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RESUMO: Mapeamentos Geoambientais são essenciais no planejamento, gerenciamento do uso 
e ocupação do solo e na gestão ambiental. Para isso, faz-se necessário a realização de 
levantamentos temático-cartográficos detalhados, objetivando um melhor conhecimento acerca 
dos aspectos biofísicos (clima, geomorfologia, vegetação, solos e geologia), bem como a 
interação entre os mesmos, visando disciplinar o uso correto e adequado do solo. Estes 
estudos permitem identificar áreas com graus distintos de vulnerabilidade ambiental, em 
resposta às atividades antrópicas implantadas sobre o terreno, auxiliando gestores municipais, 
na aplicação de planos diretores de desenvolvimento urbano e também na identificação e 
delimitação de Áreas de Proteção Permanente – APP, bem como no estabelecimento de 
vetores de crescimento urbano e seus impactos ambientais. O objetivo deste trabalho consiste 
no estudo de caracterização dos aspectos biofísicos visando se avaliar o grau de 
vulnerabilidade ambiental, em consequência das atividades antropogênicas e seus impactos 
produzidos. A área de estudo abrange a cidade de Saúde, localizada na porção nordeste do 
Estado da Bahia, a leste da serra de Jacobina, num contexto de rochas metassedimentares do 
Grupo Jacobina, do Complexo Saúde, Intrusões Máficas e Ultramáficas e das Coberturas 
Colúvio-Aluvionares, distando cerca de 300 km da cidade de Salvador. Possui uma tipologia 
climática de subúmido a seco, com pluviosidade anual em torno de 1000 mm, onde se 
desenvolve desde vegetação arbórea densa (Matas de galeria e Vegetação de Refúgio), sobre 
os vales entalhados e encostas serranas sobre Argissolos Vermelho-Amarelos, até uma 
vegetação arbórea espaçada (Vegetação de Estepe) sobre os Tabuleiros Aplainados, onde 
predominam Latossolos Vermelho-Amarelos e Neossolos Quartzarênicos. Neste contexto 
biofísico, identificou-se vetores de crescimento urbano para zonas de alto risco ambiental, a 
exemplo das encostas íngremes da Serra do Cantagalo, sujeitas a quedas de blocos e 
escorregamentos, além de problemas de saneamento básico, evidenciados por esgotos e 
águas servidas a céu aberto, lixo armazenado e exposto inadequadamente e também, poluição 
sonora. Com base em parâmetros como declividade, morfodinâmica, tipo de modelado, tipo e 
natureza do substrato rochoso, tipo de solo, e características da vegetação, foi possível 
também, identificar áreas mais suscetíveis a erosão forte, assoreamentos, alagamentos e a 
contaminação do solo e da água subterrânea por resíduos urbanos e, foram mapeadas na 
escala 1:5000, as unidades Geoabientais das Planícies Aluvionares, Leques coluviais, 
Tabuleiros Aplainados e das Serras. Portanto, as questões ambientais na cidade de Saúde 
mostram que os mapeamentos geoambientais possuem importância fundamental na definição 
do diagnóstico ambiental, permitindo assim, a adoção de medidas mitigadoras sobre a 
disposição dos resíduos urbanos e na gestão territorial dessas áreas e seu entorno.  
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