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RESUMO 

 
A participação da sociedade civil organizada é fundamental para uma mudança postural da sociedade e governo brasileiros frente aos 
problemas ambientais. Um caso concreto é a experiência da APA do Pratigi, no Litoral Sul baiano, administrada por uma OSCIP, a AGIR. 
Essa experiência, por sua juventude, tem necessitado de adequações e ajustes. Nesse sentido, a AGIR vem buscando parcerias com 
pesquisadores para subsidiar propostas de manejo e gestão da APA. Este é intuito principal desse estudo.  O objetivo foi mapear áreas 
ambientalmente frágeis em cinco dos municípios que a compõem. Partiu-se de indicadores e variáveis socioeconômicos, e de uma base 
cartográfica disponibilizada pela AGIR, posteriormente modelados a partir de Lógica Nebulosa (Fuzzy). Em conjuntos fuzzy a transição 
entre o membro e o não membro está numa faixa gradual, sendo associado um grau de pertinência entre “0” (totalmente não membro) 
e “1” (totalmente membro). No caso em tela, foi utilizada os operadores “OR” e “AND" a partir da ferramenta Fuzzy Logic, acoplada ao 
software ArcMap (ArcGis 9.3). Concluiu-se que os resultados alcançados foram satisfatórios. De acordo com o Mapa de Fragilidade 
Ambiental, existem áreas diferenciadas em termos de fragilidade na APA. As áreas mais frágeis encontram-se nos municípios de Piraí do 
Norte e Ibirapitanga. Neles algumas áreas alcançaram o valor máximo. Nas demais os valores variaram entre 0 e 0,6, apresentando graus 
de fragilidade de fraco a moderado. 

 

Palavras chaves: Fragilidade Ambiental, Indicadores Socioeconômicos, Lógica Nebulosa 

 

 

ABSTRACT 
 

The participation of organized civil society is fundamental to a postural change Brazilian society and government face to environmental 
problems. One case is the experience of the APA Pratigi, on the south coast of Bahia, a OSCIP administered by the AGIR. That 
experience, in his youth, is in need of adaptations and adjustments. Accordingly, the AGIR is seeking partnerships with researchers to 
support proposals for handling and management of the APA. This is the main aim of this study. The objective was to map 
environmentally sensitive areas in five municipalities that comprise it. Starting with socioeconomic indicators and variables, and a 
cartographic database provided by AGIR, later modeled after Fuzzy Logic (Fuzzy). Fuzzy sets in the transition between the member and 
the member is not a progressive band, with an associated degree of relevance between "0" (completely non-member) and "1" (full 
member). In the case at hand, we used the operators "OR" and "AND" from the tool Fuzzy Logic, coupled to software ArcMap (ArcGIS 
9.3). We conclude that the results were satisfactory. According to the Statement of Environmental Fragility There are different areas in 
terms of fragility in the APA. The weakest areas are the municipalities of Piraí do Noete and Ibirapitanga. Them some areas reached the 
maximum value. In the other values ranged between 0 and 0.6, with degrees weak to moderate frailty. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os impactos das atividades humanas sobre o ambiente e suas 
consequências para a própria humanidade ganham cada vez mais 
importância no cenário mundial. A constatação da finitude dos 
recursos naturais e as evidências da influência do homem nas 
mudanças climáticas em curso são instrumentos com os quais 
várias organizações governamentais e não governamentais vêm 
tentando sensibilizar governos e sociedades de todos os 
continentes para a necessidade de uma mudança substancial de 
postura frente ao ambiente.  

O conteúdo dessa mudança é objeto de inúmeros debates e, por 
isso, terreno de divergências e convergências. A principal 
convergência é a de que o modelo de desenvolvimento atual, 
fundado no crescimento econômico, é inadequado para a 
manutenção de padrões ambientais viáveis para a sobrevivência 
da humanidade, devendo, por isso, ser substituído por formas de 
produção que considerem os limites de resiliência1 dos 
ecossistemas. Mas é justamente na definição dessas novas 
formas (ou modelos) de produção que se encontram as principais 
divergências, ainda que seus interlocutores majoritariamente 
acunhem o conceito de desenvolvimento sustentável para 
representá-las, o que em um primeiro momento, ou para aqueles 
mais incautos, transmite uma noção de unidade.     

Entretanto, a despeito dessas divergências, alguns dos elementos 
presentes nessas propostas têm sido incorporados nas políticas 
governamentais em diversos países do mundo, no Brasil não 
sendo diferente. Ilustram esta afirmação os tratados e acordos 
internacionais dos quais o Estado brasileiro é signatário, como o 
Protocolo de Quioto, Agenda 21, Convenção Internacional de 
Combate à Desertificação, etc., e a adoção de códigos jurídicos 
voltados para a regulação do uso dos recursos ambientais no país, 
como os dispositivos normativos que instituem e regulamentam 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e o 
Zoneamento Econômico-Ecológico – ZEE. Estes dispositivos 
jurídicos exigem contrapartidas concretas dos governantes, em 
todos os níveis, no sentido de planejar e implementar políticas 
públicas capazes de contribuir para a mudança de postura frente 
ao ambiente já referida.  

Por outro lado, tem se constituído de fundamental importância a 
participação da sociedade civil organizada nesse processo, 
sobretudo a partir das ONG’s ligadas às questões ambientais que, 
até certo ponto, pressionam, fiscalizam e, em alguns casos, cada 
vez menos raros, atuam junto a entidades governamentais, em 
regime de corresponsabilidade, no planejamento, implementação 
e gestão de projetos ligados ao manejo sustentável de 
ecossistemas presentes no território brasileiro.  

                                                             

1
 Capacidade das populações humanas e do ambiente de absorver e se recuperar de 

impactos danosos à suas sobrevivências (MARANDOLA JR. e HOGAN, 2005) 

Um caso concreto, nesse sentido, é a experiência da Área de 
Proteção Ambiental do Pratigi, localizada na região econômica 
Litoral Sul, no estado da Bahia, onde foi fundada a Associação 
Guardiã da APA do Pratigi (AGIR) uma OSCIP – Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público que integra e apoia as 
associações da região. Esse tipo de experiência, pelo seu 
pioneirismo, ainda necessita de adequações e ajustes, que no 
caso em tela tornam-se mais complexos por se tratar de uma 
APA, enquadrada no SNUC como Unidade de Proteção 
Sustentável, as quais são concebidas com o intuito de conciliar a 
ocupação humana com a preservação do ambiente.  

De acordo com § 2º, inciso II do 7º artigo da LEI nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, que institui o SNUC, o objetivo básico das 
Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 
naturais.  E no artigo 15º está definido que Área de Proteção 
Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade 
de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais (SNUC, 2000).  

Diante desse quadro complexo, essas instituições não 
governamentais, como a AGIR, vem buscando parcerias com 
pesquisadores de diversas instituições, sobretudo vinculados 
Universidades, para que contribuam com propostas de 
planejamento, manejo e gestão das Unidades de Conservação sob 
sua responsabilidade. Este foi o intuito principal do estudo ora 
exposto.   

O objetivo central foi identificar e mapear áreas ambientalmente 
frágeis em cinco dos municípios que englobam a maior parte dos 
limites atuais e da nova proposta de ampliação da APA do Pratigi. 
Para tanto, partiu-se de alguns indicadores e variáveis 
socioeconômicos, confeccionados a partir dos Censos 
Agropecuário de 2006 e Demográfico de 2000 do IBGE e de 
uma base cartográfica disponibilizada pela própria AGIR, em parte 
adaptada do PERH/Bahia [200-]. Esses indicadores e variáveis 
foram modelados a partir de Lógica Nebulosa (Fuzzy).  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL: A FRAGILIDADE 
AMBIENTAL 

A forma que tomou a relação sociedade – ambiente na 
modernidade, implicou em profundas alterações no equilíbrio dos 
sistemas naturais. Essas alterações não trazem consequências 
graves apenas para os sistemas naturais, também repercutem 
significativamente nos sistemas socioeconômicos, uma vez que, 
a partir desse desequilíbrio, novos processos naturais podem 
resultar em fenômenos de risco socioambiental. 
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A constatação de que o desequilíbrio nos sistemas naturais 
causados pelas atividades humanas tem gerado situações de risco 
para a própria humanidade, fez surgir inúmeras proposições cujo 
objetivo maior é desenvolver um arcabouço teórico-metodológico 
para diagnosticar preventivamente situações socioeconômico-
ambientais capazes de expor seres humanos a eventos danosos. 
Com este fim, conceitos e categorias como fragilidade, 
susceptibilidade, vulnerabilidade e risco são usualmente 
empregados em diversos estudos. 

Os estudos ligados aos termos susceptibilidade e vulnerabilidade 
remetem em uma concepção analítica na qual é considerada a 
potencialidade de determinado ambiente em tornar-se 
susceptível ou vulnerável a certo processo natural. Seguindo esta 
lógica é possível inferir, por exemplo, se determinado ambiente é 
vulnerável à erosão ou susceptível à contaminação. Já os termos 
risco e fragilidade dizem respeito às interações entre as 
potencialidades naturais e o uso e ocupação social dos 
ambientes. Desse modo, ambos os termos referem-se não 
apenas às potencialidades dos ambientes, mas principalmente à 
potencialidade de certos fenômenos naturais desencadeados pelo 
uso e ocupação dos espaços naturais. 

Segundo Fraisoli (2005), o termo risco ambiental pode ser 
conceituado, como a probabilidade de algum elemento natural 
tornar-se vulnerável a determinado processo, tendo como causa o 
uso e manejo social inadequado do meio ambiente. Assim, o 
conceito de risco ambiental deve ser voltado para um fenômeno 
natural específico, causado pela ação humana, como, por 
exemplo, risco de erosão, risco de inundação, risco de 
escorregamento, entre outros. 

Já o conceito de Fragilidade ambiental, adotado como principal 
referencial para o desenvolvimento desse estudo, foi também 
concebido para tratar, em conjunto, os eventos humanos e 
naturais, com uma diferença: não direciona a análise para os 
estudos sociais ou os estudos naturais. O termo fragilidade está 
ligado à susceptibilidade de algo sofrer intervenções, ou de ser 
alterado. A fragilidade do meio ambiente está ligada à fatores de 
desequilíbrio, tanto de ordem natural, como, por exemplo, alto 
grau de declividade, alto grau de erodibilidade, variações 
climáticas, etc. quanto social (uso indevido do solo, 
desmatamento, intervenções em regimes fluviais, etc.)  

Santos (1997) apud Fraisoli (2005), cita que a fragilidade do 
meio pode ser interpretada como ambiente de risco, concebendo 
a possibilidade de perigo ou perdas. Portanto, definir a fragilidade 
do meio pode evitar que situações de risco ambiental decorram 
para situações de catástrofe, envolvendo danos materiais e 
humanos.  

3 ÁREA DE ESTUDO: LOCALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Área de Proteção Ambiental do Pratigi (Figura 1) possui 
atualmente 85.686 hectares e localiza-se no Baixo Sul da Bahia, 
nos municípios de Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, 
e Piraí do Norte. Inserida no corredor central da Mata Atlântica, 
foi criada em abril de 1998 com objetivo de proteger as grandes 
extensões de praias, restingas, manguezais e remanescentes de 
floresta ombrófila densa, bem como promover o desenvolvimento 
rural e urbano dos municípios que a abrigam. 

O espaço da região Litoral Sul baiano, na qual estão localizados os 
municípios sob análise, corresponde aos limites da antiga 
Capitania de São Jorge dos Ilhéus, cuja ocupação inicial está 
ligada a produção de açúcar, a qual não obteve o êxito esperado 
pelos primeiros colonizadores, devido ao elevado custo de 
produção em relação a outras regiões do Brasil e do exterior.  

Como consequência do fracasso da atividade açucareira, a região 
tornou-se dependente economicamente do Recôncavo baiano, 
então grande produtor de açúcar. É somente no século XIX, com 
a expansão da demanda por produtos tropicais para abastecer a 
emergente indústria europeia e o nordeste dos Estados Unidos, 
que o Litoral Sul se revela promissor para o cultivo do cacau. De 
acordo com estudo publicado pela SEI (1998), o cacau, originário 
da Amazônia, começa a ter importância na produção agrícola 
regional do Litoral Sul Baiano a partir de 1890. 

Entre o século XIX e as primeiras décadas do século XX, a 
cacauicultura se expandiu, atraindo significativo contingente 
populacional para a região. Nesse momento a economia regional 
se transforma, com a suplantação das culturas de subsistência 
pela cultura do cacau, que passa a dominar o cenário econômico 
da Bahia.  Em que pese algumas carências, a região teve durante 
esse período fases de relativa prosperidade, obtendo inclusive 
uma atenção especial do Governo estadual, tendo sido instituído 
um órgão exclusivo para atender os produtores, como foi o caso 
da CEPLAC - Comissão Executiva do Plano de Recuperação da 
Lavoura Cacaueira, implantada na década de 1950. Além desses 
fatos, o crescimento da demanda por cacau no mercado externo 
elevou o preço do produto por um período relativamente 
duradouro. Com esses acontecimentos, a população cresceu, 
sobretudo por conta da chegada de imigrantes, dobrando mais 
rapidamente (1920/1960) do que o próprio Estado (1920/1970). 
Há também nesse período a emancipação de muitos municípios 
que atualmente compõem a região (SEI, 1997). 

Produto, ainda hoje, dominante na região, o cacau deixou de ser 
o principal produto agrícola da economia baiana. Essa perda de 
importância se deve, sobretudo, à crise desencadeada pela praga 
Vassoura de Bruxa, mas, também, a inadequações das políticas 
agrícolas adotadas na época (SEI, 1998).  As policulturas de 
subsistência, que ainda são associadas ao cultivo do cacau, 
mesmo que em pequena escala, tornaram-se, ao lado da 
pecuária, mais expressivas na região com o advento da crise da 
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cultura cacaueira, contudo sem suplantá-la em importância. Entre 
as policulturas de subsistência, a banana e a mandioca, em 
termos de quantidade produzida e relevância para a sobrevivência 
das populações locais, estão entre os principais cultivos dentre os 
cinco municípios estudados. 

 

 

 

 

Figura 1. Localização dos municípios da APA do Pratigi 

 

Nesse processo de ocupação e consolidação da cultura cacaueira, a 
atitude dos cacauicultores em relação à vegetação nativa sofreu 
variações. No primeiro momento a substituição era total, havendo 
a derrubada e queimada da Mata Atlântica para introdução do 
cultivo. No segundo momento a mata foi sendo retirada 
seletivamente e substituída por cacauais dispersos, associados a 
pequenos cultivos em escala doméstica (policulturas de 
subsistência) e a pequenos pastos em meio à floresta, que 
dominava a região. Com o processo de intensificação da produção, 
devido ao crescimento da demanda internacional, as parcelas 
ocupadas foram crescendo em detrimento da vegetação original, 
que hoje se restringe a fragmentos dispersos de dimensões 
variadas. 

Da cobertura vegetal original – Floresta Ombrófila Densa (Mata 
Atlântica) - foram poupados remanescentes que se concentram na 
faixa úmida que acompanha o litoral de norte a sul. Onde se 
verifica a expansão da fronteira agrícola, em ambientes úmidos ou 
seco a subúmidos, manchas esparsas de vegetação se evidenciam 
no contexto regional, pela densidade e área ocupada. São relíquias 
do patrimônio vegetal original. Associadas à floresta, encontram-
se as formações pioneiros-mangues e restingas, que também 
sofreram intervenções no decorrer do processo de ocupação da 
região. É nesse contexto que está enquadrada a área de estudo, 
compreendida pelos os municípios de Igrapiúna, Ituberá, 
Ibirapitanga, Nilo Peçanha e Piraí do Norte.  

 

4 METODOLOGIA: ESCOLHA E FUNÇÃO DOS INDICADORES E 
USO DA LÓGICA NEBULOSA 

Diante do objetivo inicial, identificar e mapear as áreas 
ambientalmente frágeis nos municípios que compõem a APA do 
Pratigi a partir de dados socioeconômicos foram selecionados 
indicadores e variáveis que representassem, da forma mais 
próxima possível, a realidade da área em questão. Os indicadores 
selecionados para representar a dinâmica econômica foram o 
cacau, a banana e mandioca, segundo três variáveis, quantidade 
produzida, rendimento médio da produção (ou produtividade) e 
área colhida. A escolha do cacau se deve a sua importância e 
prevalência na área enquanto produto principal para 
comercialização, já a banana e a mandioca foram selecionadas por 
representarem importantes produtos para a subsistência das 
comunidades mais carentes, como pôde ser observado em visita 
de campo à área. Já a escolha das variáveis foi feita tendo por 
base a influência potencial para a manutenção/retirada da 
cobertura vegetal ainda presente. Assim, considerou-se como um 
indicador de fragilidade a existência de áreas que reunissem 
produção elevada, produtividade baixa e área colhida elevada, 
segundo os valores máximos encontrados na área.  

Em relação aos dados sociais, utilizou-se população total e rural, 
densidade demográfica total e rural, um mapa das estradas que 
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“cortam” a APA e outro das comunidades existentes na APA que 
recebem assistência da AGIR. A escolha dessas variáveis foi 
pautada no entendimento de que áreas nas quais predominam 
atividades agrícolas em moldes tradicionais (baixa incorporação de 
tecnologias e de técnicas de manejo adequadas), como ainda é o 
caso de boa parte da área estudada; e que são, adicionalmente, 
demograficamente populosas e adensadas possuem mais 
probabilidade a usos inadequados dos recursos ambientais, 
apresentando, por isso, uma maior fragilidade que áreas menos 
populosas e pouco adensadas2.  

No que diz respeito à malha rodoviária e as comunidades, 
considerou-se a presença de ambas como um fator de fragilidade. 
Mas que suas influências decrescem numa relação inversa com a 
distância.  

Os dados utilizados são agregados por município e foram extraídos 
do Censo Agropecuário de 2006 e Censo Demográfico de 2000, 
ambos realizados e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. A exceção é a base cartográfica, 
disponibilizada pela AGIR e/ou adaptada, em parte, do 
PERH/Bahia [200-]. Todos os dados foram integrados à base 
cartográfica.  

O método escolhido para identificar e mapear as áreas mais frágeis 
do ponto de vista ambiental foi a inferência por lógica nebulosa. 

 A lógica nebulosa, também conhecida como lógica fuzzy, foi 
desenvolvida por Lofti A. Zadeh, engenheiro e cientista de 
sistemas, durante a década de 1960. Ele percebeu que nos 
conjuntos convencionais há limites bruscos entre os elementos 
pertencentes ao conjunto e os elementos não pertencentes. 
Diante desse quadro, procurou desenvolver um método para 
modelar os modos imprecisos do raciocínio que têm um papel 
fundamental na habilidade humana de tomar decisões 
(CAMARGOS, 2002). 

Assim, em um conjunto nebuloso a transição entre o membro e o 
não membro está numa faixa gradual, sendo associado um grau de 
pertinência entre “0” (totalmente não membro) e “1” 
(totalmente membro) a uma determinada grandeza escalar. É, por 
isso, uma ferramenta capaz de capturar informações imprecisas, 
descritas em linguagem natural, e convertê-las para um formato 
numérico. Ou seja, fornece um método para reduzir e explicar a 
complexidade dos sistemas. 

Como em conjuntos Booleanos, dados em conjuntos fuzzy podem 
ser manipulados utilizando métodos lógicos para selecionar e 
combinar dados de vários conjuntos. Vários operadores podem ser 
utilizados de forma a se obter um mapa resultante da sobreposição 
de vários planos de informação fuzzy. Para o caso de cruzamento 
de mapas temáticos, Meirelles (1997) lista os seguintes 

                                                             

2 Neste trabalho foram levados em consideração apenas parâmetros regionais 
para os indicadores.  

operadores fuzzy: AND, OR, Soma Algébrica, Produto Algébrico e 
Operador Gama, que serão detalhados a seguir.  

 

a) Fuzzy AND (Intersecção)  

 

Esta operação equivale ao AND Booleano. A intersecção significa 
uma sequência de “E” e é obtida através do operador MIN.  

µ = MIN (µa, µb, µc, ...),  

onde µa, µb, e µc  são valores de pertinência dos mapas A, B e 
C, para uma dada localização. 

b) Fuzzy OR (União)  

 

Fuzzy OR é como o OR Booleano, onde o valor de pertinência de 
saída é controlado pelos valores máximos dos mapas de entrada de 
cada localização e é dado por :  

µ = MAX (µa, µb, µc,... ) 

c) Produto Algébrico Fuzzy  

A função de pertinência combinada, neste caso, é dada por:  

µ = Π µi 

onde µi é o valor de pertinência fuzzy para o i-ésimo mapa e I = 
1, 2, ....,n, mapas que deverão ser combinados. Os valores de 
pertinência tendem a ser muito pequenos quando se utiliza este 
operador, devido ao efeito de se multiplicar diversos números 
menores do que 1.  

 

d) Soma Algébrica Fuzzy  

Este operador é complementar ao produto Algébrico Fuzzy, e é 
representado por:  

µ = 1 - Π(1-µi )  

O resultado desta operação é sempre um valor maior ou igual ao 
maior valor de pertinência fuzzy de entrada. O efeito desta 
operação é, portanto, de aumentar o valor de pertinência. 
Observa-se que, enquanto o produto algébricp Fuzzy é um 
produto algébrico, a soma algébrica Fuzzy, não é uma simples 
soma algébrica.  
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e) Operador Gamma  

O operador gamma inclui o produto entre a soma algébrica Fuzzy 
e produto Fuzzy, e é representado por:  

µ = (Soma Algébrica Fuzzy )
y * (Produto Algébrico Fuzzy)1-y 

No caso em tela, foi utilizada os operadores OR e AND a partir da 
ferramenta Fuzzy Logic acoplada ao software ArcMap (ArcGis 9.3), 
com as extensões Spatial Analyst e ARCSDM 2 - Spatial Data 
Modeller 2 Extension, que possibilitaram a conversão dos 
atributos presentes nos mapas em formato raster em graus de 
pertinência fuzzy (0 a 1), (consute os Quadro 1 e Quadro 2). Os 
procedimentos realizados estão detalhados na figura 2.   

Os dados, após agregados à base cartográfica, originariamente em 
formato vetorial (shapefile), foram convertidos para o formato 
matricial (raster) a fim de tornar possível a atribuição dos graus de 
pertinência fuzzy para cada variável considerada. Vencida esta 
etapa, foi realizado o processo de fuzzyficação.  

O processo de definição dos graus de pertinência  envolveu 
diversas discussões entre os autores do estudo, tendo por base 
suas bases acumuladas de conhecimento sobre os temas 
envolvidos no estudo, bem como as informações disponibilizadas 
por representantes da AGIR, durante visita de campo à APA no 
mês de em fevereiro de 2010.  

 

 
Figura 2. Fluxograma metodológico 

 

Após as referidas discussões, resolveu-se adotar a seguinte 
lógica: 

i) primeiro foram definidas quais entre as variáveis 
selecionadas são (ou poderão vir a ser) mais impactantes para 
o ambiente;  

ii) posteriormente delimitou-se o viés da pertinência  a 
ser atribuída. Ou seja, se os maiores graus de pertinência  
seriam atribuídos para uma maior ou menor presença dos 
elementos (valores) componentes de cada uma das variáveis 
predefinidas no primeiro passo;  
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iii) o terceiro passo serviu para concretizar o primeiro, e 
consistiu na estipulação de “tetos” para os graus de 
pertinência  atribuídos às variáveis. Isso foi necessário devido 
aos diferentes níveis de influência dos indicadores e 
variáveis;  

 

iv) finalmente, após definidos os “tetos”, os graus 
máximos atribuídos foram divididos pela quantidade de 
classes com as quais os valores de cada indicador e variáveis 
foram agrupados. Para o processo de fuzzyficação todos os 
mapas foram agrupados em 8 classes.  

 

Os operadores foram selecionados de acordo com a relevância 
(influência) atribuída a cada indicador e variáveis. Assim, em 
relação à produção, usou-se o operador “and” para produzir o 
mapa de influência de cada uma das culturas (banana, cacau e 
mandioca), a partir das variáveis produção, produtividade e área 
colhida. Ou seja, para cada cultura foram gerados 3 mapas cada 
um representando uma das variáveis citadas, sendo estes 
posteriormente transformados, a partir do operador “and”, em 
mapas de influência das respectivas culturas. 

O Passo seguinte foi unificar os mapas das três culturas através 
do operador “or”, gerando o mapa de influência da produção. 
Concluída as operações com a parte relativa à produção passou-
se para os indicadores demográficos.  Estes foram unificados 
também a partir do operador “or”, produzindo o mapa de 
influência demográfica.  

Após estas etapas os mapas de influência da produção e 
influência demográfica foram unificados com o uso do operador 
“or”, gerando o mapa de influência da demografia e produção. 
Finalmente, com o uso do operador “and”, o mapa de 
influência da demografia e produção foi fusionado aos mapas 
que continham classes de distâncias (buffer’s) das 
comunidades, representadas inicialmente por um mapa de 
feições pontuais, e das principais vias de transportes 
(estradas).  

O resultado foi o mapa onde estão identificados diversos graus 
de fragilidade ambiental nos municípios que compõem a APA.  
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Atribuição dos graus de pertinência  fuzzy – Culturas Agrícolas 

Banana 

Produção Produtividade Área Colhida (h) 

Intervalo Classe Peso Atribuído Intervalo Classe Peso Atribuído Intervalo Classe Peso Atribuído 

416 - 725 0,13 4,00 - 5,37 1,00 115 - 160 0,13 

726 - 1034 0,25 5,38 - 6,75 0,88 161 - 206 0,25 

1035 - 1344 0,38 6,76 - 8,13 0,75 207 - 252 0,38 

1345 - 1654 0,50 8,14 - 9,51 0,63 253 - 299 0,50 

1655 - 1963 0,63 9,52 - 10,89 0,50 300 - 345 0,63 

1964 - 2273 0,75 10,90 - 12,27 0,38 346 - 391 0,75 

2274 - 2582 0,88 12,28 - 13,65 0,25 392 - 437 0,88 

2583 - 2893 1,00 13,66 - 15,03 0,13 438 - 484 1,00 

Cacau 

Produção Produtividade Área Colhida (h) 

Intervalo Classe Peso Atribuído Intervalo Classe Peso Atribuído Intervalo Classe Peso Atribuído 

1227 - 1568 0,13 0,23 - 0,26 1,00 1811 - 3716 0,13 

1569 - 1910 0,25 0,27 - 0,30 0,88 3717 - 5622 0,25 

1911 - 2252 0,38 0,31 - 0,33 0,75 5623 - 7528 0,38 

2253 - 2594 0,50 0,34 - 0,37 0,63 7529 - 9434 0,50 

2595 - 2935 0,63 0,38 - 0,41 0,50 9435 - 11339 0,63 

2936 - 3277 0,75 0,42 - 0,44 0,38 11340 - 13245 0,75 

3278 - 3619 0,88 0,45 - 0,48 0,25 13246 - 15151 0,88 

3620 - 3962 1,00 0,49 - 0,52 0,13 15152 - 17058 1,00 

Mandioca 

Produção Produtividade Área Colhida (h) 

Intervalo Classe Peso Atribuído Intervalo Classe Peso Atribuído Intervalo Classe Peso Atribuído 

79 - 136 0,08 0,85 - 1,36 1,00 32 - 55 0,13 

137 - 194 0,15 1,37 - 1,88 0,88 56 - 79 0,25 

195 - 251 0,23 1,89 - 2,40 0,75 80 - 103 0,38 

252 - 309 0,30 2,41 - 2,92 0,63 104 - 127 0,50 

310 - 367 0,38 2,93 - 3,44 0,50 128 - 150 0,63 

368 - 425 0,45 3,45 - 3,96 0,38 151 - 174 0,75 

426 - 482 0,53 3,97 - 4,48 0,25 175 - 198 0,88 

483 - 541 0,60 4,49 - 5,00 0,13 199 - 223 1,00 

Quadro 1 - Atribuição dos graus de pertinência  fuzzy – Culturas Agrícolas 
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Atribuição dos graus de pertinência  fuzzy – Comunidades, Malha Rodoviária, População e Densidade Demográfica 

Comunidade Malha Rodoviária 

Intervalo Classe Peso Atribuído Intervalo Classe Peso Atribuído 

        0 - 399 1,00 

0 - 999 1,00 400 - 599 0,80 

1000 - 1499 0,90 600 - 799 0,80 

1500 - 1999 0,80 800 - 999 0,70 

2000 - 2499 0,70 1000 - 1199 0,60 

2500 - 2999 0,60 1200 - 1399 0,50 

3000 - 3499 0,50 1400 - 1599 0,40 

3500 - 3999 0,40 1600 - 1799 0,30 

4000 - 4499 0,30 1800 - 1999 0,20 

4500 - 4999 0,20 2000 - 2199 0,10 

5000 - 8000 0,00 2200 - 6000 0,00 

População Total População Rural 

Intervalo Classe Peso Atribuído Intervalo Classe Peso Atribuído 

10436 - 12142 0,10 7651 - 8668 0,13 

12143 - 13850 0,20 8669 - 9685 0,25 

13851 - 15557 0,30 9686 - 10703 0,38 

15558 - 17265 0,40 10704 - 11720 0,50 

17266 - 18972 0,50 11721 - 12738 0,63 

18973 - 20679 0,60 12739 - 13755 0,75 

20680 - 22387 0,70 13756 - 14773 0,88 

22388 - 24095 0,80 14774 - 15791 1,00 

Densidade Total Densidade Rural 

Intervalo Classe Peso Atribuído Intervalo Classe Peso Atribuído 

29,07 - 31,56 0,10 19,39 - 20,17 0,13 

32,56 - 35,06 0,20 21,17 - 21,95 0,25 

36,06 - 38,55 0,30 22,95 - 23,72 0,38 

39,55 - 42,04 0,40 24,72 - 25,50 0,50 

43,04 - 45,53 0,50 26,50 - 27,28 0,63 

46,53 - 49,03 0,60 28,28 - 29,06 0,75 

50,03 - 52,52 0,70 30,06 - 30,84 0,88 

53,52 - 57,01 0,80 31,84 - 33,62 1,00 

Quadro 2 - Atribuição dos graus de pertinência  fuzzy – Comunidades, Malha Rodoviária, População e Densidade Demográfica 
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Figura 3.  Áreas ambientalmente frágeis nos municípios da APA do Pratigi – Bahia 

5 Resultados e Discussão: fragilidade ambiental nos municípios 
da APA do Pratigi 

Diante do objetivo proposto, conclui-se que os resultados 
alcançados foram satisfatórios, tendo em 5 vista os dados 
utilizados e o método proposto. Cabe ressaltar também que a 
lógica fuzzy (ou nebulosa), como esperado, constituiu-se em 
um adequado instrumento para a modelagem de indicadores 
socioambientais, pois permitiu materializar conceitos e 
categorias expressos em enunciados lingüísticos, como é o 
caso do conceito de fragilidade ambiental. 

A partir dos resultados (consulte a Figura 4), constatou-se que 

existem áreas diferenciadas em termos de fragilidade nos 

municípios que compõem a APA do Pratigi, conforme pode ser 

visualizado no Mapa de Fragilidade Ambiental, resultante do 

estudo. É preciso reconhecer, entretanto, que, devido ao grau 

de generalização dos dados3 e a não utilização de variáveis 

biogeofísicas, esses resultados devem ser encarados com 

parcimônia.  

                                                             

3 Agregados por município, no caso dos dados provenientes dos Censos do IBGE. 

Para facilitar a exposição e o entendimento adotou-se uma 
escala qualitativa para fazer referência aos graus de pertinência  
de fragilidade encontrados. Adverte-se que trata-se de uma 
escala arbitrária. Mas, malgrado estas limitações, é possível 
indicar algumas questões. 

A primeira delas é que as áreas que apresentaram maior grau 
de fragilidade encontram-se nos municípios de Piraí do Norte e 
Ibirapitanga, situados a oeste e sudoeste da APA, 
respectivamente. Neles algumas áreas apresentam um nível de 
fragilidade ambiental elevado, alcançando valores entre “0,9” e 
“1”, máximo grau de pertinência  atribuído, sobretudo no 
município de Ibirapitanga. Em Piraí do Norte os valores 
predominantes ficaram entre “0,7” e “0,8”, indicando a 
existência de graus de fragilidade não tão elevados quanto no 
primeiro caso, porém, ainda dignos de atenção.   

Nos municípios de Ituberá e Igrapiúna os graus de fragilidade 
mais significativos variaram entre “0,5” e “0,6”, o que indica 
uma incerteza quanto à suas condições ambientais. Nas demais 
áreas os valores variaram entre “0 e 0,4”, retratando áreas 
onde a fragilidade inexiste, ao menos para os indicadores 
utilizados, ou apresenta-se de forma incipiente, já contendo 
um certo grau de incerteza. 

Atribui-se essa variação a diferenças relevantes no perfil 
socioeconômico dos municípios. O município de Ibirapitanga, 



 

AGIRÁS Revista AGIR de Ambiente e Sustentabilidades 
Ibirapitanga (BA), v. 2, n. 3, Agosto/Novembro de 2010 

23 

 

por exemplo, possui a maior população rural e, em conjunto 
com Piraí do Norte, a maior densidade demográfica rural. 
Apresenta ainda as maiores áreas colhidas e as menores 
produtividades de todos os produtos agrícolas, em relação aos 
demais municípios. Certamente estas características foram 
determinantes para que as áreas mais frágeis ambientalmente 
estejam nesse município. 

Ainda em relação às áreas que apresentaram maiores graus de 
fragilidade, percebe-se que algumas delas coincidem com 
fragmentos dos remanescentes florestais de Mata Atlântica, o 
que sinaliza uma probabilidade mais acentuada de serem 
degradados.  

Outra consideração possível diz respeito aos limites atuais da 
APA e os apresentados na nova proposta de ampliação 
encabeçada pela AGIR. Constata-se, a partir da Figura 3, que 
contempla as áreas de matas (remanescentes florestais) e os 
limites atuais e da nova proposição da APA, bem como o mapa 
de fragilidade ambiental, resultante do estudo, que há uma 
incompatibilidade entre os limites atuais e os da nova 
proposição, sobretudo, quanto à incorporação de alguns 
fragmentos florestais, principalmente o maior deles, situado a 
nordeste, nos municípios de Nilo Peçanha e  

Ituberá. A delimitação atual o contempla, porém, a nova 
proposição, caso esteja correta, o exclui parcialmente, o que 
não seria a opção mais adequada para sua conservação.  

 

Figura 4. Áreas ambientalmente frágeis e remanescentes de Mata 
Atlântica 

A manutenção desses remanescentes é imprescindível para a 
implementação de corredores ecológicos que possibilitem que 
o fluxo gênico entre eles seja adequado para a preservação da 
riqueza e da diversidade (vegetal e animal) ainda presente na 
região. 

Antes de finalizar, voltamos a alertar que os resultados 
encontrados nesse estudo possuem um grau de generalidade 

amplo e, por isso, devem ser considerados com cautela. 
Contudo, dão indicações para estudos mais detalhados que 
possam vir a ser realizados na APA do Pratigi. 
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