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RESUMO 

 

 

 

A pesquisa propõe um método para identificar e classificar os 

ambientes físicos naturais (unidades de paisagem) do 

município de Imbituba/SC, estabelecendo por meio de 

parâmetros técnicos, alternativas à ocupação antrópica em 

acordo com as limitações e potencialidades locais. Parte dos 

casos de vulnerabilidade ambiental encontrados atualmente, no 

meio rural e urbano, decorre do uso superestimado do 

território. Por outro lado constata-se que, especialmente na 

zona costeira, onde são encontrados os maiores índices 

demográficos, muitas parcelas do território estão subutilizadas 

em detrimento da falta de conhecimento e/ou da vontade dos 

gestores públicos em atribuir uma função eficiente. Com o 

objetivo de mapear e gerar informações confiáveis sobre as 

unidades de paisagem referentes à área de estudo, foram 

utilizados recursos da estereoscopia, bem como fundamentos 

teórico-práticos do sensoriamento remoto e do Sistema de 

Informação Geográfica (GIS). O método ainda pressupõe a 

analise, sistematização e caracterização dos dados coletados in 

loco oriundos de fontes secundárias da geologia, 

geomorfologia, pedologia, climatologia, hidrografia e de uso da 

terra. Foi estabelecida uma rotina técnica em ambiente 

computacional que permitiu explorar os dados supracitados por 

meio de cruzamentos em níveis temáticos buscando identificar 

áreas (in)adequadas ao uso. A orientação teórica adotada está 

apoiada nos conceitos de unidades de paisagem, planície 

costeira, método multicritério (AHP) e cartografia temática. 

Como resultado final elaborou-se um conjunto de 

procedimentos apoiado no princípio da técnica multicritério em 

ambiente GIS, efetivamente definindo-se as variáveis, suas 

correlações e pesos para a definição (uso e restrição) das 

unidades de paisagem identificadas na área de estudo. Como 



 
 

resultado ainda obteve-se um produto cartográfico que irá 

orientar a administração pública na gestão e ocupação 

territorial, ou seja, na caracterização e no direcionamento da 

ocupação devida – considerando potenciais áreas de manejo, 

edificação, preservação, entre outros. Por fim, o método ainda 

poderá ser replicado a outros locais desde que as variáveis 

físicas sejam avaliadas e adequadas ao cenário proposto. 

 

 

Palavras-chave: Meio físico. Imbituba/SC. Análise 

multicritério. GIS.  

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The research proposes a method to identify and classify the 

natural physical environment (landscape units) of the 

municipality of Imbituba / SC, through of establishing 

technical parameters alternatives to human occupation in 

accordance with the limitations and potential locations. Most of 

the cases of environmental vulnerability currently found in 

rural and urban areas results from overestimated using of the 

territory. On the other hand it appears that especially in the 

coastal zone, where are found the largest demographic indices, 

many parts of the territory are underutilized at the expense of 

lack of knowledge and / or willingness of public officials to 

allocate an efficient function. With the purpose of mapping and 

generate reliable information on landscape units related area of 

study resources of stereoscopy were used as well as practical 

and theoretical fundamentals of remote sensing and 

Geographic Information System (GIS). The method also 

assumed the analysis, organization and characterization of the 

data collected in situ arising from secondary sources of 

geology, geomorphology, pedology, climatology, hydrology 

and land use. A technical routine was established in 

computational environment that allowed us to explore the data 

above by mating themed levels in order to identify areas (in) 

appropriate use. The adopted theoretical orientation rests on the 

concepts of landscape units, coastal plain, multi-criteria 

method (AHP) and thematic cartography. As a final result we 

prepared a set of procedures supported the principle of 

multicriteria technique in GIS environment, effectively 

defining the variables, their correlations and weights for (and 

use restriction) definition of landscape units found in the study 

area. As a result also obtained a cartographic product that will 

guide the government in the management and territorial 



 
 

occupation, ie in the direction of characterizing and occupation 

due - considering potential areas of management, construction, 

preservation, among others. Finally, the method can still be 

replicated to other sites since they are physical variables to be 

measured and appropriate for the proposed scenario. 

 

Keywords: Abiotic environmental. Multicriterial analysis. 

GIS.  

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
   

Figura 1: Mapa de localização da área em estudo ............................................. 19 
Figura 2 - Províncias estruturais do Brasil ........................................................ 32 
Figura 3 - Domínios tectônicos e principais estruturas da Província Mantiqueira.

 .......................................................................................................................... 32 
Figura 4 - O sistema Laguna-barreira na planície costeira do Rio Grande do Sul

 .......................................................................................................................... 36 
Figura 5: Principais elementos morfológicos do sistema Laguna-barreira ....... 37 
Figura 6: Paleolinhas dos níveis relativos do mar no passado .......................... 37 
Figura 7 – Problema genérico para decisão em estrutura hierárquica. .............. 43 
Figura 8 - Fluxograma geral do método AHP ................................................... 43 
Figura 9 – Valores para o Índice de Consistência Aleatória. O “n” representa o 

número de critérios na matriz de comparação par a par. ................................... 46 
Figura 10 – Exemplo da soma ponderada nas células do raster, com o AHP 1.1

 .......................................................................................................................... 48 
Figura 11 - Procedimentos metodológicos para a delimitação das unidades de 

paisagem por meio do método não-automatizado. ............................................ 49 
Figura 12 – Localização e distância da estação da Epagri ................................ 52 
Figura 13 – Procedimentos metodológicos para a delimitação das unidades de 

paisagem por meio do método semi-automatizado ........................................... 65 
Figura 14 - Processo de conversão entre um dado vetorial e matricial. ............ 67 
Figura 15 – Procedimentos metodológicos para validação do método semi-

automatizado ..................................................................................................... 68 
Figura 16 - Seção do perfil topográfico transversal .......................................... 79 
Figura 17 – Perfil topográfico transversal......................................................... 79 
Figura 18: Localização das Bacias Hidrográficas em que se insere a área de 

estudo ................................................................................................................ 82 
Figura 19 - Vista parcial da UP Terraços marinhos com recobrimento eólico 

juntamente com o terraço lagunar adjacente ..................................................... 88 
Figura 20 - Vista parcial, em primeiro plano, da UP Planície Marinho-praial e, 

aos fundos junto às residências, da UP Terraço Marinho com recobrimento 

eólico. Registro feito na Barra de Ibiraquera. ................................................... 91 
Figura 21 - Visão parcial para um campo de dunas .......................................... 94 
Figura 22 – Extração de areia na praia da RibanceiraFonte: Eduardo Rosa. 2014.

 .......................................................................................................................... 95 
Figura 23 – Movimento comunitário contra a extração de dunas na praia da 

Ribanceira ......................................................................................................... 95 
Figura 24 – UP Elevações Cristalinas, junto às embarcações do Porto de 

Imbituba. Em geral estão bem preservadas, com exceção às áreas de extração 

mineral. ............................................................................................................. 96 
Figura 25 - Relação das ponderações na matriz párea, executado através da 

extensão AHP 1.1. ............................................................................................ 97 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 
Quadro 1 - Escala de importância de Saaty ....................................................... 44 
Quadro 2 - Lógica da matriz de decisão do método AHP.................................. 44 
Quadro 3 – Relação das classes e características geomorfológicas ................... 54 
Quadro 4 - Relação das classes de uso da Terra identificadas na área de estudo

 ........................................................................................................................... 60 
Quadro 5 - Unidades litoestratigráficas identificadas na área de estudo ............ 70 
Quadro 6 – Dados referentes aos principais Indicadores climáticos adotados 

para a análise ..................................................................................................... 74 
Quadro 7 - Tipologias geomorfológicas identificadas na área de estudo........... 76 
Quadro 8 - Associações pedológicas identificadas na área de estudo ................ 80 
Quadro 9 – Relação de pesos resultantes da aplicação do AHP ........................ 98 

 

  

 

 

LISTA DE QUADROS 

 
 

Gráfico 1 - Gráfico ombrotérmico representando as médias mensais da série 

histórica ............................................................................................................. 74 
Gráfico 2 – Proporções dos tipos de uso atribuído à Terra na área de estudo .... 84 
Gráfico 3 – Percentuais de declividade da área de estudo segundo a legislação 

ambiental ........................................................................................................... 86 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ONU  Organização das Nações Unidas  

UP  Unidade de Paisagem 

ka  Milhares de anos AP 

Ma  Milhões de anos AP 

AP  Antes do presente 

DEM  Digital Elevation Model (Modelo Digital de 

Elevação) 

EMBRAPA  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EPAGRI  Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina 

GEOLAB Laboratório de Geoprocessamento da UDESC 

AHP Analytic Hierarchy Process (Processo de 

Análise Hierárquica)  

GIS  Geographic Information System (Sistema de                                            

Informação Geográfica) 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

NASA   National Aeronautics and Space Administration 

MMAD Método Multicritério de Apoio à Decisão 

(Multiple-Criteria Decision Method – MCDM) 

SIRGAS Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas 

SRTM   Shuttle Radar Topography Mission 

TIN   Triangular Irregular Network 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................ 16 

 OBJETIVOS ................................................................................... 22 1.1

1.1.1 1.1.1 Objetivo Geral ...................................................................... 22 

1.1.2 1.1.2 Objetivos Específicos ........................................................... 22 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................... 24 

 ANÁLISE SISTÊMICA E AS UNIDADES DE PAISAGEM ....... 24 2.1

 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA PROVÍNCIA COSTEIRA ............. 31 2.2

2.2.1 A Planície Costeira ....................................................................... 34 

 O MÉTODO DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO “AHP” ............... 39 2.3

3 MÉTODO ................................................................................. 49 

3.1.1 Geologia ......................................................................................... 52 

3.1.2 Climatologia .................................................................................. 52 

3.1.3.1 Declividade ............................................................................. 59 
3.1.4 Pedologia........................................................................................ 59 

3.1.5 Hidrografia .................................................................................... 60 

3.1.6 Uso da Terra .................................................................................. 60 

3.1.7 Restrições legais ............................................................................ 64 

 FASE 2 – MÉTODO SEMI-AUTOMATIZADO ........................... 64 3.2

 VALIDAÇÃO DO MÉTODO SEMI-AUTOMATIZADO ............ 68 3.3

4 RESULTADOS ........................................................................ 70 

 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO E DELIMITAÇÃO DAS 4.1

UNIDADES DE PAISAGEM ....................................................................... 70 

4.1.1 Geologia ......................................................................................... 70 

4.1.2 Climatologia .................................................................................. 73 

4.1.3 Geomorfologia ............................................................................... 75 

4.1.4 Pedologia........................................................................................ 80 

4.1.5 Hidrografia .................................................................................... 82 

4.1.6 Uso da Terra .................................................................................. 84 

4.1.7 Restrições Legais ........................................................................... 85 



 
 

4.1.7.1 Declividade ............................................................................. 86 
 RELAÇÃO DE PESOS NO AHP E MAPA COMPARATIVO ..... 97 4.2

5 CONCLUSÕES ...................................................................... 100 

REFERÊNCIAS ............................................................................. 106 

APÊNDICE A – Relação de pesos atribuídos na matriz párea .. 117 

APÊNDICE B – Mapas .................................................................. 121 

 

 

 

 

 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com as projeções demográficas da 

Organização das Nações Unidas – ONU (2013), até o ano de 

2050 a população mundial alcançará o total de 9,6 bilhões de 

pessoas, isto é, serão cerca de 2 bilhões a mais de pessoas 

habitando a Terra, crescendo especialmente nos países 

desenvolvidos. Atualmente, cerca de 1/3 do total de habitantes 

no mundo ocupam as regiões costeiras e, acompanhado da 

tendência mundial de incremento populacional nestas áreas, o 

Brasil segue aumentando
1
 os seus índices demográficos, 

contando com ¼ da população total localizada na zona 

costeira
2
.  

Esse cenário de ocupação intensa tem se reproduzido 

nas cidades litorâneas desde a década de 1960, quando a 

população brasileira deixou de ocupar preponderantemente o 

meio rural e passou a se concentrar nas metrópoles e na zona 

costeira, motivadas principalmente pela possibilidade de 

melhoria de renda e pela disponibilidade de atrativos de lazer e 

de infraestrutura.  

No Brasil, as medidas de planejamento territorial 

tomadas pelo poder público seguiram historicamente moldes 

desenvolvimentistas de intervenção humana, muitas vezes 

permitindo a instalação de contingentes populacionais 

excessivos frente à capacidade natural de suporte do ambiente 

ou sendo conivente com usos inapropriados dos recursos 

naturais. A impermeabilização do solo e a retilinização de 

canais naturais d’água são algumas das ações de intervenção 

                                                             

 
1
 Segundo o IBGE (2014), a população costeira era de 23,37% em 1991, de 

23,43% em 2000 e de 24,6% em 2010. 
2
 De acordo com o Decreto Nº 5.300/2004, a zona costeira brasileira 

compreende 395 municípios distribuídos em 17 estados costeiros. Inclui 

ainda o mar territorial, correspondente à faixa marinha de 12 milhas 

náuticas. 
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mais triviais quando se trata do crescimento dos aglomerados 

urbanos, bem como o uso e a ocupação em áreas naturalmente 

frágeis em detrimento de alguma peculiaridade paisagística ou 

do valor mercadológico das parcelas de terra. 

Em função da variedade de ambientes naturais 

localizados na zona costeira, a pressão exercida pelo homem se 

torna ainda mais degradante quando comparado aos impactos 

negativos gerados no interior do continente, uma vez que tende 

a fragilizar maior número de ecossistemas. As regiões 

litorâneas são muito frágeis do ponto de vista ambiental e 

abrangem diversos usos inapropriados, tal como ocupações de 

áreas com depósitos inconsolidados (Suguio, 2005). 

Os efeitos ambientais derivados do acelerado e intenso 

crescimento demográfico sobre as faixas de Terra outrora 

inóspitas são bem conhecidos pelos brasileiros e dos mais 

diversos, como por exemplo: deslizamentos; quedas de blocos; 

assoreamentos de canais hídricos; inundações; contaminação 

do lençol freático.  

A ocorrência destes fenômenos naturais pode ser 

mitigada, suprimida ou mesmo evitada quando as ocupações 

humanas respeitarem a capacidade de suporte do meio natural, 

ou seja, a partir do momento em que os agentes definidores do 

uso e ocupação da Terra gerirem adequadamente o território e 

planejarem os usos ideais para o espaço analisado, tendo como 

fundamento as características bióticas e abióticas. 

No entanto, devido à grande diversidade de 

componentes (elementos e processos naturais) presentes no 

meio ambiente, o agente tomador de decisão tende a enfrentar 

dificuldades em definir a(s) alternativa(s) tecnicamente de 

maior consistência para a utilização do espaço terrestre. Por 

meio de técnicas de apoio à decisão multicritério, as quais são 

amplamente utilizadas em todo o mundo pois fornecem 

subsídios lógicos e diminuem a probabilidade da eleição de 

indicadores inadequados no processo decisório, os resultados 

dúbios passíveis de serem considerados em um estudo técnico 
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destinado à melhor utilização do espaço podem ser verificados 

e corrigidos fundamentando, assim, o processo de escolha.  

Na presente pesquisa optou-se pela adoção do método 

AHP em função de sua capacidade em fornecer uma gama de 

benefícios ao agente tomador de decisões, tais como: uma 

análise baseada na lógica hierárquica; identificação de áreas de 

maior e menor oportunidade para a alocação de recursos de 

acordo com as características de múltiplas classes em estudo; a 

validação da consistência dos julgamentos (Vilas Boas, 2005).  

Diante da vital importância em se preservar o meio 

físico, da necessidade em orientar o crescimento humano sobre 

áreas ambientalmente não vulneráveis e da disponibilidade de 

dados geográficos digitais, faz-se oportuno ao gestor fundiário 

deter técnicas que possam facilitar a tomada de decisão e 

ampliar a certeza da consistência dos julgamentos.    

O município de Imbituba/SC foi eleito para estudo em 

função da disponibilidade de dados cartográficos e 

documentais, bem como em razão da ausência de dados em 

escala adequada para fins de planejamento territorial; em 

virtude da variedade e complexidade do ambiente físico; e pelo 

interesse particular do autor em estudar e discernir as 

interrelações abióticas existentes na zona costeira. 
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A área de estudo (Figura 1) abrange uma área de 76 km² 

e está localizada na porção sudeste do litoral de Santa Catarina, 

sob as coordenadas do centroide 28º14’7” S e 48º41’25” O.  

 

Figura 1: Mapa de localização da área em estudo 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados cartográficos do IBGE (2013), 

SDS/SC (2013) e Google Earth 7.1. 

  

Segundo o IBGE (2010), o município de Imbituba 

possui a área total de 182,9 km², 40.170 habitantes, e densidade 

demográfica de 219 pessoas/km². O município possui grandes 

potenciais para a conservação, entre os quais Giannini (2005) 

destaca o patrimônio arqueológico da região de estudo. Entre a 

Passagem da Barra (município de Imbituba) e o lago 

Figueirinha (município de Jaguaruna), 76 sambaquis foram 

mapeados (Giannini, 2005).  

O patrimônio natural e arqueológico da região teve sua 

deterioração acelerada desde a segunda metade do século XX 

devido à intensa exploração de concheiros naturais e sambaquis 

e à expansão das cidades de Tubarão, Laguna e Imbituba: a 
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primeira como sede da usina termoelétrica, a segunda como 

balneário turístico e a terceira como pólo carboquímico e 

portuário (Giannini, 2002). Outrossim, a área de estudo é 

composta por uma série de ambientes os quais foram formados 

em momentos geológicos distintos, ocasionando um 

emaranhado de características típicas da zona costeira.  

O município de Imbituba também é rico em diversidade 

biológica, pois compõe a rota principal de reprodução e 

crescimento da baleia franca austral (Eubalaena australis). O 

município está entre os nove municípios catarinenses 

abrangidos pela Unidade de Conservação (UC), de uso 

sustentável, denominada Área de Proteção Ambiental (APA) 

da Baleia Franca. A APA Baleia Franca compreende uma área 

total de 1.561 quilômetros quadrados e é gerida pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

com o objetivo de proteger a diversidade biológica, disciplinar 

o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais.  

A conjuntura socioeconômica do município em estudo 

passa, atualmente, por um momento de queda como 

consequência de fatores de ordem econômica, social e 

ambiental. De acordo com Benedet (2010), Imbituba está em 

um período de decadência em função de uma industrialização 

precária, sendo que a fonte de receita do município advém do 

setor de serviços, este representado preponderantemente pelo 

turismo. Neste contexto, Benedet (2010, p. 950) destaca que é 

necessário  

 

[...] fortalecer o contexto local com a 

possibilidade de estruturar estratégias e planos que 

estejam em equilíbrio com as particularidades da 

forma e da função histórica, ambiental e 

econômica local [...], o que [...] reforça, ao mesmo 

tempo, o sentimento de identidade e 

pertencimento da população à condição histórica 

do município. 
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Cabe ao poder municipal estabelecer políticas públicas 

de planejamento e gestão de seu território, seja no âmbito rural 

ou urbano, em conformidade com o que preconiza a 

Constituição Federal e o Estatuto das Cidades (Lei n° 

10.257/01), no que cabe aos cuidados com o meio ambiente. 

O presente trabalho aplicou um conjunto de 

procedimentos multicriteriais para realizar a delimitação das 

unidades de paisagem do município de Imbituba/SC, tendo 

como base a comparação entre o método não-automatizado de 

delimitação das unidades de paisagem e o método semi-

automatizado. Em seguida analisou-se as discrepâncias 

geométricas encontradas entre os produtos de cartografia 

provenientes da aplicação dos métodos.  

Como fundamentação teórica a pesquisa se apoiou na 

perspectiva sistêmica, no conceito de Unidades de Paisagem, 

evolução da Planície Costeira, e no método de análise 

multicritério (AHP). 

Para alcançar os resultados do trabalho foi necessário 

realizar o levantamento e a sistematização das informações 

acerca da constituição paleoambiental e das características 

físicas (geológicas, geomorfológicas, climatológicas, 

pedológicas, hidrográficas e de uso da Terra) hodiernas da área 

de estudo por meio de pesquisa bibliográfica, do uso de fotos 

aéreas associadas às técnicas de geoprocessamento, 

sensoriamento remoto e de expedições in loco.  

A geomorfologia, dada sua inerente propriedade de 

segmentação do espaço decorrente da atuação dos processos de 

dissecação e deposição, foi o critério de maior relevância para 

se chegar à delimitação das unidades funcionais (unidades de 

paisagem) do local de estudo. 

A pesquisa tem como premissa identificar as porções do 

território em estudo que ainda estejam, por razões diversas, 

subutilizadas ou ociosas, mas que são passíveis de receberem 

requalificação, agregando ao sistema natural as funções de 
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manutenção, bem como aproximando-se ao máximo dos níveis 

de equilíbrio e estabilidade do ambiente. 

A partir da proposição dessa pesquisa elencam-se os 

seguintes questionamentos:  

1ª – Como se comportam as variáveis (geologia, 

geomorfologia, uso da terra, pedologia, clima, hidrografia e 

declividade) do meio físico na área de estudo, considerando 

suas peculiaridades? 

2ª – Quais as classes geomorfológicas e de uso da Terra 

presentes na área de estudo, bem como as restrições de âmbito 

legal à ocupação humana? 

3ª – Como o sistema de informações geográficas pode 

auxiliar na delimitação das unidades de paisagem (ambientes 

naturais) a partir da interpretação visual cruzada dos mapas 

temáticos (geologia, geomorfologia, uso da terra, pedologia, 

hidrografia e declividade)? 

4ª – Qual o comportamento do método AHP 

considerando sua aplicação na definição das unidades de 

paisagem?  
 

 

 OBJETIVOS 1.1

 

1.1.1 1.1.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e caracterizar as unidades de paisagem para a 

área de estudo, que compreende parte do município de 

Imbituba – SC, considerando suas restrições e potencialidades.  

 

1.1.2 1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Levantar, analisar e sistematizar as variáveis que 

compõem o meio físico (geologia, geomorfologia, uso 

da terra, pedologia, clima, hidrografia e declividade), 
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bem como suas características, as quais serão referência 

para delimitação das unidades de paisagem; 

b) Mapear as classes geomorfológicas e de uso da Terra, 

caracterizando as restrições legais; 

c) Gerar uma aplicação em ambiente GIS a partir das 

camadas temáticas geradas nos itens “a” e “b” que 

permita identificar e caracterizar as unidades de 

paisagem; 

d) Aplicar o método AHP para a definição das unidades de 

paisagem, segundo os parâmetros adotados no item “c”. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O referencial teórico no qual se sustenta a pesquisa está 

dividido em três eixos temáticos, a saber: análise sistêmica e as 

unidades de paisagem; província costeira; e o método de 

análise multicritério “AHP”. 

 

 

 ANÁLISE SISTÊMICA E AS UNIDADES DE 2.1

PAISAGEM 

 

O meio ambiente apresenta uma característica peculiar 

no que se refere ao seu comportamento natural, se expressando 

por meio de relações recíprocas, sistemáticas e de causa e 

efeito entre os elementos que a compõe, de modo que a 

manifestação de uma interferência – quaisquer que seja a sua 

ordem e magnitude – em um dos elementos causará, por 

conseguinte, alterações noutros elementos que fazem parte da 

mesma constelação ou sistema, até o momento de ajustar-se ao 

seu funcionamento integral, isto é, até alcançar novamente um 

estado de equilíbrio natural, também denominado de clímax.   

Esta rede de interrelações existentes entre os sistemas 

bióticos e abióticos pode ser expressa, por exemplo, pela 

propriedade inerente ao relevo, o qual está diretamente 

condicionado pelos aspectos climáticos e geológicos; o solo, 

que é resultado das características do substrato rochoso, do tipo 

de relevo e de clima, além de receber influência dos micro-

organismos que causam o intemperismo biológico. Torna-se 

evidente a existência de tais interconexões ao se analisar a 

dinâmica da natureza.    

Fundamentando-se nos fatos ambientais a partir do 

estudo dos organismos vivos, o Biólogo austríaco Ludwig Von 

Bertalanffy criou, no ano de 1950, a Teoria Geral dos Sistemas 

– TGS. A partir do desenvolvimento da teoria de Bertalanffy, 

também conhecida como “teoria sistêmica”, grande parte dos 
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estudos científicos passaram a implementar a concepção 

sistêmica na elaboração de seus métodos análise, acrescentando 

uma visão de mundo integrada aos projetos técnico-científicos, 

os quais passaram a distanciar-se da perspectiva fragmentada 

que até então vinha sendo compartilhada entre os cientistas da 

época. Inúmeras áreas do conhecimento começaram a perceber 

os benefícios do princípio sistêmico desde a criação da TGS, 

sendo aplicada não somente nas ciências naturais, como 

também nas ciências econômicas e humanas.  

A base conceitual da teoria sistêmica define que o todo 

é maior que a soma das partes. Assim, elementos isolados 

apresentam características distintas daquelas encontradas 

quando da união destes mesmos elementos. A unicidade de 

elementos atuando em prol de um objetivo comum representa 

um sistema em função da sua estrutura e dinâmica própria 

(Cristofoletti, 1999). Dependendo do modo como o fluxo de 

matéria e energia são distribuídos num sistema, ou para além 

deste, classifica-se o sistema como isolados ou não isolados 

(Cristofoletti, 1978).  

Os sistemas isolados caracterizam-se por não 

permitirem o recebimento de energia e/ou matéria oriunda de 

ambiente externo e, os sistemas não isolados, distinguem-se em 

função de aceitar a troca de matéria e/ou energia. Os sistemas 

não isolados podem ser classificados entre abertos e fechados, 

sendo o primeiro caracterizado pelo fluxo contínuo de entrada 

e saída de matéria e energia e, o segundo, em detrimento de 

efetuar a troca de energia e matéria apenas com o ambiente 

externo. Cita-se como exemplo de sistema não isolado aberto a 

bacia hidrográfica (Cristofoletti, 1978).  

Especialmente no tocante à Geografia Física, a teoria 

sistêmica contribuiu significativamente para o avanço 

metodológico desta linha de pesquisa da ciência geográfica, a 

qual perpassou de um caráter setorizado a uma perspectiva 

integrativa (Marques Neto, 2008).  
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O modelo sistêmico constitui-se no instrumento lógico 

mais adequado para estudar as problemáticas ambientais, uma 

vez que permite “[...] adotar uma atitude dialética entre a 

necessidade da análise – que resulta do próprio progresso da 

ciência e das técnicas de investigação e a necessidade, 

contrária, de uma visão de conjunto [...]” (Tricart, 1977, p.19).  

A aplicação do modelo sistêmico para compreender as 

relações ocorrentes no meio físico acrescenta ao intérprete da 

paisagem uma noção de integralidade, subsidiando-o a 

perceber as conexões que condicionam a formação do 

ambiente, assim como a delimitar essas transformações 

naturais.  

Entende-se “meio físico” como sendo “o conjunto do 

meio ambiente definido pelas interações de componentes 

predominantemente abióticos, quais sejam, materiais terrestres 

(solos, rochas, água e ar) e tipos naturais de energia 

(gravitacional, solar, energia interna da Terra e outras), 

incluindo suas modificações decorrentes da ação biológica e 

humana” (Fornasari Filho et al., 1992 apud IPT, p. 12, 1995).  

Considerou-se para fins deste trabalho que o meio físico 

compreende as rochas, o clima, relevo, hidrografia, solo, 

incluindo-se o uso da Terra. Tais variáveis estão em constante 

processo de inter-relação e, se alisadas sob uma perspectiva 

analítica e de síntese, holística, segundo os princípios 

sistêmicos, resultará numa compreensão mais próxima do que a 

realidade expressa na paisagem física.  

Pautando-se nestas evidências e nos princípios 

sistêmicos, o Geógrafo russo Viktor B. Sotchava desenvolvera, 

em 1962, o conceito denominado Geossistema, cuja finalidade 

consiste em facilitar a compreensão dos aspectos físicos da 

realidade e teorizar as interconexões existentes entre os seus 

componentes, podendo receber também a influência no 

processo de análise fatores sociais e econômicos, mas estes não 

constituem-se fatores preponderantes no estudo geossistêmico 

(Christofoletti, 1999; Guerra e Marçal, 2009). Para Sotchava, 
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tão importante quanto buscar compreender os elementos que 

compõe a paisagem é registrar as conexões existentes, sua 

dinâmica e estrutura funcional.  

O Geossistema é um conceito territorial que possui 

limites físicos e respeita uma determinada escala de análise 

(Nascimento e Sampaio, 2005). Para compreender a paisagem, 

a teoria geossistêmica define que é necessário subdividi-la em 

unidades de grandeza territorial, a saber: zona, domínio, região, 

geossistema, geofácies, geótopo (Bertrand, 1972). Este rígido 

modelo de segmentação do espaço geográfico tende a dificultar 

o processo de definição das interconexões contidas numa 

determinada paisagem, haja vista a obrigatoriedade de incluí-la 

em unidades de grandeza, além de não permitir, durante o 

processo de análise, a assunção dos fenômenos físicos 

sucedidos em âmbito global, como a manifestação de eventos 

naturais nas zonas climáticas e estruturais do planeta (Luiz et 

al., 2010).  

Vale ressaltar também que existe certa proximidade 

conceitual entre o termo Geossistema, Unidade Geoambiental 

ou Unidade da Paisagem e Ecossistema, apresentado por A. G. 

Tansley, em 1934 (Guerra e Marçal, 2009), uma vez que 

possuem como fundamento a Teoria Geral dos Sistemas. No 

entanto, Sotchava (1973) assinala que a diferença de 

aplicabilidade entre os conceitos é evidente, pois um se presta 

aos estudos ecológicos e o outro aos estudos de caráter 

geográfico, não podendo ser confundidos (Nascimento e 

Sampaio, 2005).  

Segundo Florenzano (2008), existem diversos métodos 

ou categorias de análise utilizadas para fins de classificação do 

terreno que incorporam uma abordagem integrada e sistêmica, 

dentre eles: ILWIS (ITC-Holanda), CSIRO (Austrália), 

canadense e soviético (Sotchava, 1977), bem como aqueles 

propostos por Bertrand (1968), Tricart (1977), Tricart e Kilian 

(1979), além dos mais recentes, desenvolvidos com base nesses 

autores. Outro conceito de abordagem integrada, definido pela 
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legislação que regulamenta o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, denominada unidade geoambiental, 

se caracteriza como uma “porção do território com elevado 

grau de similaridade entre as características físicas e bióticas, 

podendo abranger diversos tipos de ecossistemas com 

interações funcionais e forte interdependência” (Decreto 

5.300/2004, Art. 4, XV).  

No diálogo entre os métodos de análise da paisagem se 

apresenta também o conceito de Geoecologia da Paisagem, o 

qual vincula os preceitos bióticos da Ecologia à percepção 

geográfica dos fenômenos naturais, além de preocupar-se com 

a “inter-relação dos aspectos estrutural-espacial e dinâmico-

funcional das paisagens” (Rodriguez et al., 2004). 

Como pode-se observar, existem diversos modos para 

compreender e categorizar a paisagem e suas interconexões. 

Ao se analisar o ambiente, seja ele físico, biótico ou 

socioespacial, torna-se indispensável à adoção de uma 

perspectiva holística, capaz de auxiliar a compreensão das 

múltiplas interrelações entre os elementos componentes da 

natureza. Quando o objeto de análise refere-se ao meio físico, o 

método de Unidade de Paisagem (UP) se constitui o 

instrumento mais apropriado para ser empregado em uma 

pesquisa, uma vez que trata-se de um modo prático para ser 

desenvolvido, no qual traz consigo uma visão integradora e 

sistêmica, refletindo a realidade abiótica e suas relações 

inerentes, sob o fundamento da ciência geomorfológica.  

Tal concepção, que é aplicada principalmente como 

sustentação metodológica para o desenvolvimento de ações 

destinadas ao planejamento ambiental e nos estudos de 

geografia física (Soares, 2001), foi derivada do conceito de 

paisagem, e pode ser entendida como sinônima de 

Geossistema, uma vez que ambos os conceitos estão 

amparados pela Teoria Geral dos Sistemas (Guerra e Marçal, 

2009), versam sobre os aspectos abióticos, incluem o 

diagnóstico (levantamento e detalhamento das informações) e o 
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prognóstico (expondo a relação com o uso da Terra atual) e, 

tratam acerca da funcionalidade da paisagem como categoria 

de análise e planejamento do espaço geográfico.  

Todavia, o método de classificação das Unidades de 

Paisagem não se utiliza das estritas subdivisões (unidades de 

grandeza) obrigatórias à realização do método geossistêmico.  

Entre os estudos que aplicaram o método das Unidades 

de Paisagem está o de Luiz et al. (2010), que utilizou imagens 

orbitais para identificar os ambientes naturais na usina 

hidrelétrica Cana Brava, em Goiás. 

Com a finalidade de realizar um zoneamento ambiental 

de três ilhas localizadas no sul do litoral paulista, Henrique e 

Mendes (in Gerardi e Mendes, 2001) efetuaram a análise, 

delimitação e caracterização (com indicações para uso 

antrópico) dos ambientes naturais, tomando-se como 

fundamento os compartimentos geomorfológicos.   

Gonçalves e Barros (2010) realizaram o zoneamento 

geográfico da bacia hidrográfica do rio Tibagi/PR a fim de 

fornecer alternativas adequadas para a utilização dos recursos 

naturais, tendo como ponto de apoio a teoria geossistêmica. 

A paisagem, tal como se vê atualmente, é o resultado da 

ação conjugada entre mecanismos naturais sobre o meio físico 

e biótico, os quais ao longo do tempo pretérito foram 

responsáveis por determinar a estrutura e a forma da Terra. 

Estes mecanismos naturais, denominados endógenos 

(tectogenéticos) e exógenos (morfoclimáticos), atuam de modo 

contínuo transformando a paisagem submarina, do interior dos 

continentes e, também, da zona ou província costeira. 

Existem inúmeras concepções do termo Paisagem, 

dentre elas, as de cunho estético, resultante das diferentes 

percepções do homem; que podem ser analisadas como 

formação natural, integrando elementos naturais; que podem 

ser entendidas como um sistema econômico-social, destacando 

as relações produtivas e de interesse à sociedade; que são 
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derivadas da ação cultural de determinado povo (Cavalcanti e 

Viadana, 2007). 

A este respeito, Postiglione (2011, p. 33) salienta que “o 

relevo condiciona os solos, a drenagem e acúmulo das águas 

superficiais e subsuperficiais, a ocupação humana, a vegetação 

e a fauna, além de refletirem também nos ambientes de 

deposição ou erosão”. 

Tendo-se em vista que o método das unidades de 

paisagem é utilizado como sustentação para definir o uso 

apropriado o espaço geográfico, este configura-se como um 

eficiente mecanismo para o planejamento ambiental. Com o 

intuito de propor alternativas locacionais condizentes com as 

características físicas do ambiente e fornecer subsídios a um 

uso racional dos recursos naturais, apropria-se também do 

conceito de planejamento ambiental, o qual é definido por 

Rodriguez (1997, p. 37) como 

 
um instrumento dirigido a planejar e programar 

o uso do território, as atividades produtivas, o 

ordenamento dos assentamentos humanos e o 

desenvolvimento da sociedade, em congruência 

com a vocação natural da terra, o 

aproveitamento sustentável dos recursos e a 

proteção e qualidade do meio ambiente. 

 

Nesse sentido, salienta-se que, segundo Tricart (1977, 

p. 35), “estudar a organização do espaço é determinar como 

uma ação se insere na dinâmica natural, para corrigir certos 

aspectos desfavoráveis e para facilitar a explotação dos 

recursos ecológicos que o meio oferece”. 

É importante destacar que a categoria de análise 

“Unidade de Paisagem” por mais que seja capaz de fornecer 

grande subsídio ao intérprete da paisagem, não deve ser 

compreendida como um mecanismo metodológico perfeito e 

capaz de abarcar todas as complexas manifestações da 

natureza. Em função da propriedade dinâmica da natureza, o 
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processo de teorização das interrelações ocorrentes entre os 

elementos que integram a paisagem física encontra obstáculos 

intransponíveis à ciência. É importante salientar que do mesmo 

modo como ocorre esta limitação com o método das Unidades 

de Paisagem, outras categorias teórico-metodológicas de 

análise – tais como a Formação Socioespacial (Santos, 1979), 

Ecodinâmica (Tricart, 1977), Geossistema (Sotchava, 1977) – 

desenvolvidas para prestar auxílio no processo de compreensão 

às múltiplas transformações existentes entre os diversos 

aspectos da realidade (seja ela física, biótica, social), também 

apresentam restrições de cunho metodológico, não permitindo 

integrar por completo todas as variáveis que de fato existem. 

Por meio da concepção das Unidades de Paisagem, a 

qual está fundamentada sobre o modelo sistêmico e 

geomorfológico, será possível identificar as descontinuidades e 

conexões contidas na paisagem da área de estudo. 

 

 

 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA PROVÍNCIA COSTEIRA 2.2
 

O termo Província Costeira foi introduzido por 

Villwock (1972) para definir, sob o ponto de vista 

morfolitológico, “uma região onde dominam terrenos de baixa 

altitude (até 50-60m) e profundidade (até 150-200m) adjacente 

aos continentes, oceanos e mares e, composta de sedimentos 

consolidados a semi-consolidados e secundariamente de rochas 

cristalinas e sedimentares” (Horn Filho, 2003, p. 72). No 

estado de Santa Catarina a província costeira compreende em 

seu setor emerso a (a) planície costeira, além do (b) 

embasamento cristalino e o (c) sistema praial e, no setor 

submerso, a (d) plataforma continental (bacia de Santos e de 

Pelotas), representando respectivamente a área total de 4.212 

km² e 62.000 km² (Horn Filho, 2003). 

A composição geológica do estado catarinense foi 

constituída a partir da superposição de inúmeros eventos 
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geotectônicos os quais remontam à Era Arqueana (4.500 Ma), 

Eo-Paleozoica (550 Ma), Mezozoica (200 Ma) assim como 

pela deposição de sedimentos recentes, originados durante a 

Era Cenozoica (65 Ma até o presente). Em função da 

similaridade genética que compõem estas rochas, Almeida et 

al. (1977) caracterizaram a geologia nacional em unidades 

distintas, sendo que Santa Catarina encontra-se inserido ao sul 

da Província Mantiqueira.  A Figura 2 e a Figura 3 ilustram a 

localização da Província Mantiqueira.  

 

Figura 2 - Províncias estruturais do Brasil 

 

Fonte: Almeida et al. (1977) apud Zanini et al. (1997). 

 

Figura 3 - Domínios tectônicos e principais estruturas da 

Província Mantiqueira. 
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Fonte: Bizzi et al. (2003). 
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À porção da Província Mantiqueira que se situa no 

interior dos limites do Estado de Santa Catarina atribui-se a 

denominação de Escudo Catarinense. A geologia deste Escudo 

comtempla três grandes unidades, as quais apresentam de leste 

para oeste a seguinte composição: depósitos sedimentares; 

rochas cristalinas; e rochas sedimentares da Bacia do Paraná.  

Tendo-se em vista a ausência de rochas sedimentares 

oriundas da Bacia do Paraná na região de estudo, o 

aprofundamento teórico da presente pesquisa direciona-se às 

rochas cristalinas e aos depósitos sedimentares. 

Ressalta-se que as bacias sedimentares da plataforma 

continental catarinense, denominadas Bacias de Santos e de 

Pelotas, estão delimitadas pela Plataforma de Florianópolis, nas 

imediações do Cabo de Santa Marta (Horn Filho, 2003). 

 

2.2.1 A Planície Costeira 

 

Além de ser constituída pelo embasamento cristalino, a 

Província Costeira é também formada pela Planície Costeira 

(ou strand plains), a qual encontra-se distribuída ao longo da 

costa brasileira marcando uma extensa faixa litorânea recoberta 

por um intrincado mosaico de ambientes deposicionais. De 

acordo com Horn Filho et al. (2010, p. 91), planície costeira é 

composta por 

 
um mosaico de fácies deposicionais e feições 

geomorfológicas correlativas, formadas por 

sedimentos predominantemente quaternários 

acumulados por deposição em diversos 

ambientes como o fluvial, o lagunar, o paludial, 

o eólico e o marinho. 

 

A planície costeira é resultante do processo de erosão 

das rochas cristalinas (sistema continental) e deposição do 

material sedimentar derivado sobre a borda litorânea do escudo 

cristalino, bem como da ação deposicional das ondas (sistema 
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marinho), em sentido longitudinal e transversal à linha de 

costa, e da variação do Nível do Mar Relativo (eustasia), 

representado pela sucessão de regressões e transgressões 

marinhas.  

Na planície costeira do Rio Grande do Sul estão 

presentes os registros evolutivos de maior notoriedade entre os 

estados do litoral brasileiro, contemplando quatro ciclos 

transgressivos-regressivos do nível do mar, cada qual marcado 

pelo estabelecimento de uma barreira de sedimentos. Estima-se 

que, assim como a planície costeira do Rio Grande do Sul, a 

planície costeira de Imbituba foi originada há 

aproximadamente 400 ka (Leal, 2005; Villwock e Tomazelli, 

2007). 

Durante o período Terciário (últimos 65 Ma) e 

Quaternário (últimos 1,8 Ma) o nível relativo do mar sofreu 

diversas oscilações em detrimento dos efeitos eustáticos 

provocados pelas glaciações (glacioeustasia). Ao longo de todo 

o período Quaternário houveram alterações climáticas drásticas 

como resultado da transferência de calor por meio da 

circulação dos ventos e correntes marinhas que afetaram a 

temperatura do planeta. 

Como produto dos períodos de maior polaridade do 

nível relativo do mar desenvolveram-se, em algumas regiões 

do litoral brasileiro, feições geomorfológicas similares entre si 

e com altitude sobressalente ao seu entorno, formando 

obstáculos naturais com o efeito de obstruir o retorno da água 

para o nível de base mais próximo (mar). Este fenômeno 

natural do meio físico, denominado Sistema Laguna-barreira, 

compõe um modelo evolutivo consagrado nas geociências e 

discutido principalmente por Martin et al. (1983), Suguio et al. 

(1985), Villwock et al. (1986), Suguio & Martin (1987) e 

Angulo et al. (1999).  

O sistema Laguna-barreira pode ser definido como 

sendo “corpos d’água paralelos à linha de costa, separados do 

mar aberto por ilhas-barreira, vindo a formar ambientes 
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sedimentares semi-abertos como baías” (Laerttheman, 1982 

apud Leal, 2005, p. 128), sendo que a sua ocorrência está 

estritamente associada às flutuações do nível do mar, ao 

assoalho da laguna, aporte sedimentar e à ação das ondas.  

Na região sul do Brasil o sistema Laguna-barreira está 

presente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande de Sul. Na 

Figura 4 é apresentada a evolução do sistema Laguna-barreira 

da planície do Rio Grande do Sul.  

 

Figura 4 - O sistema Laguna-barreira na planície costeira do 

Rio Grande do Sul 

 
Fonte: Villwock e Tomazelli, 2007. 

 

No litoral centro-sul de Santa Catarina são identificados 

três sistemas deposicionais do tipo Laguna-barreira: Estágio II 

(Pleistoceno médio ~400ka), III (Pleistoceno Superior ~120ka) 

e IV (Holoceno ~5,1ka). Conforme Vieira et al. (2009), são 

encontrados na região de estudo apenas os dois últimos 

sistemas deposicionais (III e IV). 

De acordo com Villwock e Tomazelli (1995), o Sistema 

Laguna-barreira é constituído por três subsistemas: subsistema 
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laguna, subsistema barreira e subsistema canal de interligação 

(inlet).  

O subsistema lagunar abrange diversos ambientes no 

espaço de retrobarreira (backbarrier), podendo incluir lagunas, 

pântanos, lagos, canais e deltas intralagunares, etc. O 

subsistema barreira compreende os campos de dunas e praias 

arenosas. O subsistema de interligação é responsável por 

permitir o contato do sistema lagunar com o mar (Villwock e 

Tomazelli, 1995). 

 

Figura 5: Principais elementos morfológicos do sistema 

Laguna-barreira  

 
Fonte: Villwock & Tomazelli, 1995. 

 

A Figura 6 apresenta um mapa das oscilações dos níveis 

relativos do mar desenvolvidas nas fases de estabilização dos 

níveis do mar, entre 17.500 e 6.500 AP, na plataforma 

continental do Rio Grande do Sul. 

 

Figura 6: Paleolinhas dos níveis relativos do mar no passado 
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Fonte: Corrêa (1996) apud Suguio (2003). 

 

Diversos são os estudos que tratam dos aspectos gerais 

e das particulares da planície costeira na região de estudo e ao 

longo do litoral de Santa Catarina, entre os quais destacam-se: 

o Mapa Geológico do Estado de Santa Catarina (DNPM, 

1986), em escala 1:500.000; a tese de Giannini (1993), 

intitulada de Sistemas deposicionais no quaternário costeiro 

entre Jaguaruna e Imbituba, SC; o Texto descritivo e o Mapa 

Geológico e de Recursos Minerais do Sudeste de Santa 

Catarina (Caruso Jr., 1995a), em escala 1:100.000; a tese de 

Leal (2005), intitulada de Avaliação do nível de 

vulnerabilidade ambiental da planície costeira do trecho 

Garopaba-Imbituba, litoral sudeste do Estado de Santa 

Catarina, em face aos aspectos geológicos e paleogeográficos; 
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Planos do Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina 

(GERCO), setor 4. 

A partir do estudo da planície costeira percebe-se que 

os ambientes, os quais foram formados durante o tempo 

geológico, se configuram um mosaico natural que se 

expressam na paisagem atual e são facilmente identificados por 

suas típicas formas no relevo. 

 

 

 O MÉTODO DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO “AHP” 2.3

 

O agente público que desenvolve funções de gestão do 

território constantemente se depara com situações que 

envolvem a tomada de decisão a partir de inúmeros critérios 

distintos, cabendo-lhe definir a melhor alternativa ou as 

alternativas prioritárias para atender à demanda em que foi 

solicitado, como por exemplo: para definir áreas prioritárias 

para planos de manejo; definir zoneamentos em planos 

diretores; identificar os melhores locais do município para a 

realização de obras de infraestrutura; definir áreas que 

sobrecarregam a capacidade de suporte do ambiente; 

estabelecer uma gama de possibilidades para manutenção de 

locais públicos de acordo com o cronograma e do erário 

disponível; avaliar a significância dos impactos ambientais 

gerados por empreendimentos.    

Os Métodos Multicritérios de Apoio à Decisão - 

MMAD (ou Multiple-Criteria Decision Method – MCDM) 

servem de suporte a qualquer processo decisório que envolva 

mais de dois critérios distintos. O Processo ou Método de 

Análise Hierárquica (ou Analytic Hierarchy Process – AHP), 

constitui-se um dos MMAD mais utilizados no mundo em 

função de sua transparência e coerência nos resultados gerados, 

influenciando diretamente no aumento da probabilidade de 

decisões tomadas a um nível de certeza (Gugluelmetti, Marins 

e Salomon, 2003). 
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De acordo com Abreu et al. (2000), a aplicação do 

referido método se estende a diversas áreas do conhecimento, 

tais como: Planejamento estratégico, marketing, avaliação do 

nível de Consenso do Grupo, escolha de financiamento no 

transporte aéreo, programas de qualidade e produtividade e, 

análise de projetos.  

Gartner, Rocha e Granemann (2012) utilizaram o 

método AHP como suporte para a tomada de decisão destinada 

à regulação de áreas portuárias privatizadas, abrangendo 

critérios de ordem social, econômica e ambiental, resultando na 

classificação de uma escala de atratividade destas áreas para a 

realização de investimentos.  

Meng, Malczewski e Boroushaki (2011) combinaram os 

métodos multicriteriais AHP e OWA (Ordered Weighted 

Averaging), em ambiente GIS, a fim de identificar os melhores 

locais para a implantação de moradias plurifamiliares no 

município de Canmore, na província de Alberta, Canadá. 

Prévil, Thériault, & Rouffignat (2003) avaliaram cinco 

cenários distintos com o objetivo de implantar um parque 

linear 15 km de comprimento destinado ao uso de ciclistas, no 

município de Portneuf, Quebéc, Canadá. 

No que se refere à aplicação da técnica AHP em 

questões diretamente relacionadas ao meio ambiente no Brasil, 

a literatura técnico-científica disponível é ainda diminuta.  

Cardozo e Herrmann (2011) empregaram a referida 

técnica a fim de identificar áreas suscetíveis a escorregamentos 

no município de São José - SC, avaliando-se a importância das 

variáveis geologia, geomorfologia, solos, formas das encostas e 

declividade, segundo os critérios para o desencadeamento de 

escorregamentos.   

Rodrigues e Zuquete (2005) aplicaram o método AHP 

para avaliar a predisposição de uma localidade de Ouro Preto - 

MG à ocorrência de movimentos de massa gravitacionais, 

considerando um total de 24 atributos distintos.  
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Abreu et al. (2000) empregou o método AHP para 

identificar o programa de controle de qualidade de água 

potável mais adequado para o consumo humano.  

O método AHP foi formulado em 1971 por Thomas 

Saaty, funcionário do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos, com o objetivo de auxiliar o governo norte-americano 

à tomada de decisões complexas, envolvendo inúmeros 

critérios com características distintas. Em virtude de se 

configurar um MMAD, o AHP, assim como os demais 

métodos multicriteriais apresentam algumas características em 

comum, a saber: (a) identifica a melhor opção para resolução 

do problema elencado; (b) auxilia na escolha da alternativa 

mais adequada; (c) aceita a entrada de dados qualitativos 

(natureza subjetiva) e quantitativos (natureza objetiva); (d) é 

orientada através da comparação direta entre as alternativas; (e) 

os critérios são atribuídos por uma equipe de especialistas, os 

quais não necessariamente precisam concordar entre si 

(Gartner, Rocha e Granemann, 2012; DCLG, 2009; Thinh e 

Vogel, 2007).  

Entre os MMAD de maior utilização, estão: o AHP e o 

ANP (Analytic Network Process), ambos desenvolvidos por 

Saaty (1977 e 1996, respectivamente); MACBETH (Measuring 

Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique), 

proposta por Bana, Costa e Vasnick (1994); TOPSIS 

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution), criado por Hwang e Yoon (1981).  

A escolha entre os tipos de MMAD deve feita com base 

no contexto da problemática elencada pelo tomador de decisão 

ou analista, sendo inicialmente elegido entre duas áreas 

fundamentais em função do número de objetivos: o MADM 

(Multiple-attribute Decision Making) ou MODM (Multi-

objective Decision Making) (Greene et al., 2011). Conforme 

Eastman (2009) e Malczewski (1999) apud Greene et al. (2011, 

p. 416), “se o tomador de decisão ou analista determina que os 

múltiplos objetivos são complementares ou podem ser 
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priorizados, então os métodos MADM podem ser aplicados 

repetidamente em dois níveis ou em passos graduais.” Os 

MODM devem ser aplicados quando os múltiplos objetivos 

estiverem em conflito (Greene et al., 2011).  

Tendo-se em vista que o objetivo principal da presente 

pesquisa apresenta uma série de sub-objetivos (relação de peso 

a cada variável), os quais são complementares entre si e podem 

ser priorizados em razão da propriedade inerente ao meio 

natural, adotou-se o método MADM denominado AHP. 

Neste contexto, é importante salientar que existem 

modelos destinados a auxiliar à tomada de decisão por meio de 

programação matemática binária, tal como a lógica Booleana. 

No entanto, segundo Gartner, Rocha e Granemann (2012), os 

modelos seguem uma lógica objetiva da qual não se permite 

assumir as alternativas satisfatórias ou que apresentam certo 

grau de adequabilidade à resolução do problema decisório, o 

que desqualifica sua aplicação para o fim proposto nesta 

pesquisa. 

Em função das características inerentes ao método 

AHP, o seu uso é indicado às problemáticas que envolvem 

decisões de ordem socioeconômica, política e ambiental, haja 

vista a capacidade de incorporar elementos intangíveis e 

julgamentos subjetivos ao problema decisório. A característica 

mais significativa que o diferencia de grande parte dos MMAD 

é a capacidade de mensurar o Índice de Consistência (CI) entre 

os julgamentos par a par (pairwise comparison), indicando se 

os valores de comparação (ponderações) foram consistentes. 

Cabe frisar que as bases de sustentação do método em questão 

são a economia e a psicometria (Choirat e Seri, 2001 apud 

Boas, 2005).  

O método AHP pressupõe inicialmente que os critérios 

sejam estruturados em níveis hierárquicos com base na 

importância dada pelos especialistas para cada critério (Marins, 

Souza e Barros, 2009). A esse respeito, Whyte (1969 apud 

Porath, 2013, p. 21) destaca que “a abrangência da 
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classificação hierárquica é clara. É o método mais poderoso de 

classificação usado pela mente humana em coordenar 

experiências, observações, entidades e informações”.  

A Figura 7 e Figura 8 apresentam as estruturas de um 

problema genérico envolvendo a tomada de decisão com o 

emprego do método AHP. 

Figura 7 – Problema genérico para decisão em estrutura 

hierárquica. 

 
Fonte: Gartner (2001). 

 

Figura 8 - Fluxograma geral do método AHP 

 
Fonte: Schmidt (2003). 
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O processo de atribuição de notas (ponderação) é 

realizado por meio de comparações pareadas, seguindo uma 

escala de valores absolutos entre 1 e 9 (Escala de Saaty) o que, 

por conseguinte, proporcionará uma escala de valores relativos, 

isto é, leituras normalizadas da escala absoluta (Saaty, 1990). O 

método AHP se apoia na lógica aliada à intuição do grupo de 

especialistas (experts), por meio de ponderações das 

alternativas utilizando a comparação par a par, resultando em 

julgamentos consensuais. O Quadro 1 apresenta os valores da 

escala absoluta, desenvolvida por Saaty (1991). 

 

Quadro 1 - Escala de importância de Saaty 

 

Fonte: Saaty (1991). 

 

O Quadro 2 demonstra uma situação hipotética de 

comparação par a par em que se almeja analisar quatro 

alternativas de acordo com cinco critérios diferentes.  

 

Quadro 2 - Lógica da matriz de decisão do método AHP 
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Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 

Alternativa 1 a11 a12 a13 a14 a15 

Alternativa 2 a21 a22 a23 a24 a25 

Alternativa 3 a31 a32 a33 a34 a35 

Alternativa 4 a42 a43 a44 a45 a46 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O procedimento subsequente à definição dos valores 

(conforme a escala de importância) para cada variável (critério) 

abiótica refere-se ao processo de normalização das matrizes 

resultantes da comparação paritária. Para tanto, os valores 

relativos obtidos a partir dessa comparação são somados em 

cada coluna da matriz e, em seguida, divididos pelo somatório 

dos valores da respectiva coluna.  

Findada esta etapa, prossegue-se para a realização do 

cálculo do vetor de Eigen, o qual define as prioridades médias 

e as prioridades globais (Marins, Souza e Barros, 2009). Por 

último, são calculados os índices que mostram a consistência 

lógica das ponderações realizadas, por meio do Índice de 

Consistência (CI) e da Razão (ou proporção) de Consistência 

Aleatória (CR).  

O Índice de Consistência (CI) é expresso pela equação 

1, onde o lambda máximo (λ max) representa o maior valor do 

vetor de Eigen e, o n representa a quantidade de critérios 

avaliados. 

 

CI = 
       

   
   (1) 

 

A Taxa de Consistência Aleatória (CR) é expressa pela 

equação 2, onde CI representa o índice de consistência e, o RI 
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representa o índice de aleatoriedade. Por meio do CR é 

possível validar a consistência do CI. 

CR = 
  

  
   (2) 

 

 

Figura 9 – Valores para o Índice de Consistência Aleatória. O 

“n” representa o número de critérios na matriz de comparação 

par a par. 
 

Fonte: Saaty (1977).  

 

De acordo com Saaty (1977), matrizes de comparação 

com mais de 8 critérios terão uma magnitude próxima de 1.45. 

Conforme Saaty (1991), se a CR resultante for maior 

que 10%, será necessário reavaliar o processo, atribuindo-se 

valores distintos até alcançar o índice menor que 10%. 

Neste contexto torna-se importante destacar que, 

segundo Moura (2007, p. 2906) 

 

as avaliações por Análise de Multicritérios 

permitem, ainda, as análises espaciais 

preditivas, ou seja, o if-then. As simulações são 

realizadas quando são introduzidas 

características ambientais fictícias a um 

conjunto de dados, e são construídas análises 

que dão respostas sobre as conformações 

espaciais tendo como componentes aquelas 

situações hipotéticas. 
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A capacidade inerente aos softwares de GIS de 

relacionar camadas com informações distintas apresenta-se, por 

si só, como um mecanismo de apoio à tomada de decisões. 

Quando os recursos de GIS somam-se a algum método 

multicritério, os processos de tomada de decisão, tais como 

aqueles que envolvem problemas de planejamento, se 

beneficiam ainda mais por meio dessa combinação 

(Malczewski, 1999). 

O processo de hierarquização (aplicação de pesos às 

variáveis do meio físico e suas classes e a comparação 

paritária) e avaliação (mensuração da consistência lógica) que 

compõe o conjunto de procedimentos referentes ao método 

AHP pode ser diretamente executado por meio de um script 

denominado AHP 1.1, que é implementado ao ArcMap 10 para 

que se consolide como uma interface específica.  

Para que seja possível utilizar o AHP 1.1 é necessário 

que o usuário disponha da extensão Spatial Analyst no 

software ArcMap, e que tenha a sua base de dados em formato 

matricial (imagem) em números inteiros. Este script foi 

desenvolvido pela marca Satecs e está disponível gratuitamente 

para o uso acadêmico no site: 

http://www.satecs.com/download.html.  

Além do referido script ser responsável por automatizar 

os diversos cálculos inerentes ao método AHP, também 

proporciona a geração de um raster (dado matricial) final, 

resultante do cruzamento das camadas inseridas (inputs ou 

insumos). Desse modo, o processo de hierarquização das 

variáveis físicas, o resultado da consistência dos julgamentos e 

o resultado matricial (mapa final) do cruzamento das variáveis 

foram fielmente geradas por meio da aplicação do AHP 1.1. 

O processo para geração do mapa final pelo AHP 1.1 é 

dado por meio da execução automática da soma ponderada 

sobre os rasters de entrada (inputs). A soma ponderada é 

expressa através da multiplicação dos pesos identificados com 

o AHP 1.1 pelo valor de célula.  

http://www.satecs.com/download.html
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Na Figura 10 é ilustrado uma situação hipotética da 

aplicação da soma ponderada sobre as células de rasters e peso 

previamente definido.  

 

Figura 10 – Exemplo da soma ponderada nas células do raster, 

com o AHP 1.1 

 
Fonte: Adaptado de ESRI (2014). 

 

Tomado por base a primeira célula (no sentido em que 

se lê) de cada raster, o cálculo efetuado no exemplo 

supracitado consistiu em: 0,75 (peso I) x 2,2 (valor da célula I) 

+ 0,25 (peso II) x 3 (valor da célula II) = 2,4. 

Considerando a escala de importância de Saaty 

(intervalo de 1 a 9), os menores valores de célula representam 

as áreas com menor importância e, os valores de células 

maiores indicam locais de maior relevância para o(s) 

tomador(es) de decisão. 
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3 MÉTODO 

 

A presente pesquisa parte dos princípios da teoria 

sistêmica (Bertalanffy, 1975) para analisar a estrutura, 

dinâmica e interconexões existentes entre as variáveis do meio 

físico da região central do município de Imbituba/SC, obtendo-

se como produto a delimitação dos ambientes naturais 

(unidades de paisagem). Salienta-se que os dados empregados 

neste trabalho possuem natureza qualitativa e quantitativa, os 

quais, segundo Minayo (2001), são complementares e 

interatuantes.  

Para melhor compreensão acerca dos procedimentos 

realizados durante a pesquisa, foram elaborados três 

organogramas (Figura 11, Figura 13 e Figura 15) representando 

respectivamente as fases: 

 

 1 – Método não-automatizado; 

 2 – Método semi-automatizado; 

 3 – Validação do método semi-automatizado. 

 

A Fase 1 (Figura 11) apresenta os procedimentos 

efetuados para delimitar as unidades de paisagem sem a 

utilização de qualquer tipo de cruzamento de dados, 

restringindo-se à interpretação meramente visual das variáveis 

físicas em ambiente GIS. Para tanto, adotou-se uma perspectiva 

fundamentada nas formas do relevo, haja vista que as variações 

na topografia constituem-se uma propriedade natural para o 

estabelecimento das homogeneidades presentes na paisagem. 

 

Figura 11 - Procedimentos metodológicos para a delimitação 

das unidades de paisagem por meio do método não-

automatizado. 
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Fonte: Elaboração do autor. 

 

As três primeiras etapas da Fase 1 compreenderam a 

execução do diagnóstico ambiental, isto é, os procedimentos 

básicos necessários para se obter o entendimento do 

comportamento das variáveis físicas do local de estudo. Foram 

levantadas e sistematizadas as informações pesquisadas em 

bibliografias e documentos provenientes de fontes públicas e 

privadas, de caráter descritivo, cartográfico e fotográfico da 

região de Imbituba.  

Destaca-se que a análise estereoscópica – referida na 

Etapa 2 – não é obrigatória para que um diagnóstico ambiental 

do meio físico seja desenvolvido. Todavia, tendo-se em vista 

que as feições geomorfológicas apresentam a base da 

concepção (fator preponderante) das Unidades de Paisagem, 

optou-se por utilizar o estereoscópio para fotointerpretar e 

delimitar a variabilidade geomorfológica da área de estudo.  

Na Etapa 4 foi realizada a correlação entre as variáveis 

físicas para que, na Etapa 5, pudesse ser delimitada as unidades 

de paisagem. A análise de correlações foi procedida com base 

no conhecimento da equipe de especialistas, destacando-se as 

características das variáveis físicas que interagem diretamente 

e indiretamente, servindo como apoio para a definição dos 

limites das unidades de paisagem. 

A última etapa da Fase 1 compreendeu a elaboração de 

uma matriz em que foram descritas as potencialidades e 

limitações encontradas em cada unidade de paisagem. As 

indicações discriminadas na matriz refletem o conhecimento 

técnico dos especialistas envolvidos na delimitação das 

unidades de paisagem, considerando nesta pesquisa o 

conhecimento de um Geógrafo e um especialista em Métodos 

Multicritérios de Apoio à Decisão (MMAD). 

O Sistema de Informações Geográficas (GIS) adotado 

para realizar as operações em todas as fases da pesquisa foi o 

software ArcGIS 10, desenvolvido pela empresa norte-
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americana, de direito privado, denominada Environmental 

Systems Research Institute (ESRI). 

Os arquivos vetoriais e matriciais empregados nesta 

pesquisa foram convertidos para o Sistema Geodésico de 

Referência oficial no Brasil, denominado SIRGAS 2000.  

As bases cartográficas digitais, bem como os dados 

tabulares utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram 

adquiridas a partir da investigação em fontes primárias e 

secundárias, conforme exposto a seguir: 

 

3.1.1 Geologia  

A base cartográfica digital referente à geologia da área 

de estudo foi obtida através do mapeamento realizado por Leal 

(2005), em escala 1:50.000. Leal (2005) coletou amostras 

superficiais de sedimentos em 32 pontos localizados ao longo 

da planície costeira, no trecho compreendido entre Garopaba e 

Imbituba, e realizou análise granulométrica, resultando no 

mapa geológico. 

 

3.1.2 Climatologia 

Os dados utilizados para efetuar as análises 

climatológicas compreenderam uma série histórica referente 

aos últimos 94 anos dos índices médios mensais de 

precipitação pluviométrica e das médias mensais de 

temperatura, ambos provenientes da Estação de Urussanga – 

SC, localizado a aproximadamente 65 quilômetros ao sudoeste 

da área de estudo, conforme apresenta a Figura 12. 

Figura 12 – Localização e distância da estação da 

Epagri 
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Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados da Epagri (2014) e ESRI 

(2014). 

 

Os dados foram cedidos pelo Centro de Informações de 

Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa 

Catarina (CIRAM), vinculado a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI). 

3.1.3 Geomorfologia 

O mapeamento foi realizado em ambiente GIS por meio 

da interpretação das feições geomorfológicas presentes no 

Modelo Digital do Terreno (MDT), oriundo da SDS (2010), 

contendo a altimetria com equidistância de 1 metro. Em 

paralelo foi executada a análise “analógica” através do 

aparelho estereoscópio, em fotos aéreas pancromáticas datadas 

de 1978, na escala 1:25.000, cedidas pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral - DNPM.  

A fim de garantir maior diferenciação das escalas de 

cinza nas aerofotos, estas foram fotocopiadas com coloração, 
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em papel couchê de 250 gramas. Sobre papel poliéster 

superposto às aerofotos delimitou-se as feições do relevo, as 

quais posteriormente foram georreferenciadas, servindo de 

base inicial para a elaboração do mapa geomorfológico 

detalhado. 

Tendo-se em vista que o substrato rochoso condiciona 

diretamente as formas do relevo, foi utilizado como amparo 

para o mapeamento, em ambiente GIS, a base de geologia, 

elaborada por Leal (2005).  

Optou-se por utilizar aerofotos antigas (referentes a 

1978) para o mapeamento geomorfológico em função de serem 

encontrados índices menores de intervenções humanas sobre a 

superfície do município, quando comparado às coberturas 

aéreas provenientes de épocas mais recentes. Deste modo, a 

fotointerpretação das variadas formas de relevo que compõem 

a paisagem foi facilitada em função de existirem poucas 

obstruções físicas que pudessem induzir o intérprete a 

confundir as variações existentes na topografia. Além disso, 

trata-se de um recobrimento aéreo oficial no qual diversos 

estudos técnico-científicos utilizam como referência.  

A respeito da estereoscopia, Lillesand et. al (2008, p. 

207) salienta que a visualização tridimensional proporcionada 

pela sobreposição de duas aerofotos ocorre em função de uma 

aparente diferença entre a escala vertical e a horizontal. 

Deste modo, para delimitar as classes geomorfológicas 

em ambiente GIS foram tomados como base as feições do 

relevo possíveis de visualizar por meio do MDT e da fotografia 

aérea. A título de exemplo, é apresentado, no Quadro 3, um 

recorte amostral do MDT e da fotografia aérea para cada classe 

geomorfológica.  

 

Quadro 3 – Relação das classes e características 

geomorfológicas 
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Classe 

Geomorfológica 
Recorte amostral 

Elevações cristalinas 

 

Campo de dunas 

inativo 

 

Massa d’agua 

 



56 
 

Campo de dunas ativo 

 

Planicie Fluvio-

lagunar 

 

Planicie Fluvio-

marinha 
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Planicie Marinho-

praial 

 

Planicie Lacustre 

 

Rampa Coluvio-

aluvionar 
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Rampa de dissipação 

 

Terraço marinho com 

retrabalhamento 

eólico I 

 

Terraço marinho com 

retrabalhamento 

eólico II 

 

Área antropizada 
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3.1.3.1 Declividade 

 

Para identificar as variações de inclinação na área de 

estudo processou-se o Modelo Digital do Terreno (MDT) 

primeiramente em ambiente GIS, por meio da ferramenta 

Slope, a qual integra a toolbox Spatial Analyst Tools e, em 

seguida, classificou-se os intervalos de declividade do MDT 

em três classes, de acordo com Artigo 4º, Inciso V e no Artigo 

11, ambos da Lei nº 12.651/12:  

 

 0° a 25°: Sem restrição legal. 

 25° a 45°: Permitidos o manejo florestal 

sustentável e o exercício de atividades 

agrossilvipastoris, bem como a manutenção da 

infraestrutura física associada ao 

desenvolvimento das atividades, observadas 

boas práticas agronômicas, sendo vedada a 

conversão de novas áreas, excetuadas as 

hipóteses de utilidade pública e interesse 

social.  

 Maior que 45º: Área de Preservação 

Permanente – APP, em zonas rurais e urbanas.  

 

3.1.4 Pedologia 

 

Para identificar as classes e associações de classes para 

a área de estudo foi utilizado como base inicial o mapeamento 

pedológico elaborado pela Embrapa (2004), na escala 

1:250.000.  

Esta base cartográfica foi melhor detalhada em 

ambiente GIS por meio da análise conjunta com as classes 

geomorfológicas e geológicas, haja vista que as mesmas 

condicionam diretamente a formação de solo. 
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3.1.5 Hidrografia 

 

A base cartográfica digital de hidrografia utilizada na 

pesquisa é oriunda da restituição aerofotogramétrica realizada 

no ano de 2010 pela SDS, na escala 1:10.000, a qual incluiu o 

mapeamento das drenagens, nascentes e corpos d’água.  

Salienta-se que as drenagens deste mapeamento 

representam todos os talvegues presentes no relevo, não 

constituindo necessariamente um curso d’água perene.  

 

3.1.6 Uso da Terra 

 

Por meio da fotointerpretação das aerofotos (cedidas 

pela SDS) multiespectrais em ambiente GIS, na escala 

1:25.000, realizou-se vetorização
3
 as feições superficiais 

levando-se em consideração a geometria, textura, coloração e a 

validação de pontos amostrais em campo por meio da análise 

visual e registro fotográfico. No Quadro 4 é apresentada a 

relação das classes de uso da Terra identificadas na área de 

estudo, assim como um recorte amostral representando cada 

classe.  

 

Quadro 4 - Relação das classes de uso da Terra identificadas na 

área de estudo 

Classe de uso 

da Terra 
Recorte amostral Características 

                                                             

 
3 Denomina-se “vetorização” o procedimento similar ao ato de desenhar em uma folha de papel. Entretanto, 

a diferença consiste em que este desenho é originado em meio digital e comporta três tipos de geometrias 

distintas (ponto, linha ou polígono). 
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Capoeira 

 

 

Vegetação 

arbustiva (pequeno 

a médio porte); 

textura rugosa fina; 

verde médio. 

Capoeirão 

 

Vegetação arbórea 

(grande porte); 

textura rugosa 

densa; verde 

escuro. 

Vegetação 

pioneira 

 

Textura lisa, 

homogênea; Pardo 

claro e esverdeado. 

Cultivo/lavoura 

 

Forma regular, 

geralmente 

retangular. Textura 

lisa a pouco 

enrugada. Verde 

claro. 
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Campo de 

futebol 

 

Espaço desportivo. 

Dunas 

 

Cor branca a 

amaraleda e forma 

irregular. 

Mineração 

 

Forma irregular, 

textura lisa, cor 

esbranquiçada. 
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Rizicultura 

 

Formas quadráticas 

ou retangulares; 

verde escura a 

preto, denotando 

solo encharcado. 

Silvicultura 

 

Formas regulares 

com pontos verde-

escuros; grandes 

áreas com 

paisagem 

homogênea. 

Solo exposto 

 

Formas regulares e 

irregulares, textura 

lisa, cor clara a 

alaranjada. 

Área urbana 

densificada 

 

Formas regulares 

concentradas, 

coloração variada. 
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Área urbana 

isolada 

 

Formas regulares 

dispersas ou pouco 

concentradas, 

coloração variada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.7 Restrições legais 

 

O mapeamento das restrições legais na área de estudo 

considerou o Artigo 4º, inciso I, II e V, e o Artigo 11, ambos 

especificados na Lei nº 12.651/12 e, também, o Artigo 4º, 

inciso IV, da Lei nº 12.727/12.  

Como insumo para gerar o mapeamento das restrições 

foi utilizada a base cartográfica digital de hidrografia 

(incluindo a drenagem e corpos d’água) e de altimetria, ambas 

provenientes da SDS (2013). 

 

 

 FASE 2 – MÉTODO SEMI-AUTOMATIZADO 3.2

 

O organograma da Figura 13 apresenta o conjunto de 

procedimentos efetuados para realizar a delimitação das 

unidades de paisagem por meio do método aqui denominado 

“semi-automatizado”, haja vista que abrange uma parte 

operacionalizada pelo homem, e outra parte processada pelo 

GIS (AHP 1.1). Salienta-se que na referida fase (Fase 2) foram 

utilizados os dados levantados nas etapas do diagnóstico do 

meio físico (Etapas 1 a 3 da Fase 1). Deste modo, as 

informações e dados relativos às variáveis físicas, outrora 

sistematizados, foram aproveitados para ser utilizados 

introduzidos no GIS e no AHP 1.1. 
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Figura 13 – Procedimentos metodológicos para a delimitação 

das unidades de paisagem por meio do método semi-

automatizado 
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Fonte: Elaboração do autor. 

 

A primeira etapa consistiu na definição da equipe de 

especialistas (Geógrafo e especialista em MMAD), os quais 

possuem experiência no diagnóstico e prognóstico do meio 

físico e em GIS, de modo que forneçam subsídios ao sistema 

para caracterizar os julgamentos mais fidedignos a realidade, 

expressos pela relação de pesos atribuídos às variáveis físicas 

(critérios) e seus respectivos atributos (subcritérios).  

Na Etapa 2, foram organizados os dados cartográficos 

em ambiente GIS, transformados os arquivos vetoriais em 

matriciais (raster), e atribuídos os valores de 1 a 9 para cada 

classe das variáveis ambientais, seguindo a escala de 

importância de Saaty.  

Na Etapa 3, utilizou-se a extensão ou script AHP 1.1, 

operacionalizada através da interface do ArcMap 10, sendo 

responsável por processar os valores absolutos inseridos na 

matriz de comparação par a par (pairwise comparisons) – 

valores estes previamente estipulados para cada variável física 

de acordo com os critérios definidos pelos especialistas –, 

fornecendo o Índice de Consistência (IC) dos julgamentos 

(ponderações) e o mapa resultante do cruzamento entre as 

variáveis.   

A necessidade de se obter um padrão (ou normalização) 

entre os pesos atribuídos, cujo resultado constitui uma 

hierarquização de importância das variáveis, ocorre em 

detrimento da divergência nos valores inerentes a cada 

variável, uma vez que constituem-se em dados qualitativos e 

não seguem os mesmos padrões de importância entre si. 

Destaca-se, neste contexto, que “cada alternativa não é avaliada 

numericamente comparando-se com todos os atributos e sim 

relativamente avaliada pelas médias dos julgamentos 

subjetivos, ou seja, é considerada como na avaliação de um 

problema qualitativo” Rodrigues (2002, p. 106).  
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Para proceder às operações por meio da extensão AHP 

1.1, realizou-se primeiramente a conversão de todas as bases 

cartográficas para raster, haja vista que o script AHP 1.1 

permite processar apenas dados de entrada (input) de natureza 

matricial com valores de célula composto por números inteiros 

(intenger number).  

A Figura 14 ilustra o processo de conversão de um dado 

de natureza vetorial para matricial, efetuado no GIS por meio 

da ferramenta Feature to Raster, disponível na toolset 

Conversion Tools do ArcMap. 

 

Figura 14 - Processo de conversão entre um dado vetorial e 

matricial. 

 
Fonte: Rodrigues (2002). 

 

A ferramenta utilizada para realizar a conversão 

denomina-se Feature to raster, disponível na toolset To raster, 

dentro da toolbox Conversion Tools. 

Os pesos (ou ponderações) da matriz foram substituídos 

empiricamente e partindo-se de um conhecimento prévio até 

atingir um processo iterativo, verificando-se um alto índice de 

consistência (CI < 10%) e a “ótima” resposta visual (ou 
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similaridade visual) em acordo com as feições geradas pelo 

método não-automatizado. 

 

 VALIDAÇÃO DO MÉTODO SEMI-3.3

AUTOMATIZADO 

 

O organograma da Figura 15 apresenta os 

procedimentos executados para realizar a validação do método 

semi-automatizado, que teve como base comparativa o método 

não-automatizado de delimitação das unidades de paisagem. 

 

Figura 15 – Procedimentos metodológicos para validação do 

método semi-automatizado 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para realizar a validação do método semi-automatizado 

foi efetuado um procedimento iterativo com avaliação 

consecutiva considerando a inserção de variados pesos 
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(ponderações ou julgamentos) distintos na matriz de 

comparação par a par (pairwise comparison), segundo o valor 

intervalar aceitável (<10%) definido por Saaty, analisa-se pelo 

número de interatividades se foi atingido o Índice de 

Consistência (CI), neste caso considerado o limiar de restrição. 

Verifica-se ainda a correlação visual dos resultados 

geométricos referentes à delimitação das unidades de paisagem 

gerados pelo AHP 1.1 com os resultados geométricos 

produzidos por meio do método não-automatizado, objetivando 

atingir maior consistência no resultado. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados produzidos a partir da realização da 

pesquisa compreenderam: 

 

 O diagnóstico do meio físico; 

 A delimitação das unidades de paisagem; 

 A relação dos pesos utilizadas no AHP;  

 Mapa comparativo das unidades de paisagem (método 

não-automatizado e método semi-automatizado). 

 

 

 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO E DELIMITAÇÃO 4.1

DAS UNIDADES DE PAISAGEM 

 

Neste capítulo são abordadas as características físicas 

do local de estudo, o que compreendeu a descrição de 

informações e a representação de mapas temáticos. Além disso, 

também são detalhadas as características de cada unidade de 

paisagem (UP) identificada a partir preponderantemente das 

formas do relevo e das características abióticas levantadas em 

fontes descritivas, cartográficas e fotográficas in loco. 

 

4.1.1 Geologia 

 

Segundo Caruso (1993), os depósitos geológicos no 

Estado de Santa Catarina podem ser divididos em três sistemas: 

continentais, transicionais e marinhos. No Quadro 5 é 

apresentada a relação das unidades litoestratigráficas, ou 

tipologias geológicas, presentes na área de estudo. 

 

Quadro 5 - Unidades litoestratigráficas identificadas na área de 

estudo 
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Fonte: Adaptado de Leal (2005); Caruso Jr. (1995a). 

 

No que se refere à paleogeografia da região em estudo, 

a origem das seis unidades litoestratigráficas pertencentes ao 

sistema costeiro do tipo Laguna-barreira (citadas no Quadro 5) 

está, de acordo com Leal (2005), diretamente relacionada com 

os seguintes estádios evolutivos do nível do mar:  

 

 Estádio I: Máximo da regressão pliocênica e 

quaternária indiferenciada – Depósito Coluvial e de 

Leque aluvial; 

 Estádio II: Transgressão e regressão do Pleistoceno 

inferior – não existem depósitos preservados; 

 Estádio III: Transgressão e regressão do Pleistoceno 

médio – Depósitos Marinho-praial e Eólicos; 

Período Época
Anos ka 

(milhares)

Depósito Tecnogênico 0,3

Depósito 

Antropogênico 

(sambaqui)

5,1

Depósito Lagunar (IV)

Depósito Eólico (IV)

Depósito Marinho 

praial (IV)

Depósito Lagunar (III)

Depósito Eólico (III)

Depósito marinho 

praial recoberto por 

depósito eólico (II)

Pleistoceno 

médio
400

Depósito Leque aluvial

Depósito Coluvial

Embasamento 

Cristalino

Granito Serra do 

Tabuleiro
550.000

120

Continental < 2.000

Proterozoico superior

Transicional ou 

Costeiro (tipo 

Laguna-

barreira)

Quartenário 

indiferenciado

Sistema
Unidade 

litoestratigráfica

Idade

Antropogênico

Q
u
a
te

rn
á
rio

Holoceno

11

Pleistoceno 

superior
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 Estádio IV: Transgressão e regressão do Pleistoceno 

superior – Depósito Lagunar e Eólico; 

 Estádio V: Transgressão do Holoceno – afogamento 

de Depósitos lagunares pleistocênicos; 

 Estádio VI: Regressão do Holoceno – Depósito 

Lagunar, Marinho praial e Depósito Eólico; 

 Estádio VII: Sistema deposicional antropogênico do 

Recente. 

 

O sistema de Depósitos Tecnogênicos foi desenvolvido 

a partir do soterramento de materiais modificados por 

interferência humana. Na região de estudo ocorrem diversos 

depósitos de conchas (sambaquis), encontrados na porção 

costeira entre Imbituba e Jaguaruna. 

O Depósito marinho praial recoberto por depósito 

eólico é a classe geológica de maior ocorrência na área de 

estudo, sendo que este Depósito é caracterizado pela presença 

de fácie arenosa com areais eólicas quaternárias. A gênese do 

referido depósito está associada ao sistema Laguna Barreira II. 

O Depósito Lagunar apresenta sedimentos 

inconsolidados argilo-siltosos associados às depressões e 

corpos d’água. A formação deste Depósito ocorreu em 

ambiente de baixa hidrodinâmica e é marcada pela erosão e 

deposição de sedimentos aluvionares carreados através dos 

canais fluviais e pela colmatação destes ao longo do tempo 

geológico. Na área de estudo existem dois Depósitos 

Lagunares que correlacionam-se ao sistema Laguna-barreira III 

e IV. De acordo com Leal (2005), em alguns locais o Depósito 

Lagunar pode estar recoberto por sedimentos turfáceos e 

paludiais.  

O Depósito Eólico IV é caracterizado pela presença de 

areias quartzosas finas a muito finas, claras/esbranquiçadas, 

bimodais e bem selecionadas, ocorrendo sobre os depósitos 

marinho-praiais, lagunares, eólicos do Pleistoceno e rochas do 

Embasamento Cristalino (Leal, 2005). 
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O Depósito Eólico III é composto por areias médias, 

bem selecionadas, e encontra-se interdigitado com depósitos 

lagunares pleistocênicos e holocênicos. Encontra-se limitado 

próximo à orla na porção sul da área de estudo e, também, na 

porção norte, próximo à lagoa de Garopaba. 

O maior maciço rochoso presente na área de estudo, 

localizado em sua porção sul, está representado segundo 

Caruso (1995a) pelo Granito Serra do Tabuleiro, constituído 

por Granitóides Alcalinos Pós-tectônicos, do Neoproterozóico 

ao Eopaleozoico. Apresenta sienogranitos e, 

subordinadamente, monzogranitos e quartzo-monzonitos; 

coloração rósea, equigranulares média a grassa e isótropas. 

  Na porção noroeste da área de estudo encontra-se um 

maciço de menor altura, representado pelo Granitóide Pedras 

Grandes. Esta unidade litológica, constituída por Granitóides 

Alcalinos Tarditectônicos, é composta por leucogranitos, 

hornblenda-biotita-granitos e granodioritos, muito grosseira a 

média, pofiróide e de coloração rósea. 

 

4.1.2 Climatologia 

 

Em virtude da localização geográfica do estado de 

Santa Catarina, a distribuição da precipitação pluviométrica é 

uma das mais significativas em relação as outras unidades da 

federação (Monteiro, 2001).  

É importante salientar que, embora o clima de Santa 

Catarina apresente indicadores de estabilidade, a partir da 

atuação dos fenômenos El-Niño e La-Niña os índices 

meteorológicos e climatológicos poderão se intensificar. 

Através da representação das médias mensais de 

temperatura e precipitação com gráfico ombrotérmico é 

possível obter uma melhor percepção e discernimento das 

características climáticas da área de estudo. O Gráfico 1 ilustra 

fielmente os dados fornecidos pela Epagri/Ciram referentes à 

série histórica dos últimos 94 anos.  
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Gráfico 1 - Gráfico ombrotérmico representando as médias 

mensais da série histórica 

 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados fornecidos pela Epagri/Ciram 

(2014). 

 

Analisando o Gráfico 1 percebe-se significativo 

equilíbrio entre os indicadores, sendo que as variações 

acompanham uma periodicidade sazonal, com verões chuvosos 

e invernos com baixos índices pluviométricos, caracterizando 

as estações bem definidas típicas do clima subtropical.    

No Quadro 6 são apresentados os indicadores 

climatológicos médios levantados pela EPAGRI/CIRAM 

(entidade oficial que trata das informações meteorológicas e 

climatológicas de Santa Catarina). 

 

Quadro 6 – Dados referentes aos principais Indicadores 

climáticos adotados para a análise 
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Fonte: Epagri/Ciram (2014). 

 

4.1.3 Geomorfologia 

 

Por meio da fotointerpretação com auxílio do 

estereoscópio e da análise do Modelo Digital do Terreno 

(MDT) em ambiente GIS foram identificadas, na área de 

estudo, as classes geomorfológicas na escala 1:25.000, 

conforme apresentado no Mapa de Geomorfologia (nos 

Apêndices) e no Quadro 7 - Tipologias geomorfológicas 

identificadas na área de estudo. 

A área de estudo possui diversas variações na altimetria 

do relevo, as quais derivam de duas unidades geomorfológicas 

principais: a Serra do Tabuleiro, pertencente ao conjunto das 

Serras do Leste Catarinense (domínio morfoestrutural 

Embasamento em Estilos Complexos) e, a Planície Litorânea, 

correspondente da Planície Costeira (domínio morfoestrutural 

dos Depósitos Sedimentares).  

A porção costeira da área de estudo, assim como toda 

região litorânea catarinense, é formada por inúmeras saliências 

e reentrâncias, as quais estão representadas na paisagem local 

por costões, enseadas, cabos e ilhas. Segundo Caruso Jr. 

(1995b), a variabilidade geomorfológica da região de estudo 

ocorre em função das oscilações do nível do mar, associado à 

Temperatura média anual >=19<20°C

Pluviuometria média anual >=1300<1500mm

Umidade relativa 82 a 84%

Indicador climático
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ruptura do Gondwana e às movimentações geológicas mais 

recentes. 

 

Quadro 7 - Tipologias geomorfológicas identificadas na área de 

estudo 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

As planícies, em geral, apresentam formas planas e 

estão localizadas em posição inferior às coberturas adjacentes, 

caracterizando-as como áreas de transporte e acumulação de 

sedimentos. Já os terraços apresentam forma inclinada 

formando degraus com pequenas rupturas de declive que são 

indicativos da deposição sedimentar provocada pela variação e 

Unidade 

Geomorfológica
Modelado

Classe 

Geomorfológica

Planície Flúvio-lagunar
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Planície Marinho-praial

Terraço marinho com 

recobrimento eólico I e 

II

Planície Flúvio-marinha

Planície Lacustre

Campo de dunas ativo

Campo de dunas 

inativo

Rampa Colúvio-aluvial

Rampa de dissipação

Serras do Leste 

Catarinense
Dissecação Elevações cristalinas

P
la

n
íc

ie
 L

it
o
râ

n
e
a

A
c
u
m

u
la

ç
ã
o



77 
 

estabilização do nível d’água nos leitos dos rios, lagos, lagunas 

ou junto ao mar.  

O Terraço marinho com recobrimento eólico representa 

a classe geomorfológica de maior expressividade na área de 

estudo, abrangendo formas suavemente onduladas indicativas 

das transgressões e regressões marinhas. Este terraço é 

composto por sedimentos arenosos de granulometria variada, 

interditados com camadas de areias eólicas. Os Terraços 

Marinhos com retrabalhamento eólico compreende a maior 

classe da área de estudo. De acordo com o IPT (1981), os 

Terraços Marinhos possuem forma plana a suave ondulada, 

estão levemente inclinados em direção ao mar, em nível 

superior às planícies marinhas adjacentes. O Terraço Marinho 

com retrabalhamento eólico I foi diferenciado do Terraço 

Marinho com retrabalhamento eólico II em função da elevação 

do terreno, sendo algarismo “I” para indicar altitudes menores 

e, o algarismo “II” para terrenos com maior elevação. 

A Planície Marinho-praial é levemente inclinada em 

direção ao mar, e foi constituída como resultado da deposição 

sedimentar marinha no pós-praia até as dunas frontais. Os 

sedimentos arenosos bem selecionados que compõem essa 

planície são identificados ancorados junto às rochas cristalinas 

ao longo de toda a linha de costa.  

Conforme o IBGE (2009), na Planície Flúvio-marinha 

(Apfm) são encontradas áreas planas que podem abranger 

canais fluviais, restingas, deltas e cordões arenosos, sendo que 

na área de estudo apenas os deltas não se fazem presente. As 

planícies flúvio-marinhas são caracterizadas por terrenos 

depressivos, junto à costa, sujeito às inundações das marés e 

construídos em sua maior parte de vasas (lamas) de depósitos 

recentes. 

As Planícies Flúvio-lagunares envolvem os sedimentos 

inconsolidados areno-argilosos e cascalhentos, acumulados 

junto à calha dos cursos d’água (depósito fluvial), com os 
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sedimentos síltico-argilosos associados aos corpos d’água e às 

áreas semi-confinadas de baixa hidrodinâmica. 

A Planície Lacustre, segundo o IBGE (2009), possui 

forma plana a levemente inclinada em direção ao corpo d’água, 

ocorrendo associado aos sistemas fluviais e aos vales de 

origem neotectônica. 

O Campo de Dunas Ativo é resultado do 

retrabalhamento eólico durante o holoceno, sendo constituído 

de sedimento muito finos, bem selecionados. Optou-se por 

diferenciar os Campos de Dunas Ativos dos Inativos em função 

da presença de vegetação, sendo “ativo” quando não há 

cobertura vegetal e “inativo”, quando ocorre vegetação 

fixadora das dunas. 

As Rampas de Dissipação e as Rampas Colúvio-

aluvionares apresentam formas onduladas a fortemente 

onduladas, com sedimentos mal selecionados e inconsolidados. 

Estas classes diferenciam-se em razão da acumulação de carga 

sedimentar transportada pelos cursos d’água (Rampas Colúvio-

aluvionares) e pelo escoamento superficial (runoff) e gravidade 

(Rampas de Dissipação). 

O Campo de dunas apresenta formas onduladas 

longitudiais, orientadas ao quadrante NE-SO. Constituem-se 

ativas quando da ausência de cobertura vegetal para a fixação 

dos grãos e, inativas, quando há vegetação fixadora. Sua 

presença foi identificada na porção centro-nordeste, sendo que 

à retaguarda da praia da Ribanceira ocorrem dunas ativas de até 

60 metros e dunas inativas de até 125 metros. 

O Depósito Lacustre foi possível identificar somente na 

porção sul da área de estudo, próximo ao morro do Mirim, em 

uma área depressiva associada a uma pequena lagoa cuja 

margem apresenta uma auréola de colmatagem.  

A fim de melhor caracterizar a variação altimétrica da 

área de estudo, traçou-se uma seção A-B (Figura 16) passando 

pelos principais cumes, na orientação sul-norte, a fim de 

elaborar o perfil transversal (Figura 16). Através da análise do 



79 
 

perfil é possível constatar que a amplitude altimétrica 

apresenta-se mais significativa no Modelado de Dissecação em 

Morraria, oscilando em torno de 250 metros.  

 

Figura 16 - Seção do perfil topográfico transversal 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Figura 17 – Perfil topográfico transversal 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Nos primeiros 4.000 metros de comprimento do perfil 

percebe-se que a declividade é acentuada, o que propicia a 

concentração do escoamento superficial nas incisões do 

modelado. A remoção da cobertura vegetal – como ocorre na 

área de mineração (vide o mapa de uso da Terra), localizada na 

vertente leste da morria – associada aos eventos de precipitação 

intensa, poderão deflagrar deslizamentos de terra com quedas 

de blocos rochosos junto ao sopé da morraria.  

 

4.1.4 Pedologia 

 

O Mapa Pedológico apresenta a distribuição espacial 

das classes de solos identificadas, segundo a EMBRAPA 

(2004) e conforme a correlação da pedologia com as classes 

geomorfológicas e geológicas. 

No  

Quadro 8 são apresentadas as associações pedológicas 

identificadas na área de estudo.  

 

Quadro 8 - Associações pedológicas identificadas na área de 

estudo 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Neossolo 

Quartzarênico

Gleissolo Háplico

Dunas e areias das 

praias

Cambissolo 

Háplico

Argissolo 

Vermelho-amarelo

Sistema Pedologia

Litorâneo

Continental



81 
 

 

O Neossolo Quartzarênico (RQ5) – de acordo com a 

nomenclatura anterior, denominava-se Areais Quartzosas 

Marinha – é encontrado nas partes baixas do terreno em estudo, 

estando diretamente associados aos terraços e planícies 

marinho-praiais.   

Compreendem solos minerais de baixa fertilidade, 

profundos ou muito profundos, não hidromórficos. Segundo 

Embrapa (2006), o referido solo não possui horizonte B, 

portanto, o A encontra-se diretamente sobre o C. Apresentam 

cores que vão do bruno-acinzentado escuro ou claro, e textura 

arenosa em função de sua origem, isto é, os sedimentos 

arenosos inconsolidados do Quaternário (Embrapa, 2004).  

O Gleissolo Háplico (GX14) é, também, encontrado nas 

porções baixas e planas do terreno em estudo, apresenta 

horizonte glei, é pouco desenvolvido, hidromórfico, com 

textura média e argilosa, e alta saturação por alumínio trocável 

(ácidos) (Embrapa, 2004). 

O Cambissolo Háplico (CX27) é encontrado disposto 

nas porções mais íngremes da área de estudo, junto aos quatro 

maciços cristalinos principais. Em geral apresenta espessura 

pequena a média, mas podem ocorrer perfis grandes (>200 

cm), com horizonte A moderado e textura média a argilosa 

cascalhenta. A referida classe pedológica é também encontrada 

ao longo de grande parte da mesorregião sul catarinense 

(Embrapa, 2004). 

Em função do alto gradiente de declividade e por 

constituir-se um solo mineral fortemente ácido com valores 

elevados de alumínio trocável, o Cambissolo Háplico é 

inapropriado para a prática agrícola. Apesar disso, percebe-se 

uma faixa estreita alongada de desmatamento que inicia 

praticamente no topo do maciço em direção à Lagoa do Mirim. 

O Argissolo Vermelho-amarelo (PVA9) é um solo 

mineral, não hidromórfico, com horizonte B textural, baixa 
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reserva de nutrientes e elevada acidez. Possui textura franco-

arenosa e cor bruno-escuro ou acinzentado (Embrapa, 2004). 

 

4.1.5 Hidrografia 

A Bacia hidrográfica do Rio D’Una, localizada no 

município de Imbituba/SC, possui área total de 941 km² e 

compõe parte de um sistema hidrográfico maior (Região 

Hidrográfica 9) compartilhado com a Bacia do Rio Tubarão, 

cuja área mede 4.792 km² (SDS, 2007). Estas duas bacias 

confluem suas águas para o mesmo nível de base, integrando 

primeiramente o Complexo Lagunar Sul-catarinense para então 

desaguar no oceano por meio dos canais (inlets) situados em 

alguns pontos ao longo da linha de costa.  

A nascente do rio D’Una está localizada na região do 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, nas encostas do 

município de Garopaba, e suas águas desaguam na Lagoa do 

Mirim, corpo d’água integrante do complexo lagunar. A 

situada bacia e seus recursos hídricos são geridos pelo poder 

público e pelo Comitê de Gerenciamento da BH do Rio 

Tubarão e Complexo Lagunar - Comitê Tubarão. Na Figura 18 

é apresentada a localização espacial da área de estudo em 

relação às bacias hidrográficas, em seus níveis distintos de 

hierarquização. 

Figura 18: Localização das Bacias Hidrográficas em que se 

insere a área de estudo 
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Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados cartográficos da SRH/MMA 

(2003) e EPAGRI/SDS (2005). 

 

Os cursos d’água da área de estudo apresentam em 

grande parte canais meandrantes, decorrentes da baixa 

amplitude altimétrica no terreno e, na porção sul, onde está 

presente o maciço rochoso, a hidrografia se comporta de modo 

dendrítico em virtude inclinação da montanha. 

A rizicultura praticada às margens do rio D’Una – tal 

como ocorre em todos os casos de cultivo de arroz – apresenta 

alta demanda hídrica, e o período da safra (setembro a março) 

se sobrepõe ao período que possui os maiores índices de 

demanda hídrica pela população em virtude do calor, 

incrementados pelo consumo de turistas que passam parte do 

ano na baixada litorânea do sul do estado (SDS, 2007).    

 

4.1.6 Uso da Terra 

 

A manifestação das ações antrópicas sobre a superfície 

da Terra se constitui um fenômeno físico, de distribuição 

espacial de formas geométricas e passíveis de serem agrupadas 

em classes ou categorias. Na área de estudo foram identificadas 

catorze classes, conforme apresenta o Mapa de Uso da Terra 

(nos Apêndices). 

A Floresta Pioneira, que é caracterizada por gramíneas 

e vegetação de pequeno porte (herbáceo), compreende a classe 

mais expressiva na área de estudo, ocupando cerca de 2/5 da 

área de estudo (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Proporções dos tipos de uso atribuído à Terra na 

área de estudo 
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Fonte: Elaboração do autor. 

 

4.1.7 Restrições Legais 

 

Considerando que as unidades de paisagem são 

destinadas à identificação das áreas potenciais e restritas ao uso 

humano, efetuou-se o mapeamento das limitações referentes às 

Áreas de Preservação Permanente – APP e Área de 

Preservação com uso Limitado – APL, conforme apresentado 

no Mapa das Restrições Legais (nos Apêndices).  

Foram identificadas as seguintes classes de restrições: 

 

 Declividade: correspondente ao intervalo 25-45° (APL) 

e maior que 45° (APP); 

 Hidrografia: correspondente à faixa marginal 

equidistante de 30 em cursos d’água metros e 50 metros 

em nascentes. 
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Salienta-se que os canais de drenagem não foram 

considerados como APP, haja vista que não se constituem em 

cursos d’água naturais. Deste modo, os canais artificiais, 

identificados nas fotos aéreas através de linhas retilíneas 

ortogonais, foram desconsiderados na análise de restrições. 

 

4.1.7.1 Declividade 

 

Em uma análise geomorfológica a declividade constitui-

se um dos principais fatores indicativos de áreas restritas 

segundo a legislação ambiental. O Mapa de Declividade (nos 

Apêndices) representa o terreno da área de estudo dividido em 

três classes, conforme preconiza o Artigo 4º, Inciso V e no 

Artigo 11, da Lei nº 12.651/12.  

A área de estudo encontra-se sobre um terreno 

predominantemente com baixo percentual de declividade, 

sendo que somente na porção exposta das Elevações cristalinas 

se observa o aumento no gradiente de inclinação, conforme 

apresenta o Gráfico 3. De acordo com a legislação ambiental os 

3% da área de estudo devem ser utilizados como Área de 

Preservação Limitada – APL. 

 

Gráfico 3 – Percentuais de declividade da área de estudo 

segundo a legislação ambiental 
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Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

A partir das informações descritivas, cartográficas e 

fotográficas levantadas ao longo do diagnóstico físico, assim 

como por meio dos produtos cartográficos obtidos após 

processamento dos dados em ambiente GIS, foi possível 

efetuar a delimitação das unidades de paisagem (UP), 

conforme apresentado no Mapa das Unidades de Paisagem (nos 

Apêndices). 

A seguir, cada UP identificada na área de estudo foi 

caracterizada segundo o que se acerca das formas de relevo, 

geologia, solo, cobertura vegetal e dinâmica do ambiente, 

relacionando-se com a ocupação hodierna.  

 

ZONA 1 – USO DIRIGIDO 

 

 UP Terraço marinho com recobrimento eólico  

 

Constitui-se a UP de maior dimensão identificada na 

área de estudo, sendo caracterizada por possuir forma plana a 

suave ondulada, levemente inclinada em direção ao oceano. 

São constituídas por sedimentos arenosos inconsolidados, finos 

a grosseiros, com o desenvolvimento de solos do tipo Neossolo 

quartzarênico. 

Ocorre a presença generalizada de vegetação pioneira 

de pequeno porte (herbácea) nesta UP, em conjunto com alguns 

maciços de capoeirão. Principalmente próximo à orla do mar e 

ao campo de dunas ocorrem espécies de vegetação de restinga, 

a qual é protegida por lei quando cumpre com a função de fixar 

as dunas e estabilizar mangues, conforme a Lei 12.651/12, 

inciso VI, do Art. 4° e Art. 7°
4
. Observa-se, no entanto, a 

                                                             

 
4
 A Resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) n° 

303/02 também trata da vegetação de restinga, estabelecendo a restrição à 
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descaracterização generalizada destas áreas através do uso 

antrópico, principalmente junto aos dois núcleos populacionais. 

Em geral os terraços marinhos podem receber ocupação 

antrópica, desde que sejam adotadas medidas preventivas à 

contaminação do solo, haja vista a possibilidade de percolação 

de contaminantes no lençol freático, que encontra-se próximo à 

superfície. O ecossistema de banhados e os locais com relevo 

depressivo não devem ser ocupados em função de estarem 

sujeitos à inundação periódica, sendo indispensável à presença 

de uma rede de esgoto canalizada. 

No primeiro plano da fotografia apresentada na Figura 

19 é possível observar uma das elevações oriundas do 

recobrimento eólico, associado ao depósito lagunar adjacente 

(lado direito). 

 

Figura 19 - Vista parcial da UP Terraços marinhos com 

recobrimento eólico juntamente com o terraço lagunar 

adjacente 

                                                                                                                                 

 

ocupação em uma faixa de 300 metros a partir da linha de preamar máxima. 

É importante salientar que vegetação de restinga e restinga geológica são 

conceitos distintos. 
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Fonte: Panorâmio (2014). 

 

Nesta UP percebe-se também um significativo 

adensamento urbano que congregam dois núcleos 

populacionais localizados na porção sudeste e sul da área de 

estudo (ou na região central do município), caracterizados 

principalmente pela ausência de vegetação nativa e 

considerável impermeabilização do solo. 

 

ZONA 2 – CONSERVAÇÃO 

 

 UP Planície Flúvio-lagunar 

 

O ambiente lagunar é identificado na área de estudo 

junto aos corpos d’água e nas faixas de terreno adjacentes dos 

lagos, lagoas e do rio D’Una. É constituída de sedimentos 

finos, contendo camadas de lama orgânica ou turfa, e apresenta 

forma plana a suave ondulada em conjunto com o terraço 

lagunar.  

Em virtude deste ambiente ser tipicamente de várzea, 

com solo hidromórfico do tipo gleissolo e que recebe 
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periodicamente cargas de húmus provenientes das cheias nas 

planícies e terraços, a rizicultura desenvolvida à beira do rio 

D’Una é apropriada para o local. Entretanto, não se deve 

utilizar pesticidas ou outros componentes artificiais e nocivos 

ao meio ambiente.  

A implantação de edificações sobre esta UP pode 

acarretar no recalque destas, haja vista o caráter poroso e 

hidromórfico do solo. 

 

 UP Rampas Colúvio-aluvionares 

 

De acordo com o IBGE (2009), as Rampas de Colúvio 

possuem formas de fundo de vale inclinado e estão associados 

aos depósitos aluvionares, detrítico, no setor de baixa encosta, 

junto às elevações cristalinas. Tendo em vista a constituição 

similar das Rampas Colúvio-aluvionares e das Rampas de 

dissipação, congregaram-se estas duas classes no Mapa das UP.   

Parte das áreas (principalmente junto ao Morro do 

Mirim) que compreendem essa UP está ocupada por 

residências, tornando vulneráveis e sujeitas a sofrerem 

rachaduras e até desmoronamento, dada a inclinação e a 

presença de sedimentos inconsolidados de granulometria 

variada.  

As demais áreas estão ocupadas por vegetação de 

pequeno a médio porte no morro do Mirim e de grande porte na 

elevação cristalina localizada no noroeste da área de estudo. 

Ocorrem ainda três expressivas áreas de extração de granito e 

saibro utilizadas, respectivamente, para britagem e 

revestimento, conforme o DNPM (2014). 

Nas porções com maior inclinação deve-se evitar a 

ocupação antrópica em função da possibilidade da ocorrência 

de movimentos de massa e, por conseguinte, soterramento. 

Deve-se manter a cobertura vegetal nativa a fim de permitir a 

infiltração da água da chuva, alimentando o lençol freático, e 

mitigar a ação de processos erosivos.  
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É vital para os munícipes que haja o monitoramento 

periódico dessas residências por parte da Prefeitura municipal e 

da Defesa Civil a fim de se evitar a morte de pessoas. O uso 

desta UP deve considerar a instabilidade local e, portanto, o 

investimento em obras de engenharia para o reforço das 

edificações.  

ZONA 3 – PRESERVAÇÃO 

 UP Planície Marinho-praial  

Apresenta forma de cordões praiais, com sedimentos 

arenosos bem selecionados. Não são aptas à ocupação humana 

e devem ser destinadas apenas ao uso recreativo, contemplativo 

e de cunho turístico junto ao mar, dada a fragilidade natural e a 

instabilidade do ambiente praial, o qual está constantemente 

submetido à erosão hídrica e eólica.  

Como pode ser observada na Figura 20, a referida 

planície recebe intensa passagem de automóveis e outros 

veículos que contaminam o solo com óleo e graxas nocivas ao 

ecossistema costeiro, em especial ao curso d’água. 

 

Figura 20 - Vista parcial, em primeiro plano, da UP 

Planície Marinho-praial e, aos fundos junto às residências, da 

UP Terraço Marinho com recobrimento eólico. Registro feito 

na Barra de Ibiraquera. 
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Fonte: Acervo fotográfico do autor. 

 

 UP Planícies Flúvio-marinhas  

 

Apresentam forma plana a suave ondulada com 

sedimentos areno-argilosos inconsolidados e associações de 

solos do tipo Neossolo quartzarênico, com associações de 

Gleissolo próximo à Lagoa do Mirim. Estão diretamente 

associadas às APPs de curso d’água e nascente. 

São áreas extremamente instáveis em função de estarem 

associadas aos talvegues e incisões do terreno criadas pelo 

escoamento superficial concentrado da água. A UP Planície 

Flúvio-marinha não é apta a receber ocupação humana, 

entretanto pode ser utilizada como modal hidroviário. 

Uma vez que a referida UP está localizada em porções 

deprimidas do terreno, constituem-se altamente vulneráveis à 

retenção de líquidos oriundos das áreas circunadjacentes, 

recebendo esgoto, herbicidas, pesticidas, fertilizantes e outros 

compostos químicos nocivos ao meio ambiente provenientes da 

agricultura e demais atividades antrópicas locais. Próximo à 

intersecção da rodovia BR 101 com a SC 435 é possível 
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perceber que as edificações encontram-se demasiadamente 

próximas ao curso d’água e descumprem com a Lei Federal 

que determina a preservação da faixa de 30 metros de APP de 

curso d’água. 

Nas margens dos canais fluviais são encontrados 

fragmentos de vegetação ciliar, os quais deveriam estar 

integralmente preservados em função de sua vital importância 

no controle da erosão e na recarga hídrica do curso d’água 

adjacente. 

Atividades agrícolas podem ser praticadas junto à 

planície lagunar, desde que não sejam usados fertilizantes com 

componentes nocivos ao ambiente. 

 

 UP Terraço Lacustre 

 

A UP Terraço Lacustre apresenta forma plana a 

levemente inclinada em direção à lagoa localizada no sul da 

área de estudo. A referida UP possui sedimentos finos, 

formando um ambiente lamoso e recoberto por vegetação de 

porte arbustivo.  

É importante salientar que, embora as residências do 

núcleo populacional adjacente à lagoa não estejam ocupando a 

UP, grande parte das edificações estão instaladas dentro dos 

limites que compreendem a APP de lagoa (30m).      

 

 UP Campo de dunas  

 

Apresenta formas onduladas, com sedimentos finos a 

muito finos sem a formação de solo, configurando-se como um 

sistema de recarga hídrica em aquíferos em função da 

porosidade do depósito inconsolidado.  

A Figura 21 apresenta um campo de dunas holocênicas 

ativas e inativas (com cobertura vegetal) localizado na porção 

leste da área de estudo. 
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Figura 21 - Visão parcial para um campo de dunas 

 
Fonte: Acervo fotográfico do autor. 

 

Os campos de dunas não devem receber ocupação, 

embora não possuam restrição legal para o uso, exceto quando 

da presença de vegetação de restinga.  

Seu uso tem sido feito principalmente por transeuntes e 

gado bovino, sendo que em alguns pontos isolados a cobertura 

vegetal fora suprimida, podendo, por conseguinte, transformar-

se novamente em dunas ativas, instáveis, as quais são 

facilmente (re)mobilizadas através da ação eólica. 

Observa-se em alguns locais a presença de áreas de 

extração de areia destinado ao uso da construção civil. No 

entanto, em virtude da alta salinidade as dunas não são 

apropriadas para este uso, além do processo de extração 

provocar a desestabilização do local. 

Recentemente o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio autuou e embagou 

uma empresa que realizava a extração fora dos limites legais 

para extração (Figura 22) de dunas da praia da Ribanceira. Os 
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moradores do município (Figura 23) já há tempos 

reivindicavam a preservação do local. 

 

Figura 22 – Extração de areia na praia da Ribanceira

Fonte: Eduardo Rosa. 2014. 

 

Figura 23 – Movimento comunitário contra a extração de dunas 

na praia da Ribanceira 
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Fonte: Eduardo Rosa. 2014. 

 

 UP Elevações cristalinas:  

 

Apresentam vertentes fortemente declivosas e topos 

convexos, constituídas por granitoides, com a formação de solo 

do tipo Cambissolo Háplico e Argissolo Vermelho-amarelo. Na 

área de estudo ocorrem quatro maciços, sendo um deles 

localizado na porção noroeste e, os outros três à direção sul-

sudeste, formando uma triangulação que funciona como uma 

âncora para a deposição de sedimentos. 

Em geral, as Elevações cristalinas encontram-se bem 

preservadas, com a presença de vegetação de porte arbustivo 

ou arbóreo, exceto nos locais onde ocorre extração mineral.    

Em função da declividade ser preponderante, não deve 

ser suprimida a cobertura vegetal para que os materiais 

superficiais não sejam lixiviados, assoreando canais, bem como 

para que não ocorram movimentos de massa e a formação de 

cheias em eventos pluviométricos excepcionais.  

 

Figura 24 – UP Elevações Cristalinas, junto às embarcações do 

Porto de Imbituba. Em geral estão bem preservadas, com 

exceção às áreas de extração mineral.  
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Fonte: Acervo fotográfico do autor. 

 

 RELAÇÃO DE PESOS NO AHP E MAPA 4.2

COMPARATIVO 

 

Tendo-se em vista o limite cognitivo do ser humano 

(proposto por Keeney & Raiffa, 1976), em realizar no máximo 

sete comparações simultâneas entre critérios distintos, a 

aplicação da técnica AHP apresentou-se eficiente. Os recursos 

da técnica permitiram identificar os pesos relativos às variáveis 

abióticas segundo os critérios considerados e, portanto, 

produziu resultado passível à avaliação. 

Considerando os testes efetuados com relação à 

definição dos pesos (atribuídos à matriz de comparação par a 

par) e a melhor representação espacial entre as geometrias, 

segundo o critério definido no intervalo tolerável pelo índice de 

consistência (CI < 10%), tem-se os valores da Figura 25 como 

resultado. 

 

Figura 25 - Relação das ponderações na matriz párea, 

executado através da extensão AHP 1.1.  
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Fonte: Elaboração do autor, a partir da extensão AHP 1.1. 

 

O mapa resultante (vide Apêndices) é derivado da 

aplicação matemática da soma ponderada em relação ao peso 

de cada variável (critérios identificados com o AHP 1.1) e aos 

atributos (sub-critérios) físicos. 

A variável (critério) de clima não foi considerada na 

análise com o AHP haja vista que as condições climáticas 

contemplam áreas demasiadamente extensas para que 

pudessem ser representadas em mais de uma categoria, bem 

como em razão da indisponibilidade de dados acerca dos 

microclimas locais. 

O AHP 1.1 possibilita executar os algoritmos do 

método AHP apenas sobre o primeiro nível hierárquico da 

tomada de decisão. Deste modo, os pesos referentes aos sub-

critérios (atributos de cada variável física) foram definidos por 

meio de uma planilha digital com as fórmulas do AHP 

implementadas, possibilitando identificar plenamente os 

valores intrínsecos ao método.  

Deste modo, para os critérios e sub-critérios foram 

consideradas ponderações de 1 a 9 (conforme escala Saaty), 

considerando pesos menores para áreas parcialmente ou 

integralmente favoráveis para o uso humano e, valores maiores 

para áreas impróprias/restritas ao uso. Neste contexto, ficou 

estabelecido as seguintes ponderações para as variáveis físicas: 

Como resultado da comparação paritária efetuada partir 

das ponderações constantes na Figura 25, obtiveram-se os 

seguintes ( 

Quadro 9) valores (pesos relativos) e índice de 

consistência (CI). 

 

Quadro 9 – Relação de pesos resultantes da aplicação do AHP 

Critérios Peso relativo 

APP Declividade 0,3377 

APP Hidrografia 0,3377 
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Geomorfologia 0,1691 

Geologia 0,0965 

Uso da Terra 0,0207 

Pedologia 0,0382 

Total 1 

Índice de Consistência (CI) 0,081 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

No que se refere aos pesos atribuídos aos sub-critérios, 

todos os valores resultantes da aplicação do AHP foram 

multiplicados por “1000” a fim de não constarem valores 

fracionados, haja vista que o processo de reclassificação de 

rasters (no ArcGIS) permite apenas a entrada de números 

inteiros.  

Exclusivamente à camada (layer) de APP de 

Hidrografia atribuiu-se a ponderação no valor de “200”, uma 

vez que não há distinções entre os critérios adotados para as 

APPs de Hidrografia. Inicialmente foram testados os valores 

“1000”, “500” e “300”, porém, os produtos cartográficos 

obtidos divergiram significativamente do mapa das unidades de 

paisagem (parâmetro).  

Nos Apêndices deste trabalho é apresentada a relação 

completa dos pesos atribuídos aos sub-critérios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



100 
 

5 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa se caracterizou em uma parte do território 

do Município de Imbituba – SC e, portanto, refletiu o 

comportamento e definição das unidades de paisagem que 

estão presentes na província costeira. 

O procedimento metodológico para identificação e 

caracterização das UP teve como premissa a análise correlata 

entre os mapas temáticos que definiram o meio físico 

(geologia, geomorfologia, uso da terra, pedologia, APP de 

hidrografia e APP/APL de declividade) em ambiente GIS. O 

resultado obtido a partir desse método, tornou-se referência 

para avaliar o desempenho do método AHP aplicado em 

ambiente GIS.  

Considerando os objetivos específicos, que nortearam o 

desenvolvimento da pesquisa tem-se: 

a) Levantar, analisar e sistematizar as variáveis que 

compõem o meio físico (geologia, geomorfologia, uso 

da terra, pedologia, clima, hidrografia e declividade), 

bem como suas características, as quais serão referência 

para delimitação das unidades de paisagem; 

 

Foi importante para o trabalho de pesquisa e, portanto, 

para a definição das UP o conjunto dos mapas temáticos acima 

mencionados como dados de entrada para aplicação dos 

métodos propostos. A efetividade na qualidade geométrica 

inicial de cada um dos temas refletiu diretamente no 

cruzamento e na caracterização pormenorizada das UP em 

função da escala de interesse na representação final. Ainda foi 

fundamental ter a plena consciência do nível de detalhamento 

de cada atributo temático, uma vez que foi planejado o produto 

final com uma escala de saída que representasse com qualidade 

a realidade identificada na área de estudo. 

Cada nível temático de modo direto representou um 

maior ou menor envolvimento no processo de geração do 
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produto final (mapa das UP). Uma vez que a avaliação foi 

realizada instintivamente por meio do conhecimento 

acumulado por profissional experiente que fez a análise e 

correlação automática do “objeto – UP” com as áreas 

adjacentes. Por outro lado, de modo implícito e menos preciso 

a modelagem da dinâmica e sua complexidade ficou a desejar 

no ambiente GIS pela aplicação do AHP. Torna-se fato, e pelo 

procedimento realizado ficou mais uma vez comprovado que 

modelar a realidade física não é tarefa fácil, uma vez que não 

existe regra cartesiana para sistematizar a dinâmica e a sua 

potencial representação do meio físico. Parte da dificuldade na 

sistematização e caracterização do meio físico (obtendo como 

resultado o Mapa de UP), bem como sua dinâmica pode ser 

também atribuída à qualidade dos dados de entrada. Nesse 

sentido fez-se a correlação, considerando como input os 

produtos cartográficos:  

 

 Mapa de geologia (escala 1:50.000);  

 Mapa geomorfológico (Detalhamento das 

feições realizadas por interpretação visual na 

escala 1:25.000);  

 Mapa de uso da terra (Obtido a partir da 

interpretação em tela considerando uma 

ampliação na escala 1:25.000);  

 Mapa de pedologia (escala 1:250.000, com 

detalhamento das feições a partir do mapa de 

geomorfologia);  

 Mapa da hidrografia (escala 1:10.000);  

 Mapa de declividade (escala 1:10.000). 

 

Portanto, na condição metodológica proposta os mapas 

temáticos foram fundamentais para a geração do produto final 

e a qualidade geométrica e informacional (detalhamento) 
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influenciou diretamente na geração do Mapa de Unidades de 

Paisagem. 

 

b) Mapear as classes geomorfológicas e de uso da Terra, 

caracterizando as restrições legais; 

 

O produto gerado a partir da definição das classes 

geomorfológicas foi elaborado por meio da interpretação visual 

direta em tela de vídeo (em ambiente GIS, a partir das ortofotos 

do município de Imbituba obtidas na escala 1:10.000 e do 

Modelo Digital do Terreno). O detalhamento das subclasses foi 

realizado a partir de um planejamento prévio. O resultado 

gerado atendeu a demanda do projeto de pesquisa e, segundo 

avaliação em campo, obteve-se um produto de qualidade, que 

representou com qualidade as unidades geomorfológicas 

presentes na área de estudo. 

Por meio da realização do diagnóstico do meio físico e 

da utilização dos recursos do GIS foi possível elaborar o mapa 

geomorfológico e de Uso da Terra em escala 1:25:000, bem 

como manipular e reproduzir cada variável física oriunda de 

fontes secundárias.  

Considerando que na província costeira, assim como no 

interior do continente, é percebido que o meio físico apresenta 

padrões qualitativos que podem ser “traduzidos” em atributos 

quantitativos, torna-se recomendável aos especialistas 

modelar/construir simulações da realidade abiótica por meio da 

ponderação dos atributos e processos em análises multicritério.  

As classes de uso da Terra e de Geomorfologia 

representaram com eficiência a realidade. Sendo assim, 

procedimento metodológico aplicado nessa etapa do projeto foi 

eficiente. 

 

c) Gerar uma aplicação em ambiente GIS a partir das 

camadas temáticas geradas nos itens “a” e “b” que 
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permita identificar e caracterizar as unidades de 

paisagem; 

 

O GIS foi considerado um procedimento (recurso) 

facilitador para a geração do produto final - Mapa de unidades 

da Paisagem. Neste contexto, executar a interpretação e avaliar 

a correlação entre os níveis temáticos por meio da 

(des)habilitação dos mapas temáticos – permitiu ao profissional 

especialista executar a delimitação das unidades de paisagem 

com maior conforto visual e interatividade gráfica. 

A partir, principalmente, das unidades geomorfológicas, 

foi efetuada a delimitação dos ambientes naturais funcionais na 

escala 1:25.000, bem como foram feitas recomendações para o 

uso com base em cada unidade identificada, sendo elas:  

 

 Planície Flúvio-marinha 

 Campo de dunas 

 Planície Flúvio-lagunar 

 Elevações cristalinas 

 Terraço marinho com retrabalhamento eólico 

 Rampas Colúvio-aluvionares 

 Planície Marinho-praial 

 Planície lacustre 

 APP de Hidrografia e de Declividade 

 

d) d)    Aplicar o método AHP para a definição das 

unidades de paisagem, segundo os parâmetros adotados 

no item “c”. 

 

Em função do caráter subjetivo presente nos 

julgamentos/ponderações do meio físico adotou-se o método 

AHP, o qual se mostrou capaz de assegurar a escolha das 

ponderações mais adequadas para as variáveis físicas, sob o 

amparo científico da avaliação da consistência lógica dos 
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julgamentos, obteve-se um produto passível de ser 

implementado.  

O desempenho do módulo AHP em ambiente GIS se 

mostrou eficiente em um primeiro momento, pois a regra do 

AHP apresenta-se sistematizada em um módulo – cujos passos 

devem ser aplicados diretamente sobre o conjunto de dados. 

Obviamente considerando a realidade física e as questões 

naturais o aplicativo apresentou um desempenho que pode e 

deve ser implementado. 

A partir da inserção, no AHP 1.1, considerando a 

relação dos pesos encontrados nesta pesquisa foi possível 

identificar as unidades de paisagem da área de estudo – que se 

situa na província costeira.  

No que se refere aos cruzamentos de dados através da 

soma ponderada (no AHP 1.1) e da multiplicação no Raster 

Calculator, verificou-se que os resultados cartográficos foram 

relativamente coerentes, porém, a aplicação de outras equações 

matemáticas (tal como a média ponderada) poderão apresentar 

resultados com maior nível de consistência/eficiência. Nesse 

contexto, tem-se claro o procedimento natural de 

implementação da modelagem matemática e sua aplicação em 

um sistema GIS.  

 

RECOMENDAÇÕES  

 

Para aprofundar a metodologia sugere-se que o modelo 

desenvolvido na pesquisa seja aplicado em outras áreas 

(província costeira), aproveitando-se e implementando-se as 

ponderações encontradas, catalogando-se novos valores para 

cada variável e atributo físico identificado. Somado a esse 

procedimento, recomenda-se ainda que seja criada uma 

padronização da nomenclatura para as unidades de paisagens 

existentes no meio físico e reconhecidas pelo meio científico.  

A partir da definição da relação de 

ponderações/julgamentos para os níveis posteriores (além de 



105 
 

critérios e sub-critérios) mais adequadas para cada variável e 

atributo abiótico será possível avaliar e/ou simular cenários 

(por meio de mapas) de modo eficiente, além de condizente 

com a realidade, segundo a concepção das Unidades de 

Paisagem.  

Recomenda-se também a aplicação da técnica AHP 

para ponderar as características de cada atributo do meio físico, 

ou seja, em um nível hierárquico de terceiro nível. 

Considerando que as unidades de paisagem delimitadas 

e nomeadas a partir fundamentalmente da geomorfologia se 

repetem em locais distintos da Terra, sugere-se criar uma 

padronização de nomenclaturas para cada unidade de paisagem 

existente no Brasil em acordo com a INDE – Infraestrutura 

Nacional de Dados Espaciais, possibilitando deste modo a 

realização de estudos comparativos entre as unidades, bem 

como a avaliação de suas assimetrias e indicações de uso do 

território. 

Salienta-se que a proposta metodológica desenvolvida 

aqui considerou um número limitado de indicadores (ou 

atributos) abióticos cabendo, deste modo, o desenvolvimento 

posterior de modelagens que considerem maior número de 

indicadores e possibilite o estudo de cenários com maior 

fidedignidade a realidade. 
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APÊNDICE A – Relação de pesos atribuídos na matriz 

párea 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

 

 

 

Declividade (em 

graus)
0 a 25° 25° a 45 > 45°

0 a 25° 1 1/7 1/9

25° a 45° 7 1 1/3

> 45° 9 3 1

Matriz de Comparação par a par – APP/APL de DECLIVIDADE

CLASSE PEDOLÓGICA Gleissolo

Neossolo 

Quartzarê

nico

Cambissolo

Argissolo 

Vermelho-

amarelo

Dunas Corpo d'água
Areias da 

praia
Peso

Gleissolo -                9 9 9 1 9 9 2,71%

Neossolo Quartzarênico 1/9 -              2 3 1/6 7 5 1,85%

Cambissolo 1/9 1/2 -                3 1/7 8 6 22,07%

Argissolo Vermelho-

amarelo
1/9 1/3 1/3 -              1/9 7 5 4,32%

Dunas 1 6 7 9 -            7 8 23,02%

Corpo d'água 1/9 1/7 1/8 1/7 1/7 -                  1/4 23,02%

Areias da praia 1/9 1/5 1/6 1/5 1/8 4 -            23,02%

Matriz de Comparação par a par - PEDOLOGIA



118 
 

 

Matriz de Comparação par a par - GEOLOGIA 

CLASSE 

GEOLOGIA 

Dep. 

Mari

nho-

praia

l 

Dep. 

Lag

unar 

III 

Dep. 

Lag

unar 

IV 

De

p. 

Eól

ico 

III 

De

p. 

Eól

ico 

IV 

Dep. 

Mari

nho-

praia

l com 

rec. 

Eólic

o 

Dep

. 

Leq

ue 

aluv

ial e 

colu

vial 

Emb

asam

ento 

crista

lino 

Corpo 

d'águ

a 

Dep. 

Marinho-

praial 

1 9 9 9 1 9 9 1 1 

Dep. Lagunar 

III 
1/9 1 2 3 1/6 7 5 1/9 1/9 

Dep. Lagunar 

IV 
1/9 1/2 1 3 1/7 8 6 1/9 1/9 

Dep. Eólico 

III 
1/9 1/3 1/3 1 1/9 7 5 1/9 1/9 

Dep. Eólico 

IV 
1 6 7 9 1 7 8 1 1 

Dep. 

Marinho-

praial com 

rec. Eólico 

1/9 1/7 1/8 1/7 1/7 1 1/4 1/9 1/9 

Dep. Leque 

aluvial e 

coluvial 

1/9 1/5 1/6 1/5 1/8 4 1 1/9 1/9 

Embasament

o cristalino 
1 9 9 9 1 9 9 1 1 

Corpo d'água 1 9 9 9 1 9 9 1 1 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Fonte: Elaboração do autor. 
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Fonte: Elaboração do autor. 

CLASSE DE USO DA TERRA
Área úmida

Capoeira
Capoeirão

Vegetação 

pioneira

Cultivo/la

voura

Campo de 

futebol
Dunas

Mineração
Rizicultura

Silvicultura
Solo 

exposto

Corpo 

d'água

Área urbana 

isolada

Área urbana 

densificada
Peso 

Área úmida
1

5
1/3

8
8

9
1/9

9
7

7
8

1/9
9

9
9,60%

Capoeira
1/5

1
1/5

8
8

9
1/9

9
8

8
8

1/7
8

9
9,80%

Capoeirão
1

8
1

9
9

9
1

9
9

9
9

1
9

9
21,50%

Vegetação pioneira
1/9

1/9
1/9

1
1/3

2
1/9

2
2

2
2

1/9
2

3
2,40%

Cultivo/lavoura
1/9

1/6
1/9

2
1

3
1/9

3
3

3
3

1/9
5

6
3,60%

Campo de futebol
1/9

1/9
1/9

1
1/2

1
1/9

1
1/3

1/3
1/2

1/9
2

3
1,40%

Dunas
9

9
1

9
9

9
1

9
9

9
9

1
8

9
20,30%

Mineração
1/9

8
9

1/3
1/5

1
1/9

1
1/5

1/5
1/2

1/9
1/2

1
1,00%

Rizicultura
1/5

1/6
1/9

2
1

1/6
1/9

3
1

1
2

1/9
3

6
3,30%

Silvicultura
1/5

1/6
1/9

2
1

1/6
1/9

3
1

1
2

1/9
3

6
2,20%

Solo exposto
1/7

1/9
1/6

1/9
2

1
3

1/9
3

3
1

3
1/9

5
2,50%

Corpo d'água
9

9
1

9
9

9
1

9
9

9
9

1
20,30%

Área urbana isolada
1/8

1/9
1/9

1
1/3

2
1/9

2
2

2
2

1/9
1

3
1,20%

Área urbana densificada
1/9

1/9
1/9

1
1/3

2
1/9

2
2

2
2

1/9
1/3

1
0,90%

Matriz de Comparação par a par - USO DA TERRA
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