Jeniparana e Guarapiranga, que segundo Silva (2012), quanto a 

área, são consideradas bacias de grande, média e pequena dimensão, respectivamente. A 

Bacia do Tibiri possui 02 importantes rios, o próprio Tibiri e o rio Tijupá, assim como a 

presença de pequenos canais de maré nos rios da área. 

São poucos os estudos voltados para os rios deste setor, principalmente para os 

rios Tijupá, Guarapiranga e Geniparana, que se encontram localizados na parte menos 

urbanizada da Ilha do Maranhão. O rio Tibiri é o que apresenta ainda algumas pesquisas 

mais específicas, como as de Silva e Silva (1999) e Campos (2009), posto que é um dos 

grandes rios da Ilha e sua margem esquerda está em contato com a áreas de maior 

adensamento populacional da Ilha.  

Figura 21 - Principais Bacias Hidrográficas do setor sudeste da Ilha do Maranhão 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Silva (2012), ainda destaca que a drenagem desta área, assim como a de grande 

parte da Ilha do Maranhão, “é influenciada de forma integral pela estrutura geológica, 

clima da região, agentes oceanográficos, formas de relevo e sistemas deposicionais 
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costeiros ocorrentes, quase toda a costa é recortada por inúmeras pequenas reentrâncias, 

rios e igarapés que recebem a incursão das marés”.  

 

4.1.5 Ondas, marés e ventos 

As correntes de maré da Ilha do Maranhão exercem uma influência decisiva em 

relação a morfodinâmica litorânea. Silva (2012), destaca que esta situação fica evidente 

ao se observar o reduzido volume de águas fluviais dos rios Tibiri e Geniparana por 

exemplo, no período de maré vazante e os depósitos de várzeas ou flúviomarinhos nos 

baixos cursos desses rios, depositados no período de maré-enchente.  

A área apresenta forte presença dos ventos alísios e que segundo Rodrigues 

(2006) apresentam uma média anual de 5,28 m/s para a parte costeira do município de 

São José de Ribamar. Na área em estudo a ação eólica não exerce um papel de grande 

relevância, pois, nessa área, os ventos são de baixa intensidade, pela não formação de 

feições geomorfológicas como dunas, que são formadas em áreas onde a ação dos ventos 

são mais intensas, como é possível observar no litoral ocidental da Ilha do Maranhão , no 

município de Raposa.  

Por ser uma área de macromarés, apresentando amplitudes superiores a 4 metros, 

o Sudeste da Ilha do Maranhão contém áreas cobertas por planície de marés que são, por 

diversos fatores, protegidas em relação a ação das ondas. Rodrigues (2006) apresenta 

dados que mostram que entre os anos de 2004 a 2006 as amplitudes de marés em São José 

de Ribamar variaram entre 04 a 06 metros (Figura 22).  

Figura 22 - Registro de periódos maré-enchente e vazante na praia de Juçatuba,. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Os valores máximos de marés nesta área foram registrados nos meses de março 

e agosto, o que pode estar relacionado a posição em equinócio do planeta e a proximidade 

da área com a linha do equador. Silva (2012), ainda destaca que em alguns pontos desta 

área, a ação das ondas esteja sendo responsável pelo recuo de falésias, como é o caso da 

Ponta do Guarapiranga. Nesta praia é possível perceber a presença de sedimentos 

erodidos praia de Guarapiranguinha, situada após a praia de Guarapiranga, e retrabalhado 

pela ação das ondas no terraço de abrasão oriundos das falésias da Ponta de Guarapiranga. 

É possível observar também estas situações na praia de Satuba, também localizada no 

Sudeste da Ilha. 

 

4.2. Usos dos recursos da Geodiversidade no Setor Sudeste da Ilha do Maranhão 

Compreender a Geodiversidade de uma área nos permite identificar as aptidões 

e restrições de uso do meio físico, assim como os impactos advindos do uso inadequado. 

Também, ampliam-se as possibilidades de melhor conhecer os recursos minerais, os 

riscos geológicos e as paisagens naturais inerentes a determinada região composta por 

tipos específicos de rochas, relevo, solos e clima. 

Embora disponha de um potencial bem representativo em relação a 

Geodiversidade e mesmo com as áreas de ocupações humanas estarem aumentando neste 

setor (Figura 23), o Sudeste da Ilha do Maranhão ainda não possui um uso intenso dos 

seus recursos abióticos que venha apresente dados irreversíveis para a dinâmica do 

ambiente, o que nos permite observar que até agora não existe grandes áreas onde a 

Geodiversidade esteja ameaçada pelas ações humanas. Sendo a agricultura, a extração 

mineral e o geoturismo, mesmo que realizado em uma pequena proporção, são as 

principais atividades na área que fazem uso direto destes recursos.  



 

Figura 23 - Indicação das principais áreas ocupadas no setor sudeste da Ilha do Maranhão 

Fonte: Elaboração própria (2018).  
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Esta realidade, deve-se principalmente ao fato de ainda não ter grandes 

adensamentos populacionais na área, visto que nos últimos 10 anos começou a 

intensificar o processo de ocupação neste setor. Este setor abriga cerca de 11 

comunidades, dentre elas: Coquilho I, Coquilho II, Mato Grosso, Cajupary, Caracuera, 

Tajipuru, Assentamento Conceição, Juçatuba, Guarapiranga, Santa Maria e Andiroba, 

sendo que algumas estão assentadas na área a cerca de um ano, como é o caso do 

Assentamento Conceição (Figura 24).  

Figura 24 - Assentamento Conceição no município de São José de Ribamar. 

 
Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

 

4.2.1 Agricultura 

A agricultura se constitui como uma das atividades econômicas de maior 

destaque na área em estudo. Entretanto, é importante salientar que está se desenvolve sob 

base familiar, e em muitos casos apenas como recurso de subsistência, sem de fato ser, 

uma atividade econômica para muitas famílias da região.  

Estas atividades desenvolvem-se mais em cima das áreas tabulares, como é o 

caso das pequenas plantações observadas em Coquilho I e no Assentamento Conceição. 

Assim como também próximo aos rios da região, já inseridas em áreas mais baixas, na 

planícies flúvio-marinhas, como é o caso a comunidade de Coquilho II e Caracuera, 

próximas ao rio Tijupá.  

Nestas comunidades, a partir da agricultura, são cultivados principalmente: 

mandioca, maxixe, milho, vinagreira, mamão, quiabo. Algumas comunidades mais 
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antigas e já estruturadas na área, já possuem cooperativas que distribuem alguns destes 

produtos para vender em feiras no município de São Luís (Figura 25).  

Figura 25 - Plantação de mamão da comunidade e Coquilho II 

 
Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

 

Esta atividade ainda realizada de forma bem tradicional na área em estudo, sendo 

observadas em áreas com a presença de latossolos, que são naturalmente bastante 

intemperizados, e em áreas próximas aos rios, apresentando solos um pouco mais úmidos 

onde foi possível ser observado a presença das maiores produções, que estavam 

vinculadas as cooperativas.  

Nestes cultivos, segundo os moradores da área, não são utilizados nenhum tipo 

de correção química do solo. Foram mencionados apenas o uso de esterco de galinha, 

como fertilizante natural, que fornece nutrientes para as plantas e auxilia no aumento de 

matéria orgânica no solo.  

 

4.2.2 Extração mineral 

Devido a intensificação das ocupações na área, como já foi mencionado, muitos 

recursos minerais estão sendo utilizados nas construções da área e em maior escala, para 

aquelas relacionadas as casas do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, 

que estão em andamento, desde o ano de 2015 neste setor.  

Pelo que foi observado em campo, esta é uma das atividades que se configura no 

momento como maior ameaça a Geodiversidade da área, devido a extração desordenada 
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dos recursos minerais, sem fiscalização adequada. Embora haja a retirada destes recursos 

para as pequenas construções das comunidades da área, em alguns pontos está havendo 

retiradas intensas de areia, argila e concreções lateríticas, para a construção de grandes 

áreas residenciais neste setor, como é o caso do Residencial Mato Grosso I e II (Figura 

26).  

Figura 26 - J) Construções do Residencial Mato grosso I; L) Caminhão sendo carregado de 

argila; M) Área de Extração Mineral do setor sudeste da Ilha do Maranhão. 

 
Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Em vários pontos localizados na região dos tabuleiros ocorrem a extração dos 

recursos minerais, como podemos observar na figura 27. Porém, estas extrações também 

ocorrem nas áreas de planície costeira, principalmente próximo as praias que possuem 

acesso mais facilitados para a entrada de carros de grande porte, como é o caso da Praia 

de Guarapiranga, neste setor. 

Podemos também ressaltar o potencial hidrogeológico desta área, que possui 

camadas litológicas sedimentares capazes de armazenar água, que são extraídas por 

algumas comunidades da área (Figura 27). Segundo o relatório de Geodiversidade do 

Estado do Maranhão, elaborado pela CPRM (2013), esta área também está localizada em 

um ambiente de relevos mais planos, com potencial para recarga de água subterrânea.  
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Figura 27 - Morador utilizando água extraída para lavar roupas – Praia de Catatiua 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

A Figura 27 mostra a retirada de água por um morador em uma das falésias na 

praia de Catatiua. O ponto de extração de água encontra-se na base de uma das falésias e 

é composta neste ponto por caulim, um mineral friável e de alta plasticidade. A água 

extraída dali, segundo relatos dos moradores da área, é utilizada para lavagem de roupas, 

tomar banho e cozinha alimentos.  

 

4.2.3 Potencial Geoturístico 

Embora ainda seja praticado de forma incipiente na área se comparado a porção 

ocidental da Ilha do maranhão, o Geoturismo também é praticado no setor Sudeste da Ilha 

do Maranhão e está relacionado principalmente as praias desta região. As Pontas de 

Guarapiranga e Juçatuba, sendo a primeira composta pelas praias de Guarapiranga e 

Guarapiranguinha e a segunda tendo como principal atrativo a Praia de Juçatuba, são os 

pontos de maior visitação por turistas neste setor. 

O setor Sudeste da área possui um potencial paisagístico elevado para o 

desenvolvimento do turismo “sol e praia”, visto que nesta parte do litoral da Ilha, será 

possível observar paisagens diferenciadas, relacionadas principalmente ao maior número 

de falésias e um terraço de abrasão bem mais extenso, se comparado as praias do litoral 

ocidental da Ilha do Maranhão.  
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As praias de Guarapiranga e Juçatuba (Figura 28) recebem mais visitantes, 

devido, principalmente, a estrutura local para recebimento de turistas, que embora ainda 

seja pouco desenvolvida, possui alguns bares e restaurantes que facilitam a permanência 

destes nestes locais. Porém, o conhecimento destes locais não acontece por meio de 

publicidade nos meios de comunicação, mas principalmente através de relatos de pessoas 

que visitam o local.  

Figura 28 - A) Ponta de Juçatuba, município de São José de Ribamar; B) Ponta de 

Guarapiranga, município de São José de Ribamar. 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

 

Dentre estes dois locais, a ponta de Juçatuba apresenta uma estrutura bem mais 

preparada para receber visitantes, visto que ali encontra-se localizado o Bar e Restaurante 

Unicamping, que além de possuir serviços relacionados a bebida e alimentação, também 

possui chalés para quem quiser hospedar-se no local.  

 

4.3 Processos e Interações 

Os elementos inseridos em um sistema, sejam eles de ordem natural ou a partir 

das ações humanas, interagem entre si, e participam de processos que são essenciais na 

dinâmica de um ambiente. Quando esta dinâmica, se refere a sistemas costeiros, sabemos 

que se tratam de processos e interações bem mais frágeis, visto que estas áreas se 

encontram em ambientes de transição entre o mar e o continente.  

Christofolletti (1982), infere que os processos costeiros resultam da interação 

(Figura 29) de fatores geológicos (forma e resistência a erosão), climáticos (ação dos 

processos físico, químicos e biológicos), fatores bióticos (os organismos podem 

apresentar consequências erosivas, escavando e promovendo desagregação dos minerais 

das rochas, ou protetoras e construtivas, facilitando a retenção dos sedimentos e o 



75 
 

Dissertação de Mestrado  Thiara Oliveira Rabelo   2018 

acúmulo de detritos), ventos (geração de ondas e correntes) e oceanográficos (natureza 

da água do mar, apresentando variações na salinidade).  

Figura 29 - Interação entre alguns elementos do ambiente costeiro do setor Sudeste da Ilha do 

Maranhão  

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

 

Nesse contexto, embora ainda seja escasso os dados climáticos e oceanográficos 

mais pontuais sobre este setor costeiro da Ilha do Maranhão, é possível observar que a 

localização geográfica desta área implica em mudanças na dinâmica deste ambiente, visto 

que a menor intensidade de ondas e ventos influenciam na presença de terrações de 

abrasão mais extensos na área, por exemplo. Porém, Silva (2012), aponta em seu estudo 

a atuação de ondas e correntes litorâneas nas planícies costeiras do setor sudeste estão 

indicando pontos de erosão na área.  

Já no que se refere ao regime de marés, este setor está localizado na zona de 

embocadura da Baía de São José, que segundo Coutinho e Morais (1976) possui a ação 

marinha como processo predominante na área. Silva (2012), ressalta que a Ilha do 

Maranhão, por ser uma área de macromarés, ou seja, que apresenta amplitudes superiores 

a 4 metros, apresenta extensas áreas cobertas por planícies de maré, sendo o Sudeste da 

Ilha um destes locais.  

Diversos fatores relacionados principalmente, a sua localização geográfica 

próxima a Baia de São José, fazem com que esta área seja mais protegida a ação das ondas 
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e se torne propícia para formação de manguezais que estão situados próximos aos 

estuários dos rios do setor Sudeste.  

Porém, em alguns pontos mais distantes da embocadura da Baía de São José 

(Figura 30) e onde já é possível sentir mais forte a atuação dos ventos no sentido Leste-

Oeste que atuam na região do Golfão Maranhense, segundo MUEHE (2006), é possível 

perceber sua influência na acentuação da dinâmica das ondas.  

Figura 30 - Localização da Baía de São José mostrando a proximidade com o setor sudeste da 

Ilha do Maranhão 

 
Fonte – Adaptado de INPE (2015).   

Na Ponta de Guarapiranga, podemos ver esta situação, citado ainda por Silva 

(2012), que diz que este é um dos pontos da Ilha onde está havendo recuo de falésias 

devido a ação das ondas na área, onde em vários pontos do setor Sudeste é possível 

observar a presença de sedimentos erodidos e retrabalhados pela ação dos ventos nos 

terraços de abrasão da área, oriundos das falésias daquele ambiente.  

É importante considerar ainda a afirmação de Popp (2010), de que a velocidade 

da erosão da rocha é variável, dependendo principalmente do seu tamanho e resistência. 

Esta interação pode ser percebida na planície costeira do setor Sudeste, visto que há a 

presença de camadas litológicas paralelas a linha de costa, que contribuem para a 

formação de plataformas de abrasão e modificam a energia das ondas, diminuindo assim, 

os processos de erosão costeira nestes pontos.  

É importante também ressaltar a interação entre os processos sociais e os 

costeiros, visto que os seres humanos sempre deram preferência à fixação de 
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assentamentos próximos aos ambientes de rios e praias. Este aspecto é de suma 

importância para o entendimento dos processos da dinâmica destes ambientes.  

No setor Sudeste da Ilha do Maranhão, grande parte de suas comunidades estão 

assentadas próximas a rios e praias. Verificamos que a interferência antrópica na área, em 

um contexto geral, não é acentuada e ainda não causa impactos negativos irreversíveis na 

área, o homem ainda não é considerado uma grande ameaça ao ambiente deste setor.  

Embora as principais atividades econômicas que ocorrem nesta região, ligadas 

diretamente a Geodiversidade (agricultura, extração mineral e o Geoturismo), não 

apresentem tantos impactos negativos ainda para área, entretanto seu desenvolvimento já 

está se dando sem planejamento adequado. E podem acarretar, futuramente, em situações 

de degradação destes ambientes, devido principalmente ao grande aumento populacional 

(Quadro 07) que está ocorrendo neste setor, dados que podem sem comprovados pelos 

dados do censo do IBGE que no ano 2000 era de 107.384 habitantes e no último censo 

do IBGE em 2010 apresentou uma população de 163.045 habitantes.  

Quadro 07 - Crescimento populacional dos munícipios da Ilha do Maranhão 

 

Munícipio 

População 

2000 2010 

São Luís 870.028 1.014.837 

São José de Ribamar 107.384 163.045 

Paço do Lumiar 76.188 105.121 

Raposa 17.088 26.327 

Fonte – Adaptado de IBGE (2018).  

A exemplo disto, citamos alguns pontos localizados nas áreas de tabuleiros, onde 

se localizam algumas comunidades recentes, como o Assentamento Conceição, onde 

podemos observar alguns pontos próximos destinados ao descarte de lixo. Estes locais 

ainda não dispõem de políticas públicas relacionadas a coleta de resíduos sólidos, e que 

podem acarretar em problemas relacionados a poluição do solo ou de aquíferos, 

comprometendo ainda a saúde da população do local.  
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5. UNIDADES DE PAISAGEM DA GEODIVERSIDADE DO SETOR 

SUDESTE DA ILHA DO MARANHÃO 

 

Magalhães e Silva (2010), afirmam que entender como se relacionam 

os componentes naturais e como o homem atua sobre ele modificando-os, é perceber 

como se dá o processo de (re) formação espacial e paisagística que constituem o território; 

e a compreensão destes elementos dentro de um sistema ambiental, é fundamental para 

entender sua dinâmica e o suporte às atividades socioeconômicas.  

Na Teoria Geral dos Sistemas de Bertallanffy, o estudo dos sistemas tem como 

princípio básico a conectividade. Nesse contexto, Magalhães e Silva (2010) ainda 

ressaltam que um sistema seria “um conjunto de elementos interdependentes, cada qual 

com uma ou mais funções específicas, funcionando de forma interconectada”.  

É a partir deste princípio, a partir da abordagem geossistêmica, que é 

considerado nesta pesquisa a ideia de se trabalhar com unidades de paisagem da 

Geodiversidade, onde possa ser congregado informações semelhantes e que se relacionem 

mais diretamente sobre os recursos abióticos enfatizados aqui nesta pesquisa.  

Com o objetivo de facilitar a compreensão da Geodiversidade do ambiente 

costeiro do setor Sudeste da Ilha do Maranhão, foi feita uma divisão das principais 

unidades de paisagem da Geodiversidade da área, tendo como principal parâmetro para 

sua delimitação a geomorfologia, considerada neste trabalho um dos elementos mais 

representativos na área para temática em discussão.  

A partir destas unidades, será possível congregar as características mais 

representativas de cada uma e definir com mais precisão os pontos de maior interesse de 

Geodiversidade neste setor, podendo assim, indicar qual destas unidades apresenta maior 

valor para área quanto a Geodiversidade, e nos próximos passos desta pesquisa, descrever 

informações mais detalhadas sobre estes pontos de interesse. O que tornará mais viável 

pensar em medidas de proteção para estes locais.  

A compartimentação das Unidades homogêneas da Geodiversidade do ambiente 

costeiro do setor Sudeste da Ilha do Maranhão, foi dividida em Tabuleiros Costeiros, 

Planície Flúviomarinha e Planície Costeira, e está representada na Figura 31: 
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Figura 31 – Unidades de paisagem da Geodiversidade do ambiente costeiro do setor sudeste da Ilha do Maranhão 

Fonte : Elaboração própria (2018).   
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5.1 Tabuleiros Costeiros  

Esta unidade está associada principalmente a Formação Barreiras, e segundo o 

relatório de Geodiversidade da CPRM (2013), esta área compreende principalmente de 

depósitos arenoargilosos, muito intemperizados e em alguns pontos muito ferriginizados 

e laterizados.  

O relevo desta área está associado a áreas tabulares que correspondem a 

tabuleiros e tabuleiros dissecados, segundo a classificação da CPRM (2013), recobertos 

principalmente, por solos do tipo latossolos que apresentam, segundo as informações 

disponíveis no site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, boas 

condições físicas de retenção de umidade e boa permeabilidade, sendo intensivamente 

utilizados para culturas, como é o caso da mandioca naquela região.  

Os argissolos, também se encontram presente nesta unidade, e também são solos 

desenvolvidos a partir do da Formação Barreiras e que possuem boa capacidade para reter 

nutrientes e armazenar água. Nos locais de ocorrência destes solos, foi observado algumas 

áreas de escavações de açude (Figura 32) que associados ao relevo tabular, torna-se 

facilmente escavável, por não precisar de cortes profundos para minimizar seus declives, 

segundo Bandeira (2013).  

Figura 32 - Açude localizado no setor Sudeste da Ilha, no município de São José de Ribamar -

MA 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 
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Estes Tabuleiros Costeiros se configuram com formas de relevo suavemente 

dissecadas que se encerram, por vezes, de forma abrupta sob forma falésias (Figura 33) e 

paleofalésias que podem ser encontradas em vários pontos do setor Sudeste, já em contato 

com a planície costeira como na Ponta de Guarapiranga, Satuba, Praia da Moça.  

 

Figura 33 - Áreas tabulares encerrada em falésias na praia da Moça no munícipio de São José de 

Ribamar. 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

A partir das observações feitas em campo e das informações extraídas do 

relatório de Geodiversidade do Estado do Maranhão (BANDEIRA, 2013), esta unidade 

apresenta potencial para a: 

 Construção de obras de engenharia, visto que apresenta facilidade de 

escavamento, sem necessidade de cortes profundos para minimizar declives; 

 Média a alta capacidade de suporte;  

 Potencial para exploração de areia, argila e concreções laterírticas para construção 

civil; 

 Capacidade de armazenamento de água com boa qualidade físico-química;  

 Presença de solos profundos e permeáveis, ácidos e com baixa capacidade de 

fertilidade natural, passíveis a mecanização e correções a partir de fertilizantes;  

E ainda apresenta potencial para: 

 Os tabuleiros que se encerram por meio de falésias possuem acentuado potencial 

paisagístico o que potencializa o desenvolvimento do geoturismo na área.  

 Exploração de areia, argila e concreções laterírticas para construção civil; 
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5.2 Planícies Flúvio-Marinhas 

Esta unidade encontra-se associada principalmente aos Domínios de Pantânos e 

Mangues com depósitos argiloarenosos, que segundo a CPRM (2012) são constituídos 

por areias e lamas com restos orgânicos vegetais, apresentando áreas com cascalhos e 

areias médias e finas, devido a sedimentação fluvial. Segundo Rodrigues et al. (1994), 

estes depósitos são constituídos, predominantemente, por sedimentos lamosos (argila e 

silte), de coloração cinza, não adensados, maciços e bioturbados. 

Encontra-se localizada nas superfícies mais aplainadas próximos aos cursos 

hídricos deste setor. Esta área compreende zonas estuarinas das redes de drenagem das 

bacias hidrográficas, área de contanto entre os sistemas deposicionais continentais e 

marinhos, com influência da maré e com predomínio de mangues (Figura 34).  

Figura 34 – Planície Fluvio-Marinha do rio Tijupá no município de São José de Ribamar 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Estas áreas de superfícies mais aplainadas são recobertas por gleissolos, que 

quando estão alagados, possuem algumas restrições a agricultura. Mas em épocas de 

estiagem, apresentam aptidão para produção de produtos irrigados. Algumas plantações 

de cooperativas de agricultores do setor sudeste encontram-se situadas dentro desta 

unidade, como é o caso da comunidade e Coquilho II.  

Vale destacar, que nesta unidade estão localizados os principais rios desta parte 

da Ilha, que dão suporte para sobrevivência de muitas comunidades ribeirinhas locais, 
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não só através da extração animal, mas também muitos utilizam daquelas águas para suas 

necessidades diárias e utilizam os rios para momentos de lazer (Figura 35).  

Figura 35 - Principais corpos hídricos do setor sudeste da Ilha do Maranhão  

 

Fonte: Adaptado do INPE (2018).  

De acordo com Bandeira (2013), e com as observações feitas durante as 

atividades de campo, a Geodiversidade desta unidade apresenta principalmente as 

seguintes potencialidades: 

 Em alguns pontos apresenta em subsuperficie camadas arenosas com potencial 

aquífero. Porém, encontram-se descontinuas com poucos metros de espessura, o 

que diminui o potencial do aquífero; 

 Solos alagados com limitações para a agricultura e apresentam aptidões para 

plantações irrigada.  

E ainda apresenta potencialidades como:  

 Ambiente geológico favorável para a ocorrência de argilas para fabricação de 

cerâmicas; 

 Áreas de rios e mangues com potencial paisagístico proeminente para o 

desenvolvimento de geoturismo.  
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5.3 Planície Costeira 

Esta unidade está diretamente associada aos depósitos litorâneos que ocorrem na 

Ilha do Maranhão. Muehe (2006), afirma que as planícies costeiras do Maranhão são 

caracterizadas por uma dinâmica significativa, sobretudo, por trata-se de uma costa 

transgressiva dominada por macromaré.  

A unidade está localizada próximo a foz da Baía de São José e segundo Muehe 

(2006), nesta área ocorrem “ extremidades de esporões ou de bancos de areia assimétricos 

com direção ENW-WSW, oblíqua a costa, separados por canais estreitos. Alguns bancos 

de areia, situados pouco mais a leste orientam-se paralelamente a linha de costa”.  

A Planície Costeira, encontra-se associada as áreas mais planas próximas ao mar, 

e ocorrem onde podemos observar ambientes de praias e terraços de abrasão, que possuem 

contato direto com as falésias, e que estão associadas aos tabuleiros e áreas com resquícios 

de mangue dominantes na planície flúviomarinha.  

As praias presentes nesta unidade (Figura 36) não são tão mencionadas em 

outros estudos acadêmicos ou relatórios técnicos, tendo assim, poucas pesquisas voltadas 

para suas características mais pontuais, sendo algumas mapeadas agora neste estudo a 

partir da ajuda de moradores locais para identificação de seus respectivos nomes, sendo 

as praias de Guarapiranga e de Juaçatuba as mais conhecidas neste setor por visitantes.  

A partir das observações feitas em campo, podemos destacar que praias da 

planície costeira do setor Sudeste da Ilha do Maranhão são predominantemente 

constituídas por areias quartzosas, associadas a alguns fragmentos de conchas e restos 

vegetais e arenitos ferruginosos (Figura 37). Cabe aqui as observações feitas por Muehe 

(2006) sobre as praias-barreiras do litoral maranhense que margeiam áreas de manguezais 

e são dominadas pelos processos de macro-maré semidiurna, sendo  

As praias-barreiras constituídas essencialmente por cordões arenosos lineares 

constituídos, principalmente por areias quartzosas unimodais finas, de 

coloração cinza a clara esbranquiçada, bem selecionadas, com fragmentos de 

conchas, plantas e outros organismos. 
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Figura 36 -  Praias do setor sudeste da Ilha do Maranhão 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Figura 37 - Areias quartzosas com fragmentos de conchas da Praia de Juçatuba no munícipio de 

São José de Ribamar. 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Ressaltamos que nesta unidade concentra-se já muitas construções referentes a 

segundas residências, sendo uma região que aos poucos está se tornando cada vez mais 

atrativa para a construção de mais casas e estabelecimentos nesta área. Porém, é 

necessário enfatizar as observações feitas por Bandeira (2013), de que os sedimentos 

deste ambiente são pouco consolidados, com baixa capacidade de suporte, tornando-se 

limitado para ocupações urbanas.  

A partir das observações feitas em campo na área correspondente a esta unidade 

neste setor, e de acordo com os dados extraídos do relatório de Geodiversidade de 

Bandeira (2013), esta unidade apresenta especialmente as seguintes potencialidades:  

 Compreende aquíferos superficiais com alto potencial para águas subterrâneas, 

com condições de atender demandas significativas por meios de poços tubulares 

de grande diâmetro;  

 Apresentam potencial para explotação de baixo custo, por meio de poços 

escavados e cacimbas para o atendimento a demandas familiares;  

Ou ainda apresenta:  

 Elevado potencial paisagístico encontrado em suas praias, com algumas 

características diferenciadas encontradas no litoral ocidental da Ilha do Maranhão. 

O que potencializa de forma acentuada o desenvolvimento do geoturismo nesta 

unidade.  
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6 SERVIÇOS PRESTADOS PELA GEODIVERSIDADE AO DO SETOR 

SUDESTE DA ILHA DO MARANHÃO  

 

A Geodiversidade possui relação e contribuição direta e indireta para todas as 

formas de vida do planeta. No que se refere ao homem, a Geodiversidade apresenta 

relação intrínseca com a sociedade. Silva (2016), destaca esta relação até mesmo nas 

formas de ocupações humanas, quando “ as cidades mercantilistas se favoreceram das 

zonas de costa para facilitar a atividade marítima, relação modificada pela Revolução 

Industrial e com as necessidades por minerais metálicos, mais facilmente encontrados no 

interior dos continentes”.  

Desde os primórdios das primeiras ocupações humanas, aspectos ligados a 

geomorfologia e a hidrografia, por exemplo, foram essenciais para a fixação do homem 

em determinadas áreas. Visto que os agrupamentos humanos geralmente optam por 

estabelecer e desenvolver suas práticas em áreas mais planas ou menos inclinadas a 

geralmente próximas a recursos hídricos.  

Embora, atualmente com o desenvolvimento de diferentes técnicas e o 

estabelecimento de novas infraestruturas que foram desenvolvidas pelo homem a 

ocupação de áreas mais íngremes ou com solos não tão quimicamente ou fisicamente 

ricos para atividades agrícolas ou até mesmo as ocupações humanas em áreas com pouco 

potencial hídrico, veio tornando-se possível.  

Porém, são nestas áreas que ainda vemos todos os dias em noticiários e demais 

meios de informações as catástrofes relacionadas a construção do espaço geográfico 

social, ligadas a comunidades atingidas por enchentes, inundações ou deslizamentos de 

terras. Estas situações poderiam ser sanadas ou atenuadas se conhecemos melhor as 

características do meio físico e os serviços que naturalmente estas áreas podem prestar as 

sociedades.  

Como já mencionamos no capitulo 3, há um novo sistema de valores da 

Geodiversidade foi definido por Gray (2013), onde permaneceu o valor intrínseco da 

Geodiversidade, ou seja, sua importância apenas pelo fato de existir e o estabelecimento 

dos serviços de regulação, suporte, provisão e culturais, estando atrelada atualmente a 

esta última classe os serviços de conhecimento, como afirmam Gray, Gordon e Brown 

(2013).  
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É com base no entendimento de que a compreensão dos serviços prestados pela 

Geodiversidade é importante para o planejamento e gestão de uma área, que identificamos 

alguns dos principais serviços prestados pelo setor sudeste costeiro da Ilha do Maranhão 

para as comunidades da área. Estes serviços serão discutidos a partir das delimitações de 

unidades de paisagem feitas por esta pesquisa.  

 

6.1 Tabuleiros Costeiros 

Os tabuleiros costeiros são a unidade de ocupam maior área no setor sudeste da Ilha 

do Maranhão, composto geologicamente por sedimentos da Formação Barreiras e por 

áreas de elevação que chegam a quase 50 metros de altitude em alguns pontos. São nestas 

áreas que se situam a maior parte das ocupações humanas da área e que, portanto, fazem 

usos de muitos serviços prestados por esta unidade.  

Os tabuleiros costeiros do setor costeiro sudeste da Ilha do Maranhão variam em 

altitudes de 15 a 50 metros e são envoltos por platôs e falésias que se encerram na área 

da planície costeira sob forma de falésias. Pela concentração da maior parte das ocupações 

humanas na área, é nesta unidade encontram-se a maior parte das áreas de cultivo e de 

locais de extração de recursos minerais para a construção civil.  

Nesta unidade, além de ser identificado o valor intrínseco, devido a sua 

existência na área, também é possível identificar os serviços de regulação, suporte e 

culturais. Os serviços de regulação são identificados na área principalmente através dos 

processos terrestres ligados a modelagem da paisagem, visto que são nestas áreas que é 

possível observar algumas ondulações do relevo, derivadas de processos endógenos e 

exógenos, que estão atreladas principalmente ao processo de pediplanação, culminando 

no aplainamento desta superfície.  

Estes processos terrestres que acarretam no aplainamento destas superfícies 

possuem importância social e econômica, refletida segundo Marcelo (2015), pela 

proximidade com grandes concentrações urbanas e pela diversidade das explorações 

agrícolas, como podemos observar na área em estudo.  

Segundo observações feitas em atividade de campo e afirmações feitas por 

Bandeira (2013) é possível destacar serviços relacionados a qualidade da água, visto que 

a área apresenta indicações positivas para armazenamento de água com boa qualidade 

físico-química, principalmente nas áreas de argissolos que segundo a EMBRAPA (2016) 

possui capacidade para retenção e armazenamento de águas. Podemos identificar estes 
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serviços na área através da escavação açudes (Figura 39) por aterro de margens para fins 

de psicultura ou ainda para perfuração poços.  

Os serviços de suporte são identificados na área a partir de processos ligados 

diretamente aos solos, posto que além desta unidade apresentar áreas planas mais que são 

favoráveis para o desenvolvimento da agricultura, é nesta unidade que se encontram os 

argissolos e os latossolos, sendo que nestes últimos se encontram a maior parte das áreas 

de cultivo, como já foi mencionado no capitulo 5.   

Esta unidade também presta serviços de suporte para o estabelecimento e fixação 

de vegetações do tipo floresta ombrófila densa de terras baixas, segundo a classificação 

do Manual Técnico de Vegetação Brasileira.  

Segundo o IBGE (2012) esse tipo de vegetação é uma formação que em geral 

ocupa as planícies costeiras, capeadas por tabuleiros pliopleistocênicos do Grupo 

Barreiras. Ocorre desde a Amazônia, estendendo-se por toda a Região Nordeste até 

proximidades do Rio São João, no Estado do Rio de Janeiro. Na área em estudo esta 

vegetação se apresenta a partir de uma vegetação mais arbustiva, contando com espécies 

também provenientes do cerrado, como é o caso do cajueiro (Anacardium occidentale 

sp), e de palmáceas (Figura 38) como o babaçu (Orbignya sp).  

Figura 38 - Indicação da prestação de serviços de regulação e suporte na área em estudo 

 

Fonte: Elaboração própria (2018).  
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Outro serviço de suporte oferecido por esta unidade é a como plataforma para a 

construção de obras de engenharia. Neste setor, esta é a área mais adequada para o 

estabelecimento de obras de engenharia. Bandeira (2013) mencionou que estas áreas na 

Ilha possuem uma média alta capacidade de suporte e apresentam facilidades para 

escavamento.  

Também é possível identificar serviços de provisão nesta unidade relacionadas 

a disponibilidade de água doce que está associada a capacidade natural da área ao 

provimento de água doce para as comunidades da área para suas necessidades básicas 

diárias e atividades econômicas ligadas à agricultura, por exemplo.  

As atividades de extração de minerais para a construção civil é um outro exemplo 

de serviços de provisão prestado pela unidade tabuleiros costeiros. Como já mencionado 

no capitulo 5 a extração mineral é comum em alguns pontos da área em estudo, e as 

principais áreas de extração de argila, areia e concreções lateríticas identificadas durante 

a pesquisa encontram-se nesta unidade.  

Em relação aos serviços culturais prestados por esta unidade destacamos a 

presença do Morro dos Milagres (Figura 39), localizados nesta unidade com elevação 

com cerca de 27 metros próximo ao Povoado Coquilho I. O Morro dos Milagres é um 

ponto onde as pessoas reúnem-se para fazer cultos e orações. Segundo os moradores da 

comunidade, o local começou a ser utilizado para estes fins espirituais quando uma 

senhora que morava no povoado teve uma visão que aquele seria um local destinado para 

práticas religiosas.  

Figura 39 - Entrada de acesso ao Morro dos Milagres 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  
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Em relação aos serviços de conhecimento, esta unidade não apresenta registros 

de atividades de cunho educacional nem do nível básico nem superior, por conta 

principalmente da pouca divulgação e pouco conhecimento da população da Ilha do 

Maranhão sobre este setor. Porém, no que se refere a atividades de pesquisa científica que 

já geraram relatórios e artigos científicos que contemplam esta unidade na área podemos 

citar as informações do Projeto GEOILHA (2015-2017) e a publicação de Rabelo et al 

(2017).  

 

6.2 Planície Flúvio-Marinha 

A planície flúvio-marinha corresponde a segunda unidade com área mais 

representativa neste setor. É uma área onde a biodiversidade encontra-se bem acentuada, 

visto que a vegetação de mangue da área ainda se encontra bem conservada e esta unidade 

serve de abrigo e berçário para várias espécies.  

Porém, embora ainda não tenha sido feito nem um estudo mais aprofundado 

sobre a relação dos elementos abióticos e os serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas 

de manguezais do setor sudeste da Ilha do Maranhão é possível observarmos alguns 

serviços ou contribuições da Geodiversidade presentes nesta unidade.   

Esta unidade encontra-se associada a depósitos argiloarenosos que são 

constituídos em maior parte por areias e lamas com restos orgânicos vegetais e serve de 

suporte na área para a fixação da vegetação de mangue e para disponibilidade de habitats 

para algumas espécies de animais, como caranguejos (Figura 40) que servem como 

alimento para as comunidades locais.  

Figura 40 - Serviços de suporte oferecidos pela Geodiversidade da planície flúviomarinha. 

 
Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

 

Serviços de suporte.  
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Estes serviços de suporte estão associados diretamente aos serviços de regulação 

que ocorrem para formação do substrato dos manguezais, visto que segundo Gamero 

(2001), o transporte de particulas grosseiras por tração, e por suspensão de particulas de 

argila e silte que sedimentam pela ação mecânica dos movimentos das correntes de máres 

(fluxo e refluxo), sendo as particulas grossas as primeiras em depositar-se enquanto as 

argilas e o silte seguem em suspensão até serem agregados.  

No que se refere aos serviços de provisão podemos identificar a presença da água 

doce dos rios presentes nesta unidade e que oferecem aprovisionamento para as 

comunidades localizadas próximas a estas comunidades que fazem uso da água para suas 

necessidades diárias e contribui diretamente para a continuação de atividades econômicas 

realizadas na área como a pesca e a captura de caranguejos.  

Em relação aos serviços de conhecimento esta unidade apresenta ainda poucos 

registros de atividade de cunho educacional (Figura 41) se comparados a outras áreas de 

plánicie flúviomarinha da Ilha. No que se refere as pesquisas científicas disponíveis e 

publicadas sobre a área podemos citar as informações geradas pelo projeto GEOILHA 

(2015 – 2017) e a publicação de Rabelo et al (2017).  

Figura 41- Aula de campo com os alunos do curso técnico em meio ambiente do Colégio 

Universitário da UFMA em áreas de plánicie flúvio-marinha do setor sudeste da Ilha do MA. 

 

Fonte: Projeto GEOILHA (2015). . 

6.3 Planície Costeira 

A Planície costeira é a unidade de dinâmica ambiental mais intensa deste setor, 

devido a interação entre o mar e o continente. Esta unidade é composta por praias arenosas 
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que são fundamentais para os ecossistemas e para as sociedades que estão localizadas 

neste setor.  

Além de possuir o seu valor intrínseco, esta unidade presta serviços de regulação 

caracterizados devido à presença de processos terrestres, que são responsáveis pela 

modelagem das feições das praias desta unidade, por correntes marinhas, ações da 

pluviosidade e a forma como os ventos agem neste setor, por exemplo. Estes serviços 

ainda são responsáveis pelas formações de arenitos paralelos a linha de costa, encontrados 

em várias praias desta área, como nas praias de Satuba e Catatiua.  

A presença destas formações rochosas na linha de costa e dos terraços de abrasão 

presentes nesta área são responsáveis pela atenuação e controle de inundação, protegendo 

a linha de costa. Os serviços de suporte foram identificados nesta unidade principalmente 

na ponta de Juçatuba e nas praias de Juçatuba, e Guarapiranga, visto que nestas áreas 

estão fixadas o maior número de construções de ocupações humanas, dentre elas casas de 

segundas residências (Figura 42) e estabelecimentos comerciais. Também é possível 

identificar nesta unidade recursos abióticos, como rochas e solos, são utilizados como 

habitat de espécies de bivalves, crustáceos, entre outros invertebrados.  

Figura 42 - Serviços de suporte identificados na unidade planície costeira 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Também foi possível identificar na área serviços de provisão que ligados a extração de 

minerais voltados materiais de construção, como é o caso da extração de areia em um 

ponto da Praia de Guarapiranga. A extração de areia neste ponto é destinada 
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principalmente para as grandes obras de engenharia que estão sendo assentadas para este 

setor. Porém, a comunidade local também utiliza destes recursos para a construção de 

pequenas residências.  

Os serviços culturais podem ser identificados nesta unidade a partir de atividades 

relacionados principalmente ao lazer e ao geoturismo, especialmente nas praias de 

Guarapiranga e Juçatuba. Embora esta unidade não possui o desenvolvimento e prática 

do geoturismo de forma estrutura, alguns estabelecimentos comerciais, como é o caso da 

Pousada e restaurante Unicampingv (Figura 43), fixaram-se na área já tendo em vista o 

futuro desenvolvimento desta atividade na região, visto que os visitantes que são atraídos 

para este setor vão em busca de conhecer principalmente as praias que compõe a Ponta 

de Guarapiranga e a Ponta de Juçatuba.  

Figura 43 - Pousada e Restaurante Unicamping localizado na Ponta de Juçatuba 

 

Fonte - Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

No que se refere aos serviços relacionados ao conhecimento, esta área apresenta 

ainda poucos registros de atividades de campo relacionado a atividades de cunho 

educacional devido principalmente a pouca divulgação sobre estas áreas costeiras, que 

apresentam dinâmica e formações peculiares que seriam interessantes para atividades de 

campo do ensino básico e superior. Quanto as pesquisas científicas disponíveis e 

publicadas sobre a área podemos citar as informações geradas pelo projeto GEOILHA 

(2015 – 2017) e a publicação de Silva (2012), Rabelo et al (2017) e Reis et al (2017).  
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7 INVENTARIAÇÃO DOS PONTOS DE INTERESSE DA 

GEODIVERSIDADE NO SETOR SUDESTE DA ILHA DO MARANHÃO 

A partir da delimitação das unidades de paisagem da Geodiversidade deste setor 

e da compreensão de suas potencialidades, peculiaridades, limitações e importância para 

as comunidades das áreas, foram inventariados os pontos mais interessantes da 

Geodiversidade neste setor.  

Todos os pontos de interesse elencados, estão localizados na unidade Planície 

Costeira, (Figura 45) principalmente devido a diversidade geomorfológica que é potencial 

para o futuro desenvolvimento do Geoturismo, que pode ser uma ferramenta não só 

econômica mais de Geoconservação destes ambientes neste setor.  

Outro fator que influenciou na indicação de mais pontos nesta unidade foi o fato 

de apresentar uma dinâmica peculiar, posto que está diretamente em uma área de transição 

entre o mar e o continente e sujeita a alterações de ordem natural e mais suscetível a 

impactos negativos oriundos da ação humana, sendo assim uma área que necessita de 

atenção no que se refere a medidas de Geoconservação. Visto que nesta área podemos 

perceber limitações como: 

 Sujeição a inundações diárias em decorrência da dinâmica das marés;  

 Sedimentos pouco consolidados e com pouca capacidade de suporte quando 

submetida a cargas elevadas; 

 Solos com alta vulnerabilidade ambiental, constituídos predominantemente por 

areias friáveis sem camadas argilosas que possam reter possíveis contaminantes.  

 Embora seja constituído por areia, não pode ser utilizado para construção civil 

devido ao alto índice de sal que causa rachaduras nas obras; também não pode ser 

explorada pois pode causar danos ambientais, como por exemplo, aumento da 

erosão.  
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Figura 44 – Identificação dos Pontos de interesse de Geodiversidade na área 

Fonte: Elaboração própria (2018).  
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Neste capítulo, apresenta-se a inventariação e descrição ambiental sumária de 

todos os pontos de interesse inventariados no ambiente costeiro do setor sudeste da Ilha 

do Maranhão. As descrições aqui apresentadas tomam por base informações referentes a 

localização geográfica, enquadramento geológico e geomorfológico geral, estatuto legal, 

aproveitamento do terreno, tipo de interesse do local, a caracterização do ambiente praial 

onde aquele ponto se encontra. Nesta área foram identificados 8 pontos de interesse da 

Geodiversidade: Ponta de Juçatuba, Praia de Juçatuba, Praia da Moça, Morro do Pelado, 

Praia de Catatiua, Praia de Guarapiranguinha e Praia de Guarapiranga, que estão descritos 

nos tópicos abaixo.  

 

7.1 Ponta de Juçatuba 

Localizada em São José de Ribamar, a Ponta de Juçatuba (Figura 45) um dos 

pontos mais conhecidos deste setor e que atrai visitantes aos fins de semana e feriados. A 

acessibilidade para área é fácil e de se dá pelos bairros de O caminho passa pelos bairros 

Santa Bárbara, Vila Vitória e Bom Jardim,a apartir daí basta seguir a sinalização até o 

ponto pela chamada estrada de Unicamping.  

Figura 45 - Localização da Ponta de Juçatuba  

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

Trata-se de um dos pontos mais altos da unidade planície costeira e apresenta 

cerca de 15 metros de elevação. É basicamente composto depósitos litorâneos e arenitos 
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ferruginosos (Quadro 08) da Formação Barreiras, provenientes das áreas tabulares que 

estão presentes tanto na parte mais elevada quanto na base deste ponto, que já possui 

contato direto com as ondas do mar.  

Quadro 08 - Principais características das rochas encontradas na Ponta de Juçatuba 

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada da parte de cima do ponto 

 

 

 

Arenito 

ferruginoso 

clastosuportado 

 

  

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de argila e óxido 

de ferro, granulação de areias finas, 

maturas e moderadamente 

selecionadas, com grãos com alta 

esferecidade indicando contatos 

retos, pontuais e flutuantes. 

Apresenta porosidade intreganular e 

agigantada e sua textura indica 

apresenta ranhuras retas, lobadas e 

desgaste por abrasão. 

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada da parte de baixo do ponto 

 

Arenito 

ferruginoso 

matriz 

suportado 

 

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de argila e óxido 

de ferro e granulação de areias muito 

finas, imaturas com grãos 

pobremente selecionados, indicando 

contatos retos e flutuantes entre os 

grãos. Apresenta porosidade 

agigantada e a sua textura indica 

desgastes por abrasão e ranhuras 

retas e fosca. 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

O local não está submetido a nenhuma proteção ambiental legal e é sensível a 

pouca divulgação se comparado a outros da Ilha do Maranhão e por estar em uma área de 

ambiente costeiro que apresenta intensa dinâmica apresenta alta vulnerabilidade 

ambiental. Porém é válido ressaltar que a presença de um pequeno terraço de abrasão e 

de restos de vegetação de mangue na parte mais rebaixada deste ponto atenuam um pouco 

a erosão que está ocorrendo neste ponto ocasionada principalmente pela ação das ondas.  

Devido principalmente à vista proporcionada da Ponta de Juçatuba de todo o 

litoral do setor sudeste da Ilha do Maranhão e do município de São José de Ribamar, 

podendo deste ponto avistar inclusive a estátua do santo padroeiro da cidade, além de sua 

proximidade com a Praia de Juçatuba, justificam o valor científico e didático que pode 

ser atribuído a área e favorecem o aproveitamento do terreno para o uso turístico do local.  
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Neste ponto está localizado a “Pousada e Restaurante Unicamping” que já está 

situada neste local há pouco mais de 20 anos e recebe os visitantes que chegam ao local 

dispondo de chalés para hospedagem e de restaurante que oferecem aos seus clientes 

principalmente mariscos e frutos do mar.  

Devido à proximidade deste ponto a algumas comunidades deste setor é possível 

observar neste ponto a presença de resíduos sólidos, tanto trazidos pelas águas do mar, 

quanto depositados pelos moradores locais, próximo a zona de praia, posto que nesta área 

não há coleta de lixo regular.  

 

7.2 Praia de Juçatuba 

Localizada próximo bem ao lado da Ponta de Juçatuba, a Praia de Juçatuba 

(Figura 46) também é considerado um dos pontos mais conhecidos deste setor e sua 

proximidade com a Ponta de Juçatuba contribui na atração de visitantes até aquele local. 

A Acessibilidade para a área é fácil e de se dá pelos bairros de O caminho passa pelos 

bairros Santa Bárbara, Vila Vitória e Bom Jardim, a partir daí basta seguir a sinalização 

até o ponto pela chamada estrada de Unicamping. Embora possua outras vias de entradas 

ir até a descida pela ponta de Juçatuba até a praia é um dos caminhos mais conhecidos 

pelos visitantes.  

Figura 46 -  Localização da Praia de Juçatuba. 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 
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Trata-se de um ponto que tem por base geológica os depósitos litorâneos e está 

inserido totalmente na área da planície costeira com elevação que varia de 2 a 5 metros 

na linha de costa. É uma faixa costeira que possui perfil dissipativo apresentando 

topografia plana e com baixa variação altimétrica.  

Diferente das demais praias deste setor, a praia de Juçatuba não se encontra 

rodeada por falésias mas apresenta um extenso terraço de abração, situado na zona de 

praia que apresenta de 21 metros de comprimento até antes de iniciar a zona de antepraia, 

com fragmentos rochosos (Quadro 09) formado neste ponto principalmente por argilitos 

ferruginosos e recorbertos crustáceos marinhos da classe Cirripédia sp (ordem Sessilia), 

conhecidos popularmente como cracas e a presença de restos de vegetação de mangue.  

Quadro 09 – Principais características das rochas praiais do terraço de abrasão da Praia de 

Juçatuba. 

Classificação Imagem Composição Descrição 
Amostra retirada do terraço de abrasão 

 

 

 

 

Argilito 

arenoso 

ferruginosos 

  

 

 

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de argila e 

óxido de ferro e granulação de 

areias muito finas a argila, 

com grãos imaturos e 

pobremente selecionados, 

subangulosos e de alta 

esfericidade que apresentam 

contatos retos, pontuais e 

flutuantes entre os grãos. 

Mostram porosidade 

agigantada e a textura das 

rochas indica desgastes por 

abrasão e ranhuras retas, 

facetada e com fraturas 

conchoidais.  

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

O local não está submetido a nenhuma proteção ambiental legal e é sensível 

a pouca divulgação se comparado a outras áreas da Ilha do Maranhão e por estar em uma 

área de ambiente costeiro que apresenta dinâmica intensa por estar na interface entre o 

mar e o continente e também pelo fato de neste ponto encontram-se situadas casas 

inseridas na zona de pós-praia, que possui cerca de 20 metros de comprimento até a zona 

de praia, podemos considerar que este é um ambiente de alta vulnerabilidade.  

Todas as casas localizadas neste ponto da planície costeira estão protegidas 

por muros de contenção, para proteger-se das ações das ondas e das marés que é recorrente 

no período de cheias das marés. É importante ressaltar que este ponto não é o mais 
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adequando para a fixação destas residências devido a sua proximidade com o mar e por 

ser constituído totalmente por areias de granulometria fina, que não o configura como o 

terreno mais adequado para a construção de obras de engenharia. Observou-se que 

embora nas cheias de marés a água do mar alcance estas residências, os ventos fracos e a 

pouca declividade da praia dão forma a ondas deslizantes, o que influencia para que o 

processo de destruição dos muros de contenção construídos não ocorra de forma rápida.  

Embora o uso desta praia esteja direcionado para fixação principalmente de 

segundas residências e do lazer dos moradores da área e de visitantes que chegam até ali, 

a área possui valor geomorfológico considerável devido a sua paisagem diferenciada, se 

comparadas as praias do litoral ocidental da Ilha do Maranhão sendo passível não apenas 

do desenvolvimento do geoturismo mas apresentando valor científico e didático.  

 

7.3 Praia da Moça 

Localizada no município de São José de Ribamar, a Praia da Moça (Figura 47) 

possui divulgação incipiente se comparada a outros pontos do setor sudeste costeiro da 

Ilha do Maranhão. Existem pouquíssimas residências situadas próximo a esta praia, 

havendo apenas pequenas casas de moradores locais. Esta praia é conhecida 

principalmente pelas pessoas que moram em suas proximidades e por pescadores que vêm 

de barco da sede do município de São José de Ribamar para pescar nesta região.  

Figura 47 - Localização da Praia da Moça. 

 

 Fonte: Elaboração própria (2018). 
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O acesso a esta praia também pode ser dado passando pelos bairros de Santa 

Bárbara, Vila Vitória e Bom Jardim e logo após seguindo pela estrada de Unicamping 

onde posteriormente será necessário pegar uma estrada vicinal de piçarra de cerca de 2,63 

km até chegar neste ponto.  

A Praia da Moça está situada em uma área plana, porém com cotas de elevação 

superiores as da Praia de Juçatuba, variando 3 a 6 metros. Em sua zona de pós-praia, que 

possui cerca de 28 metros até a zona de praia, não existe residências fixadas e as únicas 

interferências antrópicas observadas na área foi a presença de currais, utilizados por 

pescadores da área como instrumentos de pesca.  

Trata-se de uma praia de perfil dissipativo devido a sua topografia plana e com 

pouca variação altimétrica e com cerca de 20 metros de largura até chegar a zona de ante 

praias. A praia da Moça apresenta uma longa faixa de areia com sedimentos de 

granulometria fina e também é composta por um uma área com extensas camadas 

litológicas intemperizadas (Figura 48) paralelas a linha de costa que se alternam entre 

lamitos de matriz clastosuportada homogêneo vermelho escuro, lamitos de matriz 

suportado heterogêneo vermelho claro e amarelo.  

Figura 48 -  Camadas litológicas intemperizadas da Praia da Moça. 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Esta praia também e rodeada por um paredão de falésias que em alguns pontos 

apresentam incisões derivadas das ações das ondas. Estas feições apresentam cerca de 13 
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a 15 metros de altura e são homogêneas e com solo residual vermelho escuro 

desenvolvido com cerca de 1,5 de espessura. A presença de vegetação nas falésias rochas 

que compõe estas falésias são do tipo arenitos ferruginososs na base das falésias e argilitos 

ferruginosos no topo destas feições (Quadro 10).  

Quadro 10 - Principais características das rochas encontradas nas falésias da Praia da Moça 

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada da parte de cima da falésia 

 

 

Arenito 

ferruginoso 

matriz 

suportado 

  

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de argila e 

óxido de ferro e granulação de 

areia fina com presença de 

pórfiros de quartzo, submaturos e 

pobremente selecionadas, com 

grãos com alta esferecidade 

indicando contatos retos entre os 

grãos. Apresenta porosidade 

intergranular e sua textura indica 

ranhuras lobada, fosca e com 

desgaste por abrasão. 

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada da parte de baixo da falésia 

 

Argilito 

ferruginoso 

matriz 

suportado 

 

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de argila,  

óxido de ferro e caulinita, com  

granulação de argila, podendo ser 

observado contatos flutuantes 

entre os grãos. A sua textura se 

apresenta de forma compacta e 

com laminações. 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

O local não está submetido a nenhuma proteção ambiental legal e é sensível a 

pouca divulgação se comparado a outros locais da Ilha do Maranhão e da própria área em 

estudo. Por se localizar na área de intermédio entre o mar e o continente a Praia da Moça 

se apresenta em zona de alta vulnerabilidade ambiental.  

Levando em consideração as suas características geológicas e geomorfológicas a 

praia em questão apresenta potencial principalmente para o uso didático e científico, visto 

que é uma área com poucos estudos e que apresenta uma dinâmica com diferenças das 

observada no litoral ocidental da ilha do Maranhão.  

 

 



104 
 

Dissertação de Mestrado  Thiara Oliveira Rabelo   2018 

7.4 Praia de Satuba 

A Praia de Satuba (Figura 49) está localizada próxima a Praia da Moça e assim 

como a praia descrita acima, esta praia não está entre um dos pontos mais conhecidos 

deste setor. Porém, próximo a este ponto podemos observar a presença de poucas casas e 

de ranchos de pescadores. O acesso ao local é o mesmo explicado para chegar a Praia da 

Moça, passando pelos bairros Santa Bárbara, Vila Vitória e Bom Jardim e logo após 

seguindo pela estrada de Unicamping onde posteriormente será necessário pegar uma 

estrada vicinal de piçarra de cerca de 2,65 km até chegar neste ponto. 

Figura 49 - Localização da Praia de Satuba. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Assim como as demais praias identificadas até agora, a Praia de Satuba possui 

perfil dissipativo devido a sua topografia plana e pouca variação altimétrica, o que 

contribui para formação de ondas do tipo deslizantes. Área apresenta cotas de elevação 

que variam de 1 metros entre a zona de ante-praia a pós-praia.  

É na zona de pós-praia, que possui cerca de 20 metros até chegar na zona de 

praia, que estão assentadas as poucas ocupações humanas deste ponto A sua zona de praia 

corresponde a cerca de 20,5 metros até chegar a zona de ante-praia e os sedimentos 

encontrados nesta área são de granulometria média a fina e foi observada a presença de 

minerais pesados nesta praia.  



105 
 

Dissertação de Mestrado  Thiara Oliveira Rabelo   2018 

Ao longo do estirâncio desta praia além de um extenso terraço de abrasão é 

possível observar área onde encontramos rochas do tipo lamito matriz (Figura 50) de alta 

maturidade textural e composicional, heterogêneo e com tonalidades variando entre o 

cinza claro a vermelho. Em alguns pontos da praia estas rochas encontram-se soterradas 

ou com a porção superior a mostrageralmente em cores que variam do preto ao amarelo 

por se encontrar em processo pedogenético ou em intemperismo químico ativo.  

Figura 50 - Lamito matriz com variações de cores cinza claro ao amarelo encontrados na Praia 

de Satuba. 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Esta praia também é rodeada por falésias que apresentam cerca de 18 a 20 metros 

de altura indicando alternância de cores entre o vermelho ao amarelo e compostas por 

arenitos ferruginosos (Quadro 11) tanto no topo quanto na base destas feições e que 

apresentam grandes quantidades de óxido de ferro.  

Quadro 11 - Principais características das rochas retiradas das falésias da Praia de Satuba 

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada do topo da falésia 

 

Arenito 

ferruginoso 

clastosuportado 

  

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de argila, com 

granulação de areias finas, imaturas e 

pobremente selecionadas. Grãos com 

alta esferecidade indicando contatos 

pontuais e flutuantes entre si. não 

Apresenta porosidade intergranular e 

sua textura apresenta partes lisas, 

facetadas e em alguns pontos desgaste 

por abrasão. 

Continuação do quadro da página seguinte. 
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Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada da base da falésia 

 

Arenito 

ferruginoso 

clastosuportado 

 

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de óxido de 

ferro e argila incipientes,  com 

granulação de areias muito finas, 

submaturas e pobremente 

selecionadas. Grãos com alta 

esferecidade e que  indicam contatos 

pontuais e retos entre si. Apresenta 

porosidade intercristalina, e sua 

textura apresenta fraturas com 

ranhuras retas e em forma de V e 

desgastada por abrasão. 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

Nesta praia apresenta um grau de inclinação de 22º e neste ponto foram 

encontradas camadas litológicas de arenitos ferruginosos em direção perpendicular à 

linha de costa que podem indicar algum tipo de instabilidade tectônica durante a era 

cenozoica nesta área (Figura 51). A Praia de Satuba não está submetida a nenhuma 

proteção ambiental legal e é sensível a pouca divulgação se comparada a outras praias do 

setor sudeste.  

Figura 51 - Camada litológica perpendicular à linha de costa encontrada na praia de Satuba. 

 

Fonte: Adaptada de Zuleide Maria Carvalho Lima (2018).  

Considerando as características geológicas e geomorfológicas presentes neste 

ponto podemos considerar que a praia de Satuba possui potencial principalmente para uso 

didático e científico devido as feições diferenciadas que existem na área e por ainda não 
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ter tantos estudos voltada para esta praia. O local também possui potencial para o lazer e 

uso turístico, embora por conta da pouca divulgação este ponto ainda não seja utilizado 

para estes fins.  

 

7.5 Morro do Pelado 

Este ponto está situado praticamente no fim da Praia de Satuba, a cerca de 1 

quilômetro desde o início da praia até chegar no Morro do Pelado (Figura 52). A 

acessibilidade a este ponto se dá por meio desta praia e é conhecido pelos moradores e 

pescadores da área e é considerado um ponto de referência visto que depois que terminam 

os paredões de falésias da praia de Satuba, após caminhar pela faixa de areia é possível 

avistar o Morro do Pelado que com cerca de 18, 5 metros de altura.  

Figura 52 – Localização do Morro do Pelado 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

O Morro do Pelado é conhecido apenas por moradores que possuem residências 

situadas próximo à Praia de Satuba e por pescadores que saem da sede do munícipio de 

São José de Ribamar para pescarem naquela região. O ponto se configura como uma 

espécie de morro testemunho, visto que possui características de relevo residual naquela 

área de superfície mais plana. 
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 O morro é formado por rochas sedimentares siliciclásticas classificadas como 

arenitos ferruginosos (Quadro 12). Embora esteja em uma área de alta vulnerabilidade 

ambiental, a base do morro em questão é protegida por um terraço de abrasão formado 

cascalhos e matacões (Figura 53) que protegem este ponto de uma erosão mais acentuada 

causada pelas ondas do mar.  

Quadro 12 - Principais características das rochas retiradas do Morro do Pelado  

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada do topo do Morro do Pelado. 

 

 

 

Arenito 

argiloso 

matrizsuportado 

  

 

 

Siliciclátisca 

 

Apresenta presença de 

argila, com granulação de 

areias finas, imaturas e 

pobremente selecionadas. 

Grãos com alta esferecidade 

indicando contatos pontuais 

e flutuantes entre os grãos. 

Não apresenta porosidade 

significativa, e a textura das 

rochas apresenta partes lisas, 

facetadas e em outras partes 

desgaste por abrasão. 

 

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada da base do Morro do Pelado. 

 

 

 

Arenito 

ferruginoso 

clastosuportado 

  

 

 

Siliciclátisca 

 

Apresenta presença de óxidos 

de ferro e argilas incipientes, 

com granulação muito fina, 

sedimentos submaturos e 

pobremente selecionadas, com 

alta esferecidade indicando 

contatos pontuais e retos entre 

os grãos. Possui porosidade 

intercristalina e a textura destas 

rochas apresenta fraturas 

conchoidais, fosco, ranhuras 

retas e em forma de V e 

desgaste por abrasão. 

 

 

 

Continuação do quadro na página seguinte.  
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Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada do terraço de abrasão próximo a base do Morro do Pelado. 

 

 

 

Arenito 

ferruginoso 

clastosuportado 

  

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de óxido de 

ferros e argilas incipientes, com 

granulação de areia fina, 

maturas e bem selecionadas. Os 

grãos possuem alta esfericidade 

e indicam contatos pontuais, 

retos e flutuantes. Apresenta 

porosidade intergranular e 

agigantada e a textura destas 

rochas apresentam de forma de 

ranhuras retas e em forma de v, 

fraturas conchoidais, fosca e  

desgaste por abrasão.  

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Figura 53 – Presença de matacões em terraço de abrasão próximos ao Morro do Pelado. 

 

Fonte: Nayara Marques Santos (2018).  

Este ponto não está submetido a nenhuma proteção legal e até o momento não 

encontra-se exposto a interferência humana que venha a indicar alguma ameaça a esta 

feição. O Morro do Pelado possui alto valor geomorfológico e possui potencial para 

aproveitamento de uso didático e científico, além de se constituir como forma 

geomorfológica atrativa para desenvolvimento futuro do geoturismo na área.  
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7.6 Praia de Catatiua  

Localizada no litoral do município de São José de Ribamar, a Praia de Catatiua 

(Figura 54) foi um dos pontos inventariados de mais difícil acesso e se encontra situado 

entre as Pontas de Juçatuba e Guarapinga. O acesso a este ponto também passa pelo pelos 

bairros de Santa Bárbara, Vila Vitória e Bom Jardim e logo após seguindo pela estrada de 

Unicamping onde posteriormente será necessário pegar uma estrada vicinal de piçarra 

com muitas ondulações proporcionadas pelas áreas mais tabulares do setor sudeste e 

percorrer cerca cerca de 2,72 km até chegar neste ponto. 

Figura 54 – Localização da Praia de Catatiua. 

 

Fonte : Elaboração própria (2018). 

A Praia de Catatiua é conhecida neste setor principalmente por pescadores que 

estão assentados ali em pequenas casas ou ranchos (Figura 55) que se localizam na zona 

de pós-praia, que possui cerca de .19 metros até a zona de praia, sendo que esta última 

abrange 23 metros de largura até alcançar a zona de ante-praia. A praia é tida como local 

de lazer principalmente por este grupo, que afirmam que além de trabalharem naquela 

região com a pesca, aqueles que não moram ali voltam aos feriados ou fins de semana 

para momentos de lazer com a família.  
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Figura 55 - Casas feitas de madeira e palha situadas na Praia de Catatiua. 

 
Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Esta praia possui um dos maiores terraços de abrasão observados dentre as praias 

inventariadas no setor sudeste formada por arenitos ferruginosos e é cercada por um 

paredão de falésias de cerca de 35 a 40 metros de altura. Estas falésias apresentam 

variação composicional horizontal evidenciado pelas cores amarelo vermelho e branco 

(Figura 56). Esta variação entre estas três cores foi observada de forma mais latente nas 

falésias da Praia de Catatiua, que em sua base possui uma camada predominante branca 

formada por caulim (Quadro 13).  

Figura 56 – Indicação da variação composicional das falésias da Praia de Catatiua. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018).  
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Quadro 13 – Principais características das amostras da falésia da Praia de Catatiua.  

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada do topo da falésia. 

 

 

Arenito 

ferruginoso 

clastosuportado 

  

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de 

argila e óxido de ferro, com 

granulação de areias muito 

finas, maturas e bem 

selecionadas. Os grãos 

possuem alta esferecidade 

e indicam contatos retos 

entre si. Apresenta 

porosidade intergragular, e 

a textura das rochas 

apresenta ranhuras retas, 

locado e desgaste por 

erosão.. 

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada da base da falésia. 

 

 

 

Arenito argiloso 

matriz suportado 

 

 

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de argila 

e óxido de ferro, com 

granulação de areia muito 

fina a argila, maturas e bem 

selecionadas, com grãos de 

alta esfericidade que indicam 

contatos retos entre si. 

Apresenta porosidade 

intergranular e apresenta 

textura do tipo lobado e fosca. 

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada da base da falésia composta por caulim  

 

 

 

Argilito 

caulinitico 

 

 

 

 

Siliciclátisca 

 

Apresenta presença de 

caulinita com granulação 

predominantemente de argila, 

imatura e bem selecionada.  

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Em alguns pontos da falésia, na área de contato com composições litológicas 

mais friáveis composta pela caulinita, é possível encontrar fontes de afloramentos de água 

doce na base das falésias. Estes pontos de afloramentos de água são utilizados para suprir 



113 
 

Dissertação de Mestrado  Thiara Oliveira Rabelo   2018 

as necessidades básicas dos moradores da área que vão até estes pontos em busca da água 

(Figura 57).  

Figura 57 - Morador lavando roupas próximo a fonte de água na falésia da Praia de Catatiua. 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Este local não é submetido a nenhum tipo de proteção legal e embora possua 

alguns moradores nesta área a presença humana não representa ameaças para a dinâmica 

natural da área. Levando em consideração seu potencial geológico e geomorfológico a 

Praia de Catatiua possui potencial para uso didático e científico e embora possua um 

acesso mais difícil, o melhoramento das estruturas viárias até o local facilitaria o 

aproveitamento do local para o desenvolvimento geoturismo.  

 

7.7 Praia de Guarapiranguinha  

A Praia de Guarapiranguinha (Figura 58) é uma das praias que compõe a Ponta 

de Guarapiranga, localizada no município de São José de Ribamar. Esta praia é umas das 

praias mais conhecidas deste setor recebendo a presença de visitantes aos fins de semana 

e feriados. O acesso é dado pelo bairro de Santa Bárbara, depois disto o acesso é facilitado 

por sinalização até chegar na ponta de Guarapiranga e se dá seguindo uma estrada de 

piçarra que até o povoado Andiroba, totalizando cerca de 29 km até chegar neste ponto.  
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Figura 58 – Localização da Praia de Guarapiranguinha 

 

Fonte - Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Esta praia é cercada por um extenso paredão de falésiascom cerca de 35 a 40 

metros de altura e são compostas por rochas sedimentares siliclásticas (Quadro 14). Estas 

feições apresentam variação composicional vertical indicada pela alternância das cores 

vermellho e amarelo resultantes do processo de pedogênese e dos materiais resultantes 

deste processo. (Figura 59).  

Figura 59 - Indicação de variação de cores nas falésias na Praia de Guarapiranguinha. 

 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018).  
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Quadro 14 – Principais características das amostras de rochas retiradas da falésia da Praia de 

Guarapiranguinha. 

Classificação Imagem Composição Descrição 
Amostra retirada do topo da falésia.  

 

Argilito 

ferruginoso 

matriz 

suportado 

 

  

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de argila e 

óxido de ferro com granulação de 

areias muito finas a muita argila, 

submaturas e bem selecionadas. Os 

grãos apresentam alta esferecidade 

e indicam contatos pontuais entre 

os grãos. Apresenta porosidade 

intergragular, e a textura das rochas 

se é compacta com laminações. 

Classificação Imagem Composição Descrição 
Amostra retirada da base da falésia. 

 

Arenito 

ferruginoso 

clastosuportado 

 

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença principalmente 

de óxido de ferro com granulação 

de areia fina a muito fina, com 

baixa esfericidadade indicando 

contatos retos entre os grãos. Nota-

se porosidade intergranular e a 

textura sendo do tipo fraturada e 

desgastada por abrasão. 

Fonte: Thiara Oliveira Rabelo (2018). 

A Praia de Guarapiranguinha também apresenta um extenso terraço de abrasão 

que apresenta características semelhantes com os cascalhos encontrados na Praia de 

Juçatuba, sendo composto por argilitos ferruginosos recobertos por crustáceos marinhos 

conhecidos popularmente como cracas. A zona de pós-praia deste ponto apresenta cerca 

de 28 metros e não apresenta interferências antrópicas como observadas em outras praias 

deste setor como residências ou rancho de pescadores, o que contribui para não 

intensificar a vulnerabilidade ambiental deste ponto que já é naturalmente frágil.  

A zona de praia possui cerca de 46 metros até chegar a zona de ante-praia é 

composta por uma extensa faixa de areia que apresenta granulometria fina e foram 

observadas poucas interferências antrópicas a esta zona. Nesta praia foi apenas observado 

a presença de currais para pesca e de um mirante feito de madeira pelos pescadores para 

servir de ponto de observação e referência para quando estiverem em alto mar.  

Este ponto não é submetido a nenhum tipo de proteção legal e embora já perceba-

se o uso deste local para o lazer dos moradores das comunidades mais próximas e de 

alguns visitantes o que demonstra o potencial da área para um futuro desenvolvimento de 

geoturismo, a Praia de Guarapiranguinha também apresenta potencial para uso didático e 

científico levando em consideração suas características geológicas e geomorfológicas. 
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7.8 Praia de Guarapiranga 

A Praia de Guarapiranga (Figura 60) compõe junto com a Praia de 

Guarapiranguinha a Ponta de Guarapiranga, e também é uma das praias mais conhecidas 

deste setor costeiro. É a primeira praia a ser avistada quando se chega ao local e acesso a 

esta praia é sinalizado após passar pelo bairro Santa Barbara é o mesmo percorrido até 

chegar a Praia de Guarapiranguinha. Esta praia também é um dos pontos do setor sudeste 

que recebe a presença de visitantes em feriados e fins de semana.  

A Praia de Guarapiranga possui um perfil diferenciado das demais praias do setor 

sudeste posto que está localizada mais próximo em uma das áreas planície flúvio-marinha. 

Nesta praia é possível observa a presença de terraço de abrasão passando por intenso 

processo de erosão, posto que esta área é atingida pela ação das ondas e recoberta pela 

água do mar nos momentos de maré alta.  

Figura 60 - Localização da Praia de Guarapiranga 

 

Fonte :Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

A Praia de Guarapiranga não possui a presença de falésias (Figura 61) tão altas 

quanto as encontradas na Praia de Guarapiranguinha, variando de 5 a 10 metros e 

encontram-se estabilizadas e recobertas por vegetação com poucas áreas expostas e sua 

base é protegida por matacões de arenitos ferruginosos (Quadro 15) e restos de vegetação.  
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Figura 61 – Falésias da praia de Guarapiranga 

 

Fonte - Adaptação da foto de Zuleide Maria Carvalho Lima (2018).  

 

Quadro 15 - Principais características da amostra de rochas retiradas do terraço de abrasão da 

Praia de Guarapiranguinha. 

Classificação Imagem Composição Descrição 

Amostra retirada do terraço de abrasão. 

 

Arenito 

ferruginoso 

matriz 

suportado  

 

 

 

 

Siliciclátisca 

Apresenta presença de argila e 

óxido de ferro e granulação de 

areias muito finas, imaturas com 

grãos pobremente selecionados, 

indicando contatos retos e 

flutuantes entre os grãos. Possui 

porosidade agigantada e a sua 

textura indica desgastes por 

abrasão e ranhuras retas.. 

Fonte - Thiara Oliveira Rabelo, 2017.  

Assim como as demais praias do setor sudeste essa praia apresenta perfil 

dissipativo indicado pela topografia plana de baixa variação altimétrica. A zona de pós-

praia deste ponto possui cerca 30 metros até a zona de praia, e esta última possui cerca de 

39 metros até chegar a zona de pós-praia. A praia de Guarapiranga possui uma extensa 

faixa de areia de granulometria media a fina que é ocupada em muitos pontos por restos 

de vegetação de mangue.  
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Na zona de pós-praia observa-se assentada ocupações humanas do tipo 

residências e estabelecimentos comerciais que oferecem uma estrutura mínima para os 

visitantes desta praia. Pelo fato destas ocupações estarem localizadas em uma área de 

intensa dinâmica e de vulnerabilidade alta já observa-se na área interferências antrópicas 

(Figura 62) que tentam conter a ação da erosão pela água do mar nos momentos de maré-

cheia.  

Figura 62 – Barreira para contenção de ondas feita com pneus na Praia de Guarapiranga 

 

Fonte: Elaboração própria (2018).  

Embora já possam ser observadas algumas interferências antrópicas neste ponto 

ligadas principalmente a deposição de resíduos sólidos, extração de areia para construção 

civil e estruturas de contenção costeira, esta praia do setor sudeste também não encontra-

se submetida a nenhuma proteção legal.  

Mesmo que a praia já possua certa divulgação e atraia a presença de alguns 

visitantes o turismo ainda não é uma das principais atividades econômicas da área, porém 

apresenta potencial para contribuir para o desenvolvimento do geoturismo futuramente 

neste setor, assim como possui potencial para uso didático e científico do local.  
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8 QUANTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE GEODIVERSIDADE 

INVENTARIADOS 

 

Avaliar de forma quantitativa o valor dos elementos naturais de uma área é 

uma tarefa árdua e que exige cuidado devido a sua subjetividade em definir valores para 

o nível de importância de um dado elemento da natureza.  Segundo Pereira (2010), esta 

prática também possui um caráter subjetivo uma vez que parte do ponto de vista humano 

e do uso potencial dos elementos da natureza pelos seres humanos.  

Porém, embora compreendamos que todos os elementos de um sistema são 

importantes para o seu funcionamento, cada ambiente está submetido a influências e 

interferências ambientais diferenciadas que fazem com que sua dinâmica ocorra de 

maneira diferenciada e seja mais forte ou frágil a determinados tipos de pressões externas, 

o que contribui para efetivação da quantificação do valor destes elementos para os 

ambientes no qual estão inseridos.  

Além disto, Pereira (2010) ressalta que embora possua algumas ressalvas, a 

valoração dos elementos do meio natural configura-se como uma prática extremamente 

necessária na gestão territorial, uma vez que através da mesma, pode-se definir quais são 

os locais com potencial para serem alvo de iniciativas de conservação, além de estabelecer 

as condições de uso dos espaços naturais.  

É neste contexto que se insere a importância da quantificação dos pontos 

inventariados nesta pesquisa para a área de estudo, visto que o setor costeiro sudeste está 

situado em uma área de expansão urbana da Ilha do Maranhão e possui uma dinâmica 

natural que necessita ser compreendida e analisada para que possa ser pensada em 

medidas de planejamento e gestão para a área que venham a fazer uso deste ambiente sem 

causar ameaças a sua dinâmica.  

Diante disto, após a inventariação dos pontos potenciais da Geodiversidade 

costeira desta área foi feita a quantificação dos pontos inventariados para identificar a 

partir dos dados e informações levantados, coletados e gerados a partir desta pesquisa o 

nível de relevância destes pontos e seu potencial valor turístico, científico e de uso e 

gestão, a partir de parâmetros propostos por Pereira (2010), descritos no capitulo 2.  
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8.1 Síntese da avaliação dos pontos de interesse inventariados  

A aplicação da metodologia de quantificação proposta por Pereira (2010) para a 

área em estudo teve como ponto de partida as propostas sumarizadas no quadro do anexo 

03. A avaliação destas propostas possui um conjunto de parâmetros que são comuns a 

todas elas e que consiste em perspectivas relevantes na avaliação da Geodiversidade.  

Uma vez que estas perspectivas foram avaliadas, as mesmas foram agrupadas 

em categorias de valores, destacando os aspectos relacionados com objetivos de 

quantificação, de acordo com Pereira (2010), como: identificar o valor científico, turístico 

e para conservação dos locais inventariados, permitindo a seleção posterior dos geossítios 

mais adequados para a interpretação, valorização e divulgação para fins turísticos e/ou 

científicos. Sendo assim, a metodologia aqui proposta baseou-se em quatro categorias de 

valore intrínseco (Vi), valor científico (Vci), valor turístico (Vtur) e valor de uso e gestão 

(Vug).  

Para esta aplicação foram feitas poucas aplicações nesta metodologia, tendo 

havido apenas a troca de números 0 a 4, onde na metodologia de Pereira (2010) em alguns 

parâmetros 0 indica o grau mais alto e 4 o grau mais baixo. Nesta aplicação o valor entre 

o maior e o menor grau vai de 0 a 4 em todos os paramêtros analisados. Também foram 

adicionados artigos publicados em eventos ou revistas científicas para análise do valor 

científico da área e práticas esportivas a relevância cultural que está inserida dentro do 

valor de uso e gestão. Estas alterações estão adicionadas ao anexo 03 e os resultados da 

quantificação dos pontos inventariados da área em estudo estão descritos do quadro 16.  

A partir desta quantificação também foi possível chegar a resultados que nos 

direcionam a ter uma base sobre a relevância em escala local, regional, nacional e 

internacional de cada ponto de interesse analisado e sobre o grau de importância dos 

pontos de geodiversidade inventariados em relação ao valor de conservação, valor de uso 

científico e valor de uso turístico.  
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A) Valor Intrínseco (Vi) 

 

Ponta 

 de 

Juçatuba 

 

Praia 

de 

Juçatuba 

 

Praia  

da  

Moça 

 

Praia 

de 

Satuba 

 

Morro 

do 

Pelado 

 

Praia 

de 

Catatiua 

Praia 

de 

Guarapira

guinha 

Praia 

de 

Guarapi 

ranga 

 

 

 

Média do 

valor 

intríseco 
A1 Vulnerabilidade associada a 

processos naturais 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

A2 Abundância/ Raridade 2 1 2 2 4 2 2 2 

A3 Integridade 1 1 1 1 1 1 1 1 

A4 Variedade de elementos da 

Geodiversidade 

1 2 2 3 2 2 2 1 

Valor Intrínseco = 

(A1+A2+A3+A4) /4 

2 2 2 2,25 2,5 2 2 2 2,09375 

 

B) Valor Científico (Vci) 

 

Ponta 

de 

Juçatuba 

 

Praia 

de 

Juçatuba 

 

Praia  

da  

Moça 

 

Praia 

de 

Satuba 

 

Morro 

do 

Pelado 

 

Praia 

de 

Catatiua 

Praia 

de 

Guarapira

guinha 

Praia 

de 

Guarapi

ranga 

 

 

 

 

 

Média do 

valor 

científico 

 

B1 

Objeto de referências 

bibliográficas (grau de 

conhecimento científico) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

B2 

Representatividade de 

materiais e processos 

geológicos/geomorfológicos 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

B3 

Diversidades de 

interesse/temáticas 

associadas 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

B4 Relevância Didática 4 4 2 4 4 3 4 4 

Valor Científico = 

(B1+B2+B3+B4) /4 

 

2,75 

 

 

3 

 

2,5 

 

3 

 

2,75 

 

3 

 

2,75 

 

3,25 

 

2,875 

Quadro 16 – Resultado da quantificação dos pontos inventariados na área em estudo 
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Continuação do quadro da página anterior. 

 

C) Valor Turístico (Vtur 

Ponta 

de 

Juçatuba 

Praia 

de 

Juçatuba 

Praia  

da  

Moça 

Praia 

de 

Satuba 

Morro 

do 

Pelado 

Praia 

de 

Catatiua 

Praia 

de 

Guarapira

guinha 

Praia 

de 

Guarapi

ranga 

 

 

 

 

Média do 

Valor 

Turístico 

C1 Aspecto estético 4 3 3 3 3 3 3 3 

C2 Acessibilidade 2 2 1 1 1 1 2 2 

C3 Presença de infra-estrutura 3 2 0 0 0 0 1 2 

C4 Existência de utilização em 

Curso 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

C5 Presença de mecanismo de 

controle de visitantes 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Valor turístico = 

(C1+C2+C3+C4+C5)/5  

2,00 1,60 0,80 1,00 0,80 1,00 1,40 1,60 1,275 

 

D) Valor de Uso/Gestão (Vug) 

Ponta 

de 

Juçatuba 

Praia 

de 

Juçatuba 

Praia  

da  

Moça 

Praia 

de 

Satuba 

Morro 

do 

Pelado 

Praia 

de 

Catatiua 

Praia 

de 

Guarapira

guinha 

Praia 

de 

Guarapi

ranga 

 

 

 

 

Média do 

Valor de 

Uso/Gestão 

D1 Relevância cultural 1 1 0 0 1  0 0 3 

D2 Relevância econômica 1 1 0 1 0 1 1 2 

D3 Nível oficial de proteção 0 0 0 0 0 0 0 0 

D4 Passível de utilização 

econômica 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

2 

D5 Vulnerabilidade associada 

ao uso antrópico 

2 2 2 2 0 2 2 2 

D6 População do núcleo urbano 

mais próximo 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Continuação do quadro da página anterior. 

D) Valor de Uso/Gestão (Vug Ponta 

de 

Juçatuba 

Praia 

de 

Juçatuba 

Praia  

da  

Moça 

Praia 

de 

Satuba 

Morro 

do 

Pelado 

Praia 

de 

Catatiua 

Praia 

de 

Guarapira

guinha 

Praia 

de 

Guarapi

ranga 

 

Média do 

Valor de 

Uso/Gestão 

D7 Condições sócio-

econômicas dos núcleos 

urbanos mais próximos 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Média do Valor de Uso/Gestão  

= (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7) 

/7 

 

0,86 

 

0,71 

 

0,43 

 

0,57 

 

0,14 

 

0,57 

 

0,57 

 

1,29 

 

0,642 

 

Média dos valores analisados para os pontos inventariados 

 Ponta 

de 

Juçatuba 

Praia 

de 

Juçatuba 

Praia  

da  

Moça 

Praia 

de 

Satuba 

Morro 

do 

Pelado 

Praia 

de 

Catatiua 

Praia 

de 

Guarapira

guinha 

Praia 

de 

Guarapi

ranga 

 

Média 

Valor de Uso Científico (VUC) 

= (2xVi + 3xVci)/5 

 

2,45 

 

2,60 

 

2,30 

 

2,70 

 

2,65 

 

2,60 

 

2,45 

 

2,75 

 

2,5625 

Valor de uso turístico (VUT) = 

(3xVtur + 2xVug)/5 

 

1,54 

 

1,25 

 

0,65 

 

0,83 

 

0,54 

 

0,83 

 

1,07 

 

1,47 

 

1,022 

Valor de Conservação (VC) = 

(3xVi + Vci + Vug)/5 

 

1,92 

 

1,94 

 

1,79 

 

2,06 

 

2,08 

 

1,91 

 

1,86 

 

2,11 

 

1,959 

Relevância (R) = 

{2x[(VUC/20)x100] + 

[(VUT/20)x100]}/3 

 

10,74 

 

10,74 

 

8,75 

 

10,38 

 

9,73 

 

10,05 

 

9,95 

 

11,62 

 

10,245 

 Ponto de Relevância local : R = < 10 

Ponto de Relevância regional: 10 < R < valor médio para relevância do conjunto de geossítios 

Ponto de Relevância nacional: R > valor médio para relevância do conjunto de geossítios 

Ponto de Relevância internacional: R > valor média para relevância do conjunto  

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Os resultados da quantificação indicam valores de relevância dos pontos 

inventariados menores ou iguais a 10, que segundo a metodologia utilizada são 

classificados pontos de relevância local. Porém é necessário fazer algumas análises e 

ponderações sobres estes resultados que serão discutidas nos tópicos seguintes.  

 

8.1.1 Valor Intríseco (Vi) 

Esta categoria é aqui possui maior nível de dificuldade em ser quantificada, pois 

segundo Gray (2004) o valor intrínseco da Geodiversidade diz respeito a relação que 

existe entre o homem e a natureza e sua forma de enxerga-la. Nenhum dos resultados 

obtidos nesta categoria foi próximo ou igual a 4 (Grau mais elevado de nota dos 

parâmetros avaliados), variando todos entre 2 a 2,5 (Figura 63).  

Figura 63 - Distribuição da variação do valor intrínseco entre os pontos inventariados  

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Os parâmetros analisados para quantificação do valor intrínseco consistem em 

valorar qual ponto está mais vulnerável a processos naturais, o nível de raridade ou 

abundância da Geodiversidade analisada na área, a integridade (relacionada ao nível de 

conservação) do ponto e a variedade da Geodiversidade no local.  

Na planície costeira do setor sudeste da Ilha do Maranhão, não houveram 

variações quantitativas neste valor visto que a área encontra-se em um mesmo contexto 

geológico e geomorfológico que não permite tantas variações nas comparações feitas a 

partir da metodologia aplicada.  

As praias deste setor estão todas inseridas em uma área geológica composta por 

depósitos litorâneos em algumas partes em contato com sedimentos da Formação 

Barreiras propiciado principalmente pelos tabuleiros deste setor que terminam no contato 

com a planície costeira em forma de falésias.  

No seu contexto geomorfológico a maior parte das praias apresentam a presença 

de extensos terraços de abrasão, com exceção da Praia de Guarapiranga, extensos 

estirâncio e rodeadas por falésias. Destacamos o Morro do Pelado e a Praia de Satuba que 

apresentaram notas mais diferenciadas no quesito abundância/raridade devido a 

apresentarem características mais diferenciadas já descritas na inventariação, sendo estes 

os que apresentaram maiores valores nas médias do valor intrínseco da área (Gráfico 01).  

Gráfico 01 - Valores intrínsecos dos pontos inventariados 

 

Fonte Elaboração própria (2018).  

Estes valores maiores se devem ao fato do Morro do Pelado ter sido identificado 

como ocorrência única na unidade planície costeira e pela Praia de Satuba ter apresentado 
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camadas litológicas perpendiculares a linha de costa que não foram observadas nas outras 

praias.  

Nenhum dos pontos inventariados alcançaram o valor maior que 2 no que diz 

respeito ao valor intrínseco, pois todos estavam inseridos em uma área de alta 

vulnerabilidade ambiental e a maior parte dos seus elementos de interesse em relação a 

Geodiversidade estão associados a geomorfologia.  

 

8.1.2 Valor Científico (Vci)  

O valor científico da área é calculado de acordo com o nível de conhecimento 

do lugar da população da área e da comunidade escolar e científica da região. Em relação 

ao setor costeiro sudeste da Ilha do Maranhão a publicações científicas e relatórios 

técnicos ainda são incipientes. A partir do levantamento documental e bibliográfico feito 

para esta pesquisa foi possível identificar apenas os trabalhos de Silva (2012), Rabelo et 

al (2017), Reis et al (2017) e algumas informações disponibilizadas pelo Projeto 

GEOILHA (2015-2017) que trazem discussões sobre esta área.  

A média de valores por ponto nesta categoria variou de 2,5 a 3,25. Os maiores 

valores identificados dentro da quantificação deste valor foram atribuídos a Praia de 

Juçatuba, Praia de Catatiua, Praia de Satuba, Praia de Guarapiranga visto que foram os 

nomes mais citados em pesquisas científicas publicadas na somatória feita em relação as 

publicações da área. 

Gráfico 02 - Valores científicos dos pontos inventariados. 

 

Fonte : Thiara Oliveira Rabelo (2018). 
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Os valores baixos em relação ao valor de uso científico da área são justificados 

pelo pouco conhecimento sobre os pontos inventariados e por ser uma área ainda pouco 

ocupada em relação a outros setores da Ilha do Maranhão, um fator contribui para chamar 

a atenção de alguns profissionais para a área.  

A Praia de Guarapirangua está entre um dos pontos com maior valor uso 

científico da área (Figura 64), apresentando a média de 3,25. Este valor se deve 

principalmente ao fato de Guarapiranda está entre uma das áreas citadas em uma tese de 

doutorado, o que atribui uma pontuação de acordo com a metodologia aplicada.  

Figura 64 - Distribuição da variação do valor científico entre os pontos inventariados 

 

Fonte – Elaboração própria (2018).  

Porém o potencial para uso científico da área é acentuando, visto há muitas 

particularidades neste setor que ainda não foram objetos de estudos científicos e que 

inclusive podem relacionadas com a Geodiversidade da área como: o processo histórico 

de ocupação deste setor, relações sociais desta área, setor econômico, caracterização da 
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flora e fauna, identificação de serviços ecossistêmicos da área, estudos oceanográficos, 

dentre outros.  

 

8.1.3 Valor Turístico (Vt) 

Embora possua potencial natural para o desenvolvimento de segmentos do 

turismo, como o geoturismo, o setor costeiro sudeste da Ilha do Maranhão ainda não 

possua um alto valor de uso turístico, comparado ao litoral ocidental da Ilha. Para 

quantificar este valor é necessário analisar parâmetros associados que permitam uma 

avaliação da realidade do local.  

Estas características englobam parâmetros como acessibilidade, presença de 

infraestrutura, utilização do local no presente. Os valores de uso turístico dos pontos 

inventariados resultaram em 90% a valores abaixo de 2 (Figura 65).  

Figura 65 – Distribuição da variação do valor turístico entre os pontos inventariados 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Os pontos que apresentaram maior valor de uso turístico foram a Ponta de 

Juçatuba, Praia de Juçatuba e Pontas de Guarapiranga (Gráfico 03) devido principalmente 

a infraestrutura que estes locais apresentam. Embora estes pontos sejam dotados de 

infraestrutura rudimentar são as áreas do setor sudeste mais adequadas do setor sudeste 

para oferecer os serviços básicos aos visitantes como bares e restaurantes e pousadas, 

sendo este último serviço oferecido apenas pela Ponta de Juçatuba.  

Gráfico 03 – Valores do uso turístico dos pontos inventariados 

 

Fonte - Thiara Oliveira Rabelo (2018).  

Pontos como o Morro do Pelado e a Praia da Moça obtiveram valores menor que 

um devido ao fato de não serem tão conhecidos por pessoas que não moram ou trabalho 

naquela área e por ainda ser incipiente a divulgação destes outros pontos justamente por 

questões relacionadas principalmente a acesso e infraestrutura, como é o caso da Praia de 

Catatiua, que é um dos pontos de mais difícil acesso e não possui nenhuma estrutura para  

receber turistas ou visitantes.  

 

8.1.4 Valor de Uso/Gestão (Vug) 

Definir o valor de uso e gestão da área de acordo com a metodologia proposta 

por Pereira (2010) está ligado a análises relacionadas a relevância cultural, condições 

socioeconômicas da área de entorno, nível oficial de proteção, possibilidade de utilização 

dos locais de interesse, vulnerabilidade perante o uso.   

Levando estes parâmetros em consideração, no setor sudeste por conta de fatores 

relacionados infraestrutura precária em serviços de saúde, serviços de saneamento, 

serviços educacionais, cooperativas e dentre outros o valor de uso e gestão destas áreas 
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indicou números extremamente baixos e que classificam todos os pontos inventariados 

na mesma situação para uso e gestão (Figura 66).  

Figura 66 – Distribuição da variação do valor de uso turístico entre os pontos inventariados 

 

Fonte:  Elaboração própria (2018). 

Os valores quantificados se apresentaram maiores para Ponta de Juçatuba, Praia 

de Juçatuba e Praia de Guarapiranga (Gráfico 05) que apresentam uma infraestrutura 

melhor em relação aos demais pontos inventariados, posto que os povoados de andiroba 

(povoado próximo a Ponta de Guarapiranga) e juçatuba (povoado próximo a Ponta de 

Juçatuba) apresentam infraestrutura melhor em relação a presença de escola, posto de 

saúde, cooperativas, algumas vias pavimentadas, bar, restaurante, etc.  
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Gráfico 04 -  Valores do Uso e Gestão dos pontos inventariados 

 

Fonte: Elaboração própria (2018).  

Também foram atribuídos maior valor a Praia de Guarapiranga e a Ponta de 

Juçatuba dentro do Valor de Uso e Gestão pois na categoria relevância cultural, pois há o 

uso destes dois pontos atualmente a para atividade culturais e esportivas através de trilhas 

feitas por ciclistas que se reúnem e saem do munícipio de São Luís com o objetivo de 

chegar nestas áreas.  

 

8.1.5 Valor de Uso Científico, Valor de Uso Turístico, Valor de Conservação e 

Relevância 

A partir das ponderações feitas na primeira etapa de quantificação é possível 

calcular o Valor de Uso Científico (VUC), Valor de Uso turístico (VUT), o Valor de 

Conservação(VC) e a Relevância (R) dos locais inventariados. O Valor de Uso Científico 

expressa o potencial científico consagrado ou ainda inexplorado do local. O Valor de Uso 

Turístico expressa a utilização em curso do local e o potencial futuro para sua valorização 

e divulgação.  

O Valor de Conservação expressa a importância de conservação destas áreas, 

levando em consideração não apenas seu valor funcional, mas também, suas 

características intrínsecas. E a Relevância estabelece o nível de importância dos pontos 

inventariados em escala local, regional, nacional e internacional.  

O Gráfico 05 mostra os resultados destes valores obtidos para o setor costeiro 

sudeste da Ilha do Maranhão, considerando a realidade da área em estudo de acordo com 
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os parâmetros estabelecidos por Pereira (2010). A partir da média destes valores foi 

possível calcular o nível de relevância de cada ponto inventariado.  

Gráfico 05- Média dos valores de VUC, VUT, VC para área em estudo 

 

Fonte : Elaboração própria (2018).  

Mesmo não possuindo tantas publicações sobre a área em estudo a maior média 

obtida entre os valores foi para o Valor de Uso científico, o que pode ser justificado não 

só pela atribuição de uma nota maior dada no cálculo do Valor Científico por um dos 

pontos de interesse já ter sido parte de pesquisa de uma tese de dourado. Mas também, 

pela associação destes pontos de Geodiversidade com outras temáticas de estudo e das 

características e representação de processos geológico/geomorfológicos diferenciados em 

alguns pontos neste setor do que os que são observados no litoral ocidental da Ilha do 

Maranhão.  

A segunda maior média obtida para os pontos inventariados na área foi de Valor 

de Conservação. O fato destes pontos não estarem inseridos em nenhuma área de proteção 

ambiental legal e possuírem vulnerabilidade alta por estar todos assentados na unidade 

planície costeira, ou seja, região de intensa dinâmica devido a interface “mar-continente”, 

fez com que este valor obtivesse a segunda maior média.  

O valor intrínseco também contribui para que o Valor de Conservação obtivesse 

grau mais elevado, visto que este é um parâmetro importante na metodologia utilizada 

para definição do VC e para os pontos de Geodiversidade definidos nesta pesquisa este 

valor deu valores parecidos para todos os locais, fator que contribui para este resultado.  

O Valor de Uso Turístico obteve menor porcentagem na média, apresentando 

18% do total dos valores considerados para área. Embora a área possua potencial natural 

Média dos valores analisados 
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para o desenvolvimento do turismo na área, principalmente apresentando aspectos da 

Geodiversidade que colaboram para desenvolver futuramente o geoturismo na região, o 

VUT apresentou menor média. Este resultado se deu principalmente devido a 

infraestrutura presente na área que não encontra-se adequada para atender as necessidades 

básicas de turistas e consequentemente para o desenvolvimento desta atividade 

econômica na área.  

A partir destas médias de Valor de Uso Científico, Valor de Uso Turístico e Valor 

de Conservação foi possível chegar na Relevância de cada ponto inventariado no setor 

costeiro sudeste da Ilha do Maranhão (Gráfico 06). A média de todos os pontos 

inventariados foi dez, com exceção da Praia de Guarapiranga que apresentou valor médio 

de relevância de 11,62.  

Gráfico 06 – Média da relevância dos pontos inventariados 

 

Fonte: Elaboração própria  (2018). 

Segundo a metodologia utilizada, os valores de Relevância iguais ou menores 

que 10 apresentam relevância a nível local no que diz respeito a Geodiversidade. A média 

de relevância de todos os pontos inventariados foi de 10,24 (quadro 00). Desta forma, a 

Praia de Guarapiranga que apresentou valor de 11,26 na média de relevância individual 

também encontra-se encaixada em um ponto de interesse local, posto que segundo Pereira 

(2010) o valor individual da média de relevância de um ponto precisa ser menor que o 

valor médio para relevância do conjunto dos pontos inventariados.  

A partir disto, foi possível organizar em um quadro a síntese dos valores de uso 

dos pontos inventariados nesta pesquisa, indicando seus principais tipos de uso por ordem 
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de relevância, os aspectos mais relevantes da Geodiversidade para cada ponto e as 

principais feições e principais processos observados.  

Quadro 17 – Tabela de síntese dos valores de uso e aspectos da geodiversidade relevantes dos 

pontos inventariados na área 

 

Ponto de Interesse 

 

Usos 

Aspectos relevantes 

da Geodiversidade 

 

Feições/Processos 

 

Ponta de Juçatuba 

Turístico 

Didático 

Científico 

 

Geomorfologia 

 

- Dinâmica Costeira 

 

 

Praia de Juçatuba 

Turístico 

Científico 

Didático 

Geomorfologia 

 

Geologia 

- Dinâmica Costeira 

- Terraço de abrasão 

- Intemperismo 

 

 

Praia da Moça 

 

Científico 

Didático 

 

Geomorfologia 

 

Geologia 

- Dinâmica costeira 

- Camadas litológicas 

- Terraço de abrasão 

- Intemperismo 

- Erosão 

 

 

 

Praia de Satuba 

 

Científico 

 Didático 

Turístico 

 

Geomorfologia 

 

Geologia 

 

Neotectonismo 

- Dinâmica Costeira 

- Terraço de abrasão 

- Falésias 

- Intemperismo 

- Camadas litológicas 

- Neotectonismo 

 

Morro do Pelado 

 

Científico 

Didático 

Turístico 

Geomorfologia 

 

Geologia 

 

Neotectonismo 

 

- Dinâmica costeira 

- Intemperismo 

- Neotectonismo 

 

Praia de Catatiua 

 

Científico 

Didático 

Geomorfologia 

 

Geologia 

- Dinâmica costeira 

- Terraço de abrasão 

- Falésias 

- Intemperismo 

Praia de 

Guarapiranguinha 

Científico 

Didático 

Turístico 

Geomorfologia 

 

Geologia 

- Dinâmica Costeira 

- Falésias 

- Terraço de abrasão 

- Intemperismo 

Praia de 

Guarapiranga 

Científico 

Didático 

Turístico 

 

Geomorfologia 

- Dinâmica costeira 

- Terraço de abrasão 

- Erosão 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

A organização destas informações apresentadas no quadro 17, facilitam a 

visualização dos tipos de uso deste setor e consequentemente contribuem para o 

planejamento e gestão desta área. A sistematização destes dados contribui para ações de 

Geoconservação dos pontos de interesse inventariados e servem de base indicativa para 

o desenvolvimento de novos estudos no setor costeiro sudeste da Ilha do Maranhão.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises e discussões feitas no decorrer desta pesquisa é 

possível considerar alguns aspectos em relação a temática trabalhada, a Geodiversidade 

do setor costeiro sudeste da Ilha do Maranhão e sobre as aplicações metodológicas feitas 

durante a pesquisa e assim inferir algumas ponderações sobre a área a partir desta 

pesquisa.  

 

9.1 A Geografia e os estudos sobre Geodiversidade 

A ciência geográfica tem como objetivo compreender a relação entre o homem 

e ambiente e sua contribuição para formação do espaço geográfico. Seguindo este 

raciocínio, a colaboração da Geografia para os estudos em Geodiversidade consiste 

justamente em compreender a relação do homem com parte abiótica do sistema terrestre.  

Esta pesquisa foi realizada em uma área onde os estudos sobre a Geodiversidade 

local ainda são incipientes e, portanto, necessitou fazer uma análise prévia da 

Geodiversidade do setor costeiro sudeste da Ilha do Maranhão. Onde buscou-se entender 

seus processos e dinâmicas para que pudéssemos compreender a participação do homem 

dentro deste sistema, a partir das formas de uso dos recursos abióticos identificadas na 

área e dos serviços prestados pela Geodiversidade para os ecossistemas locais.  

Desta forma, posto que a Geografia busca compreender estas relações da 

sociedade com o meio natural, considera-se que a área ainda necessita de muitos estudos 

a partir do olhar geográfico. Estudos que venham correlacionar de forma mais específica 

aspectos levantados nesta pesquisa, como: a relação econômica do homem com a 

Geodiversidade no local, a relação cultural que as comunidades da área possuem com a 

Geodiversidade, a relação entre Biodiversidade e Geodiversidade e a contribuição desta 

para a prestação de serviços ecossistêmicos, dentre outros.  

Nesta pesquisa foi feito o esforço de trazer a aplicação da ciência geográfica para 

os estudos que envolvem a Geodiversidade, tentando mostrar a análise da geodiversidade 

do setor costeiro sudeste a partir dos seus processos e interações e da relação humana com 

os recursos da Geodiversidade. É nesta relação que se encontra umas das maiores 
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contribuições da geografia para o avanço das pesquisas sobre esta temática, 

principalmente nos estudos voltados para a Geodiversidade costeira.  

Acredita-se que os resultados alcançados nesta pesquisa sirvam de base para 

outros estudos que tenham como interesse estudar a Geodiversidade desta área assim 

como para pesquisas de áreas afins que tenham como local de estudo o setor costeiro 

sudeste da Ilha do Maranhão.  

 

9.2 A Geodiversidade da área em estudo 

Comentando de forma mais ampla, a Geodiversidade da área em estudo 

caracteriza-se geologicamente pelos sedimentos da Formação Barreiras e por sedimentos 

argilo-arenosos associados aos depósitos de mangues e sedimentos areno-argilosos 

associados aos depósitos litorâneos.  

No que concerne a Geomorfologia, a área apresenta três tipos principais de 

macro-feições composta pelo tabuleiros costeiros, planícies fluvio-marinhas e planície 

costeira. No que se refere aos solos neste setor dominam os argissolos, latossolos, 

gleissolos e neossolos. Parte dos dados sobre a Geodiversidade da área foram 

identificados e mapeados durante esta pesquisa, no que concerne principalmente as 

informações relacionadas a planície costeira, onde foram identificados os pontos de 

interesse da Geodiversidade da área.  

Este detalhamento sobre as características planície costeira deste setor foi 

necessário devido a área não apresentar dados disponíveis em publicações ou nos grandes 

mapeamentos feitos para o Estado do Maranhão, devido a escala de representação. Esta 

parte do estudo foi necessária também para compreender melhor os serviços prestados 

por esta unidade, os processos e interações da planície costeira com as demais unidades 

de paisagem e para subsidiar o inventário dos pontos de interesse de Geodiversidade.  

Embora, esta área esteja totalmente inserida em um ambiente sedimentar e não 

apresenta tantas variações no que se refere as características dos pontos inventariados, é 

possível observar a partir das relações, formas de uso dos recursos e serviços da 

Geodiversidade identificados durante esta pesquisa que a elementos abióticos apresentam 

papel importante para as comunidades situadas no setor sudeste.  

Isto não comprova apenas hipótese desta pesquisa, de que a Geodiversidade vem 

se configurando como aspecto condicionante para a ocupação deste setor, mas também 
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nos permite afirmar que o conhecimento de suas principais características é importante 

para: 

 O Planejamento e Gestão dos recursos naturais disponíveis, visto que a área não 

possui ainda nenhum espaço submetido a proteção e o processo de ocupação está 

ocorrendo em maior parte de forma espontânea e desordenada. Fato que pode vir a 

acarretar em futuras ameaças ou problemas ambientais neste setor.  

 E para gerar dados e informações que venham a subsidiar novas pesquisas na Ilha, 

como por exemplo com estudos comparativos desta área com a dinâmica costeira 

do litoral ocidental da Ilha do Maranhão. Ou ainda servir de base para estudos 

inseridos dentro ou fora do contexto maranhense.  

 

9.2 Inventário e quantificação dos pontos de interesse  

O inventário da pesquisa foi feito de acordo com uma que utiliza a inventariação 

de geossítios ou demais pontos de interesse da Geodiversidade a partir da abordagem 

estratégica que faz uso da metodologia do inventário de reconhecimento de uma 

determinada área. Esta metodologia adequou-se a realidade da área em estudo, visto que 

pelo fato de possuir poucos estudos voltados para o setor sudeste da ilha, o inventário foi 

realizado como uma primeira etapa, consistindo na identificação de feições, revisão dos 

trabalhos científicos ou documentos técnicos que citavam pontos desta área, consulta a 

especialistas e atividades de campo.  

A inventariação foi importante para geração de informações mais específicas 

sobre aspectos geológicos e geomorfológicos observados na planície costeira que 

subsidiaram a etapa de quantificação feita a partir da aplicação da metodologia de Pereira 

(2010). A aplicação desta metodologia para a área mostrou resultados satisfatórios. Os 

valores da média finais de Valor de Uso Científico, Valor de Uso Turístico e Valor de 

Conservação mostram resultados ranqueados em situações que convergem com as 

informações disponíveis e obtidas através deste trabalho sobre a área.  

É importante lembrar que, embora a área possua potencial para a exploração 

econômica de recursos minerais, por exemplo, a metodologia empregada para a 

quantificação de usos proposta por Pereira (2010) possui um caráter mais 

conservacionista e voltada para os potenciais de uso científico, didático e turístico. Para 

esta pesquisa, a partir da metodologia utilizada buscou-se identificar estes valores de uso 

para cada ponto inventariado, como foi possível observar no quadro 17.  
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É importante ressaltar que embora a metodologia aplicada tenha apresentado 

resultados que podem contribuir para o planejamento e gestão destes locais, a presença 

de parâmetros mais específicos relacionados a vulnerabilidade ambiental seriam 

importantes, posto que os pontos inventariados estão em uma área de intensa dinâmica 

entre o mar e o continente, o que faz com que estes pontos sejam naturalmente mais 

frágeis.  

Desta forma, seria importante a sistematização de metodologias de quantificação 

voltadas para o ambiente costeiro que contemplem suas fragilidades e vulnerabilidades 

que façam uso de dados mais específicos e questões importantes para área, como: regime 

de ventos, regime de marés, tipos de ondas, extensão do terraço de abrasão, granulometria 

de sedimentos, intensidade e tipos de ocupação humana, dentre outros, são importantes 

para a quantificação destas áreas.  

Todos os pontos inventariados apresentaram relevância local apresentando 

média pouco diferenciadas o que indica o nível de importância semelhante para todos os 

pontos inventariados, levando em consideração as características semelhantes que a área 

possui o contexto socioambiental no qual os pontos inventariados estão inseridos.  

Porém, é necessário que as peculiaridades e limitações de cada área também 

sejam consideradas no momento em que forem pensadas e planejadas estratégias de ação 

pelos gestores públicos. Como por exemplo, a praia da Moça, apresenta potencial para o 

uso científico e didático, visto que neste podem ser observadas características geológicas 

e geomorfológicas interessantes para este tipo de uso.  

Porém, atualmente não possui potencial para todo o tipo de uso turístico pois 

quantidade de camadas litológicas presentes na linha de costa e o extenso terraço de 

abrasão que esta praia possui não a torna aprazível para o desenvolvimento do turismo 

“sol e praia”, a título de exemplo.  Pois, além de não apresentar a infraestrutura necessária 

para receber turistas, as características naturais da área não contribuem para este tipo de 

atividade econômica, já que o excesso de rochas praiais dificultam a locomoção de 

turistas ao longo da linha de praia, por exemplo. Esta é apenas uma forma de mostrar 

como estas informações podem ser utilizadas pelos gestores públicos para pensar nas 

melhores formas de uso para o setor costeiro sudeste da Ilha do Maranhão. Levando em 

consideração suas potencialidades, limitações e importância destes recursos paras as 

comunidades da área, no qual possa ser feito uso adequado destes recursos não cause 

ameaças ao ambiente natural em questão e evite futuros problemas ambientais.  
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ANEXO 01 – Ficha de identificação dos pontos de interesse 

 Pontos de interesse de Geodiversidade - identificação 

N º do Ponto: Data: 

Localização Geográfica: 

Coordenadas: 

Acesso (Avenida, Rua,Estrada):  

 

Povoado/comunidade mais próxima (qual e distância):  

 

Acessibilidade: 

Fácil (     )         Moderada (.....)           Difícil (.....) 

Enquadramento geológico geral: 

Ambiente dominante:  

(....) Plutônico   (....) Vulcânico     (....) Metamórfico    (....) Sedimentar 

Avaliação Preliminar 

Magnitude do local:  

(...) Sítio [<0.1 ha]   (...) Lugar [0.1 – 10 ha)   (...) Zona [10 – 1000 ha]   (...) Área [ > 1000 

há] 

Condições de observação: 

(....) Boas     (....) Satisfatórias     (....) Regulares     (....) Ruins 

Vulnerabilidade:  

(....) Muito elevada   (....) Elevada    (....) Razoável    (....) Baixa    (....) Muito Baixa  

Estatuto Legal - Local: 

Submetida a Proteção :  

(....) Direta     (....) Indireta    (....) Sem Proteção  

 

Se sim, qual (APA, APP, Parque, etc.)? 

 

O local é sensível a divulgação: 

(....) Muita      (....) Pouca    (....) Nenhuma 

Nível de urgência para promover a proteção:  

(...) Muito urgente ..(....)Urgente ..(....) A médio prazo    (....) A longo prazo 

 

Quais as principais características que justificam sua proposta: 

 

 

 

 

Aproveitamento do terreno 

(....) Rural:    (....) Florestal     (....) Agrícola 

(....) Não Rural:  . (....) Zona Industrial (....) Zona Urbana    (....) Urbanizado  (....) Outros 

Situação administrativa: (....) Propriedade do Estado  (....) Propriedade de entidades públicas                                                 

(....) Propriedade particular 

Obstáculos para aproveitamento do local: 

(....) Sem obstáculos  

(....) Com obstáculos. Próximo a: (..) Industrias (..) Depósitos (..) Urbanizações .(..) outros. 

Quais?  

 

Tipo de Interesse do local 

Pelo conteúdo (B – baixo; M – médio; A – alto):  

Geomorfológico: (....) B    (....) M .(....) A                     Estratigráfico: (....) B   (....) M (....) A 

Paleontológico: (....). B     (....) M  (....) A                     Tectônico:       (....) B   (....) M (....) A 

Hidrogeológico: (....) B      (....) M  (....) A                     Mineralógico: (....) B   (....) M (....) A 

Geoquímico: (....) B    (....) M (....) A                              Petrológico: (.....) B   (....) M  (....) A 
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Mineiro:        (....) B     (....) M (....) A                             Museus e coleções: (...) B  (...) M   

(...) A 

Outros (....). Quais?  

 

Pela possível utilização (B – baixo; M – médio; A – alto): 

Turística (....) B  (....) M  (....) A                                     Científica (....) B..(....) M  (....) A 

Econômica (....) B  (....) M  (....) A                                 Didática   (....) B..(....) M  (....) A 

Pela sua influência a nível (B – baixo; M – médio; A – alto): 

Local (....) B .. (....) M  (....) A                                          Nacional (....) B..(....) M  (....) A 

Regional: (....) B..(....) M..(....) A                                    Internacional: (....)  B  (....) M  (....) A 

Outras observações: 

 

 

 

 

 

 

FENÔMENOS GEOLÓGICOS – PROCESSOS SEDIMENTARES 

Ambientes Sedimentares:  (....) Atuais              (....) Antigos 

Continentais (....)              (....) Misto-Transição             (....) Marinhos 

Observações:  

 

 

 

 

 

 

Litologia dominante: (....) Terrigenea          (....) Não-terrigenea 

Observações:  

 

 

 

 

 

 

 

Estruturas Sedimentares: (....) Sim            (.....) Não 

Quais? 

 

 

 

Fósseis: (....) Sim      (....) Não 

Quais? 

 

 

 

Descontinuidades estratigráficas: (....) Sim     (....) Não 

Quais? 
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ANEXO 02 – Ficha de caracterização do ambiente praial  

Caracterização do ambiente Praial 

Nº do ponto: Data:  

Horário de Início: Horário de fim:  

Pós-praia 

- Erosão: (....) Sim   (....) Não Deposição: (....) Sim (....) Não     

Largura:___________ 

- Interferência antrópica: (....) Sim  (....) Não 

Construções), Quais? 

 (....) Pequena (....) Média .(....) Grande 

- Vegetação: (...) Gramíneas   (...) Salsa de praia (...) Coqueiros (...) Outras, quais? 

 

- Sedimento: (...) Fino  (...) Médio .(...) Grosso  

- Minerais pesados: (...) Sim . (...) Não 

- Material poluente: (...) Vidro (...) Plástico (...) Metal (...) Lixo orgânico (...) Outros 

- Corpo d’água: (...) Rio  (...) Riacho  (...) Lagoa (...) Lago (...) Outros, quais?  

 

- Dunas: (...) Sim (...) Não  

Observações:  

 

 

 

 

Escarpa de Berma 

Altura: _________   

Inclinação:__________ 

Est. Sedimentar: (...) Sim . (...) Não 

Praia (estirâncio) 

Largura: _____m  Inclinação:_________ 

- Erosão: (....) Sim (....) Não  

- Interferência antrópica: (...) Espigão  (...) Enrocamento .(...) Muro de arrimo (...) Gabião 

- Sedimento: (...) Fino  (...) Médio  (...) 

Grosso 

Minerais pesados: (...) Sim    (....) Não 

- Estrutura sedimentar: (...) Marcas de onda . (...) Marcas de corrente  (...) Caneleta .  

(...) Estratificação (...) Marcas de escorregamento (...) Marcas de espraiamento (...) Linha de 

Deixa (...) Cúspides 

- Material poluente: (...) Vidro  (...) Restos orgânicos  (...) Petróleo e derivados  (...) Outros, 

quais? 

Observações: 

 

 

 

 

Antepraia 

- Sedimento: (...) Fino  (...) Médio  (...) Grosso   

- Recifes: (...) Arenitos . (...) Barreiras  (...) Corais  

- Influência antrópica: (...) Não  (...) Sim, quais? 

 

- Tipos de ondas: (...) Mergulhante  (...) Deslizante (...) Frontal (...) Ascendente 

Observações: 
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PARÂMETROS E PONDERAÇÕES CONSIDERADAS NA QUANTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE INTERESSE 

 0 1 2 3 4 

Valor intrínseco (Vi) 

 

 

 

 

 

A1 

 

Vulnerabilidade 

associada a 

processos 

naturais 

 

Refere-se à 

vulnerabilidade do 

ponto de interesse 

face aos processos 

naturais atuantes no 

local, que podem 

descaracterizá-lo ou 

menos culminar 

com a sua 

destruição.  

 

 

 

Não apresenta 

qualquer 

vulnerabilidade 

decorrente de 

processos 

naturais  

.  

 Com alguma 

vulnerabilidade 

natural, porém em 

escala que não 

compromete aspectos 

relevantes do local, ou 

tais transformações 

posem ser mitigadas a 

partir de medidas 

simples. 

  

Elevada 

vulnerabilidade, 

decorrentes das 

atividades de 

processos naturais 

atuantes nos 

locais. 
 

 

 

 

A2 

Abundância/ 

raridade 

Importância do 

local em termos de 

sua ocorrência na 

área investigada.  

 

Ponto de 

interesse de 

ocorrência 

comum na área 

de investigação 

(mais de 10 

ocorrências) 

Entre 5 e 10 exemplares com 

características similares na 

área dentro do mesmo 

contexto geológico-

geomorfológico. 

Existência de até cinco 

exemplares com 

características 

similares na área, 

dentro do mesmo 

contexto geológico-

geomorfológico.  

Existência de até 3 

exemplares com 

características similares 

na área, dentro do 

mesmo contexto 

geológico-

geomorfológico.  

 

 

 

Exemplar único na 

área  

 

 

 

A3 

Integridade Indicativo do nível 

de conservação do 

local e da 

possibilidade de 

visualização dos 

aspectos de 

interesse.  

Ponto de 

interesse íntegro 

e sem qualquer 

deterioração e 

sem necessidade 

de recuperação  

Ponto deteriorado, porém 

ainda permite a visualização 

dos aspectos de interesse, 

sem possibilidades de ser 

recuperado.  

 Local com alguma 

deterioração, porém 

permite a visualização 

dos aspectos de 

interesse e com 

possibilidade de ser 

recuperado.  

Local deteriorado e 

descaracterizado de 

maneira que a 

observação dos 

elementos de 

interesse estejam 

comprometidas e 

sem possibilidade 

de recuperação. 

 

 

 

ANEXO 03 – Ficha de quantificação dos pontos de interesse  
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Continuação do quadro da página anterior. 

 0 1 2 3 4 

Valor intrínseco (Vi) 

 

A4 

Variedade de 

elementos da 

Geodiver- 

sidade 

Quantidade de 

interesse e 

elementos da 

Geodiversidade 

associados .  

 Associação com apenas um 

elemento da Geodiversidade.  

Associação de apenas 

dois elementos da 

Geodiversidade.  

Associação de três 

elementos da 

Geodiversidade.  

Associação de mais 

de três elementos 

das Geodiversidade.  

Valor Científico (Vci) 

 

 

 

 

B1 

Objeto de 

referência 

bibliográfica 

(grau de 

conhecimento 

científico) 

Indica se o local 

propriamente dito já 

foi alvo de estudos 

acadêmicos ou 

citados em artigos 

teóricos-científicos.  

 

 

Inexistência de 

qualquer 

referência sobre 

o local.  

 

 

Citado em relatórios técnicos 

ou plano de manejo 

 

 

Citado em artigo de 

revista nacional e 

relatórios ou plano de 

manejo. 

 

 

Citado em uma tese ou 

outro tipo de 

publicação técnico-

científica 

Citado em mais de 

uma tese acadêmica 

e capitulo de livro 

ou artigos de revista 

científica 

 

 

 

 

 

B2 

Representativida

de de materiais e 

processos 

geológicos 

Indicativo da 

relevância do ponto 

como registro de 

elementos ou 

processos 

relacionados com a 

evolução geológica 

ou geomorfológica 

da região e o 

contexto em que ela 

se insere. 

 

 

 

 

 

Ausência de 

qualquer 

aspecto 

relevante de 

natureza 

científica. 

  

 

Abriga registros 

ilustrativos de 

elementos ou 

processos da 

Geodiversidade, mas 

que não sejam 

utilizados mas que não 

sejam utilizados como 

exemplos clássicos.  

 Abriga elementos 

ilustrativos que 

representam seções 

tipo de formações 

ou utilizados como 

exemplos clássicos 

de elementos e 

processos 

geológicos.  

 

 

 

 

B3 

 

Diversidade de 

interesses/temáti

cas associadas  

Associação do local 

com outros tipos de 

interesse (dentro 

das geociências) e 

outras temáticas de 

estudo (ex.: 

biodiversidade, 

meteorologia, 

arqueologia. 

 

 

Sem associações 

com outras 

temáticas.  

 

 

Apenas um tipo de interesse 

ou temática 

 

 

Até 3 tipos de 

interesse e ou 

temática.  

 

 

Entre 4 e 5 tipos de 

interesse e/ou temática. 

 

Mais de 5 tipos de 

interesse e/ou 

temática 
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Continuação do quadro da página anterior. 

 0 1 2 3 4 

Valor Científico (Vci) 

 

 

 

 

B4 

 

 

 

 

Relevância 

didática. 

 

Potencial do local 

para ilustrar 

elementos ou 

processos da 

Geodiversidade e 

possibilidade de uso 

local para ensino 

das geociências 

e/ou escolas 

secundárias.  

 

 

 

 

 

Sem relevância 

didática.  

  

 

Passível de ser 

utilizado para fins 

didáticos para um 

público de perfil 

especializado.  

 Muito ilustrativo e 

passível de ser 

utilizado para fins 

didáticos por 

públicos de 

qualquer nível, 

desde leigo a 

especialistas.  

Valor Turístico (Vtur) 

 

 

 

C1 

Aspecto estético  Relativa ao aspecto 

à beleza cênica do 

local. Consiste no 

parâmetro com 

maior grau de 

subjetividade, uma 

vez que depende do 

sentimento que o 

local provoca no 

avaliador.  

 

Local sem 

qualquer 

relevância 

estética inserido 

em área sem 

qualquer apelo 

cênico.  

  

 

Ponto de interesse 

localizado em local 

aprazível ou dotado de 

algum elemento com 

apelo estético 

  

 

Local dotado de 

espetacularidade 

estética e inserido 

em local aprazível, 

dotado de apelo 

cênico. 

 

C2 

 

Acessibilidade 

Indicativos das 

dificuldades de 

acesso ao local 

 

Acessível a 

partir de trilha 

com mais de 5 

km de extensã 

 

 

 

o 

Acessível a partir de trilha 

com 2 a 5 km de extensão 

Acessível a partir de 

estradas não asfaltadas 

e trilha com menos de 

2 km de extensão 

Acessível a partir de 

estradas asfaltadas e 

trilha com menos de 2 

km de extensão  

Acessível 

diretamente através 

de estradas 

principais (federais 

ou estaduais) 

asfaltadas 
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Continuação do quadro da página anterior.  

 0 1 2 3 4 

Valor Turístico (Vtur) 

 

C3 

 

Presença de 

Infraestrutura 

Indicativo de 

infraestruturas que 

facilitem e sirvam 

de apoio para a 

utilização do local  

 

Ausência de 

qualquer 

infraestrutura 

  

Dotado de 

infraestrutura 

rudimentar, mas que 

sirvam de apoio ao 

visitante 

  

Dotado de 

infraestrutura plena 

que prestem todo 

apoio ao visitante.  

 

C4 

Existência de 

utilização em 

curso 

Indica as condições 

atuais de utilização 

turística do local 

Ponto sem 

qualquer uso 

atual 

Ponto com alguma taxa de 

visitação, porém ainda 

incipiente 

 Local com alta taxa de 

visitação, porém sem 

mecanismos de 

controle de visitantes.  

Local com elevada 

taxa de visitação e 

dotado de medidas 

de controle de 

visitantes 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

Presença de 

mecanismos de 

controle de 

visistantes 

Indicativo da 

existência de 

medidas de controle 

dos visitantes, 

gerando 

informações para 

uma futura análise 

da capacidade de 

carga dos pontos de 

interesse. Não 

foram aqui 

considerados os 

números efetivos de 

visitantes perante a 

falta de 

uniformização e a 

falta de 

confiabilidade 

destas informaçõe 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Ausência de 

qualquer tipo de 

controle.  

  

 

 

 

Existência de um 

mecanismo não 

sistemático de controle 

de caráter ainda 

incipiente.  

  

 

 

 

Existência de 

controle sistemático 

e eficiente de 

visitantes. 
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Continuação do quadro da página anterior. 

 1 2 3 4 5 

Valor de Uso/Gestão (Vug) 

 

D1 

 

 

Relevância 

cultural 

Ilustra a associação 

do local com 

elementos culturais. 

Utilização para fins 

religiosos, 

toponímias ou 

realização de 

eventos culturais, 

ou esportivos. 

Sem qualquer 

relação com 

elementos 

culturais 

Vinculo indireto com 

elementos culturais (ruínas, 

toponímias, pinturas 

rupestres) 

Vínculo direto com 

elementos culturais 

(presença de ruínas ou 

pinturas rupestres) 

Local com presença de 

algum elemento 

cultural que tenha 

como contribuição 

acessória para visitação 

ou uso do local. 

Estreita relação 

com elementos 

culturais (paisagem 

cultural), onde, o 

aspecto cultural seja 

um dos principais 

atrativos da área. 

 

 

D2 

 

 

 

 

 

 

 

Relevância 

econômica 

Refere-se ao 

potencial de 

exploração 

econômica do local 

e utilização como 

um recurso natural, 

excluindo-se a 

exploração turística. 

Sendo assim, foi 

valorado de 

maneira inversa, já 

que são 

consideradas 

atividades 

excludentes.  

 

 

 

Ausência de 

qualquer 

potencial 

econômico 

 

 

 

Ponto de interesse com algum 

potencial econômico porém 

cujo a exploração não é 

viável.(ex.: inserido em UC)  

 

 

 

 

Ponto com potencial 

econômico e 

exploração incipiente 

em curso e 

regularizada 

 

 

 

Local com potencial 

econômico e 

exploração incipiente 

em curso e regularizada 

 

 

Local com 

viabilidade 

econômica, 

inclusive com 

atividade 

exploratória 

estabelecida e 

organizada  

D3  

Nível oficial de 

proteção 

 

Indicativo se o local 

já é inserido em 

Unidade de 

Conservação 

 

Ausência de 

qualquer tipo de 

UC 

 

 

 

 

  

 

Inserido em UC ainda 

não implementada  

  

 

Inserido em UC já 

implementada  
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Continuação do quadro da página anterior.  

 0 1 2 3 4 

Valor de Uso/Gestão (Vug) 

D4 Passível de 

utilização 

econômica 

Indica se o local é 

passível de 

utilização 

econômica, 

excluindo o 

turismo, ou está 

inserido em área 

com algum tipo de 

uso que acarrete as 

restrições para o 

seu uso turístico 

 

Local sem 

qualquer 

restrição para 

utilização, já 

dotado de 

alguma 

infraestrutura 

e/ou com 

utilização em 

curso 

 Inserido em zona de 

UC ou propriedade 

privada com 

possibilidade de uso 

mediante condições 

(plano de manejo, 

infraestrutura)  

  

Inserido em zona de 

UC ou em 

propriedade privada 

com restrição para 

sua utilização para 

fins de visitação 

pública 

D5 Vulnerabilidade 

associada ao uso 

antrópico 

Indicativo da 

suscetibilidade do 

local sofrer 

deterioração 

mediante a uso para 

fins diversos  

Dotado de alta 

suscetibilidade, 

sujeito a 

descaracterizaçã

o mediante o 

uso de visitação, 

de maneira a 

torna-lo 

inviável.  

 Sujeito a 

descaracterização pelo 

uso, podendo ser 

utilizado mediante a 

implementação de 

infraestrutura para 

minimizar os impactos 

 Pouco ou nada 

vulnerável, não 

deverá sofrer com 

deterioração 

mediante ao uso ou 

visitação podendo 

ser utilizado sem 

qualquer tipo de 

restrição 

D6 População do 

núcleo urbano 

mais próximo 

Indicativo da 

população na 

região onde se 

insere o ponto de 

interesse, que 

poderá visita-lo e 

teoricamente será 

beneficiada com a 

sua valorização e 

utilização 

 

 

5000 

habitantes em 

um raio de 25 

km.  

 

5000 a 10.000 habitantes 

em um raio de 25 km 

 

10.000 a 15.000 

habitantes em um 

raio de 25 km 

 

15.000 a 20.000 

habitantes em um 

raio de 25 km  

 

Mais de 20.000 

habitantes em um 

raio de 25 km 



156 
 

Dissertação de Mestrado  Thiara Oliveira Rabelo   2018 

Continuação do quadro da página anterior. 

 0 1 2 3 4 
Valor de Uso/Gestão (Vug) 

D7 Condições 

socioeconômica

s dos núcleos 

urbanos mais 

próximos 

Indicativo das 

condições 

socioeconômicas 

da região onde se 

insere o ponto de 

interesse, que 

indiretamente 

influenciam na 

infraestrutura 

disponível e no 

perfil do visitante 

  

 

IDH inferior ao IDH 

médio da área 

 

 

IDH equivalente ao 

IDH médio da área 

(+/- 0,05) 

 

 

IDH superior ao IDH 

médio da área. 

 

 

IDH superior ao 

IDH médio 

nacional 
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APÊNDICE 01 – Ficha de descrição das amostras de rochas 

Descrição das amostras  

Nº do ponto:  Coordenadas:  

 

Nome do local:  

PETROGRAFIA ROCHAS SILICICLÁSTICAS 

Textura:  Seleção: 

Granulação:  Maturidade Textural: 

Esfericidade:  

Estrutura:  

Arredondamento:   

 

Porosidade: 

Fábrica:  

Contatos: 

(    ) Grãos Flutuantes 

(.. .) Pontuais 

(....) Retos 

(....) Côncavos-Convexos 

(....) Suturados 

 

Índice de Empacotamento: 

(....) Frouxo 

(....) Normal 

(....) Apertado 

(..  ) Intergranular 

(....) Intercristalina 

(.. .) Agigantada 

(....) Fratura 

(....) Outros 

Composição:  

 

Arcabouço:  Matriz e Cimento: 

  

Classificação:  

 

 

 


