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Resumo 

A presente pesquisa se insere nas discussões relacionadas ao campo da Geodiversidade, sendo 

que o seu objeto de estudo são as áreas de ocorrência de muçunungas do Parque Nacional do 

Descobrimento (PND) e as potencialidades apresentadas por elas para iniciativas de 

Geoconservação dentro e fora do Parque. As pressões existentes em relação ao solo que abriga 

as muçunungas o coloca em risco o que ameaça, inclusive, a biodiversidade do local. Para o 

estudo foram empregues pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, levantamentos de campo 

e de imagens de satélite. Posteriormente, os dados foram analisados à luz dos elementos teórico-

conceituais. O objetivo foi mapear as muçunungas que ocorrem no Parque e sistematizar o 

conhecimento existente sobre elas, enfatizando a relação dos fatores bióticos com os fatores 

abióticos, principalmente os relacionados à geomorfologia, ao solo e à água. Objetivou-se 

também propor ações de gestão ambiental pública em torno da conservação da Geodiversidade, 

de modo especial as que possam influenciar a Zona de Amortecimento da Unidade. Entre os 

resultados alcançados está o mapeamento de vinte depressões com ocorrência de muçunungas 

no PND e a proposição de alternativas para que essas áreas sejam valorizadas dentro e no 

entorno da Unidade a partir dos conceitos de Geoconservação e Geoturismo, considerando a 

sua excepcionalidade em relação ao solo, se comparado com o encontrado em suas imediações, 
 

1 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob a forma de artigo, apresentado ao Departamento de Geografia da 

Universidade de Brasília (UnB), em outubro de 2021, como requisito parcial para a obtenção do título de 

Licenciada em Geografia. 

 

mailto:dayse.historia@hotmail.com
mailto:flasobrinho@unb.br


2 
 

bem como a particularidade da vegetação se comparada à dominante Floresta Ombrófica Densa 

sobre Tabuleiros Costeiros. 

 

Palavras-chave: Tabuleiro Costeiro, Mapeamento de Depressões com Muçunungas, 

Espodossolo, Organossolo, Unidade de Conservação, Geoconservação, Geoturismo, 

 

Abstract 

The present research is inserted in discussions related to the field of Geodiversity, and its object 

of study are areas of occurrence of muçunungas in the Descobrimento National Park (DNP) and 

the potential presented by them for Geoconservation initiatives inside and outside the Park. The 

existing pressures in relation to the soil that shelters the muçunungas puts it at risk, which even 

threatens the biodiversity of the place. For the study employed bibliographical, documental and 

field research, in addition to collection of satellite images. Subsequently, the data were analyzed 

in the light of theoretical-conceptual elements. The objective was make the map the 

muçunungas that occur in the Park and systematize existing knowledge about them, 

emphasizing the relationship between biotic and abiotic factors, especially those related to 

geomorphology, soil and water. It also aimed to propose environmental public management 

actions for the actions for the conservation of Geodiversity, especially those that may influence 

the Unit's Buffer Zone. Among the results achieved is the mapping of twenty depressions with 

the occurrence of muçunungas in the DNP and the proposition of alternatives so that these areas 

are valued within and around the Unit based on the concepts of Geoconservation and 

Geotourism, considering their exceptionality in relation to the soil , if compared to the one 

found in its surroundings, as well as the particularity of the vegetation compared to the dominant 

Dense Ombrofic Forest over Coastal Tablelands. 

 

Key words: Tabuleiro Costeiro, Depression Mapping with Muçunungas, Spodosol, Organosol, 

Conservation Unit, Geoconservation, Geotourism. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo se insere nas discussões relacionadas ao campo da Geodiversidade, sendo 

que o objeto de estudo são as áreas de ocorrência de muçunungas do Parque Nacional do 

Descobrimento (PND) e as potencialidades apresentadas por elas para iniciativas de 

Geoconservação dentro e fora do Parque. 

Segundo estudo publicado por Meira, Nascimento e Silva (2018), ocorreu por muito 

tempo uma orientação biocêntrica quando da criação e gestão das Unidades de Conservação 

(UC) da natureza brasileiras, em que pese importantes avanços no que se refere à contemplação 

de elementos relacionados à Geodiversidade, entendida como o complexo físico da paisagem 

que abrange os elementos abióticos como rochas, formas de relevo, solos e rios. Contudo, em 

alguns instrumentos legais a Geodiversidade é desconsiderada, apontando para um contexto de 
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dissociação da relação entre a biodiversidade2 e a Geodiversidade. Os autores alertam para a 

necessidade de ampliar a concepção de natureza, considerando um conceito sistêmico que, na 

configuração ambiental, atribua a mesma importância à biodiversidade e à Geodiversidade. 

Nesse sentido, junto ao conceito de biodiversidade, a Geodiversidade tem ganhado 

espaço nas tratativas relacionadas às UC, sendo que se pode afirmar que ela está relacionada a 

uma das dimensões da biodiversidade. Trata-se da dimensão dos ecossistemas que diz respeito 

à heterogeneidade do meio físico e às diferentes comunidades associadas a esse meio. É 

possível estabelecer correlações entre essa dimensão e o conceito de Geodiversidade à medida 

em que as interações entre os organismos vivos (animais, plantas, fungos e até micro-

organismos como as bactérias) só são possíveis graças à disponibilidade de elementos geo-

químico-físicos, como o ar, a água, o solo e os minerais. A Geodiversidade, a partir de sua 

variedade de elementos abióticos, corresponde à base para o desenvolvimento da vida. Nesse 

sentido, 

 
A biodiversidade, entre nós mais conhecida do que a geodiversidade, por 
razões que temos vindo a investigar e a procurar explicar, é, ela própria, 

consequência e parte importante da evolução geológica do nosso planeta, e a 

sua história pôde ser conhecida através dos fósseis. Foi a Terra, com os 

ambientes geológicos que têm caracterizado a sua longa existência, que deu 
berço à Vida e tem permitido, em interação com ela, a evolução biológica de 

que a espécie humana, surgida no último milhão de anos, é hoje a expressão 

mais complexa e evoluída (BRILHA, 2005, p. 11).  

 

As UC são um tipo de área protegida, de acordo com o Plano Estratégico Nacional de 

Áreas Protegidas (BRASIL, 2006)3. Estão normatizadas pela Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)4. Conforme o seu Artigo 

 
2 No que se refere ao conceito de biodiversidade, Bensusan (2014) destaca que houve evolução do conceito, sendo 

que, de sinônimo de riqueza de espécies em 1980, o termo diversidade biológica incorporou em 1982 o sentido de 

diversidade genética e, por fim, em 1986, com a contração da expressão (biodiversidade), expandiu-se para abrigar 

também a diversidade de ecossistemas. Mas é na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) que o conceito 

irá se firmar e, no Brasil, ter os seus objetivos alinhados ao que irá se conformar no SNUC. Nesse sentido, 

Drummond, Franco e Oliveira (2011) ressaltam as preocupações expressas no SNUC em consonância com a CDB, 

a saber, a conservação da biodiversidade em seus três níveis fundamentais, o uso sustentável dos recursos naturais, 

a participação da sociedade e a distribuição equitativa dos benefícios auferidos por intermédio da criação, 

implantação e gestão das Unidades. 
3 De acordo com o Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006, que institui o PNAP, além das UC, as Áreas Protegidas 

são compostas pelas Áreas de Preservação Permanente (APP), Reservas Legais (RL), Terras Indígenas (TI) e 

Terras Ocupadas por Remanescentes das Comunidades dos Quilombos. O objetivo foi estabelecer um sistema 
abrangente de Áreas Protegidas ecologicamente representativo, efetivamente manejado e integrado a áreas 

terrestres e marinhas mais amplas, além de evidenciar o papel das áreas protegidas na melhoria da qualidade de 

vida da população local e no combate à pobreza.  
4 A Lei que criou o SNUC divide as UC em dois grupos: unidades de proteção integral e unidades de uso 

sustentável. Dentro do primeiro grupo o objetivo é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais, por exemplo, para a realização de pesquisas científicas e visitações. Incluem-se nele as 
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I, as UC são constituídas por espaços territoriais e seus recursos ambientais “com características 

naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção da lei” (BRASIL, 2000). A criação pode se dar por ato do poder público em suas 

esferas federal, estadual e municipal. No caso das UC federais, elas são administradas pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente (MMA).  

Em relação ao SNUC, Meira, Nascimento e Silva (2018) apontam que ele dispõe de 

princípios relacionados à Geodiversidade quando define três objetivos orientados à dimensão 

abiótica da natureza em seu Artigo IV, incisos VI, VII e VIII (BRASIL, 2000)5. Por outro lado, 

em relação ao PNAP, os autores notaram que ele não dispõe de princípios relacionados à 

Geodiversidade, em que pese o objetivo do documento de auxiliar o desenvolvimento de 

estratégias, políticas, planos e programas nacionais para Áreas Protegidas em seu sentido 

amplo, para além das UC.  

No estudo em tela, importa-nos os aspectos da Geodiversidade associados à 

geomorfologia e aos solos presentes sob a vegetação chamada muçununga encontrada no 

Parque Nacional do Descobrimento. Sabe-se que, se se considerar a escala macro, a vegetação 

é dependente do clima, considerando os seus fatores (atmosfera, latitude, altitude, correntes 

marinhas, continentalidade e maritimidade e relevo) e elementos (pressão atmosférica, 

temperatura, precipitação, insolação, radiação, vento, evaporação e umidade), sendo esses 

fundamentais para a definição dos biomas. Já em escala menor, as diferenças de vegetação 

dentro do bioma dependem sobremaneira do tipo de solo e da disponibilidade de água. No caso 

das muçunungas, o fator que muda fortemente é a hidrologia, sendo que o comportamento da 

água no solo tem um papel primordial na mudança de seus tipos ao longo do tempo. Geralmente 

as muçunungas mudam bastante de uma para a outra em relação à fitofisionomia, sendo que o 

ponto em comum é que todas elas têm um solo diferente do encontrado em seu entorno. 

 
categorias Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida 
Silvestre. Já o segundo grupo tem por objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. Incluem-se nele as categorias Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
5 Os incisos trazem a seguinte redação quanto aos objetivos do SNUC relacionados à Geodiversidade: VI – proteger 

paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; VII – proteger as características relevantes de 

natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; e, VIII – proteger e 

recuperar recursos hídricos e edáficos. 
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Segundo Ferreira (1986), o termo muçununga tem origem Tupi-Guarani e se refere à 

terra arenosa, fofa e úmida. Para Sarcinelli (2010), o termo está relacionado na literatura aos 

enclaves de vegetação que ocorrem em domínio de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas 

(Veloso et al., 1991) e apresentam um componente arbóreo pouco denso e o componente 

herbáceo-arbustivo predominante. Se estabelecem sobre os solos arenosos e úmidos, sendo os 

seus ambientes fortemente influenciados pelas condições edáficas (Meira Neto et al., 2005; 

Saporetti Junior, 2009). Trata-se de formação em que as fisionomias campestres se relacionam 

floristicamente às restingas e as fisionomias florestais às Florestas Ombrófilas, também 

chamadas de Floresta de Tabuleiro, por ocorrer sobre os Tabuleiros Costeiros do Grupo 

Barreiras (Radam Brasil, 1987). As muçunungas ocupam as depressões que ocorrem nos 

Tabuleiros e recebem esse nome apenas no Norte do Espírito Santo e no Sul da Bahia.  

O Grupo Barreiras se constitui em um depósito sedimentar terrígena de origem 

predominantemente continental e se estende quase continuamente ao longo da costa brasileira, 

indo do estado do Rio de Janeiro até ao estado do Amapá.  A idade desses sedimentos varia do 

Mioceno ao Pleistoceno (SUGUIO e NOGUEIRA, 1999; LIMA, 2002). Para Vilas Boas (s. d.), 

trata-se de cobertura sedimentar de idade pliocênica, tendo sido depositados por sistemas 

fluviais entrelaçados associados a leques aluviais que se dá no litoral brasileiro. Durante o 

período Quaternário, seguiram-se à deposição desses sedimentos fases de erosão que resultaram 

na dissecação da superfície pós-Barreiras em modelados residuais formados por topos planos e 

encostas íngremes em que os chamados Tabuleiros Costeiros são os representantes mais 

importantes. Devido ao Grupo Barreiras ser praticamente afossilífero, a sua datação é bastante 

dificultada. 

Vilas Boas (s. d.) afirma que, na Bahia, embora o Grupo Barreiras possa ser encontrado 

ao longo de toda a faixa costeira, as ocorrências mais importantes estão nas regiões Extremo 

Sul e Nordeste do estado. Para ele, há ainda lacuna de conhecimento existente para o Grupo 

Barreiras. Nesse sentido a análise dos trabalhos realizados mostra quase sempre o esforço dos 

autores no sentido de contribuir para o esclarecimento da controvertida estratigrafia do Grupo 

Barreiras, além da descrição muito geral de afloramentos. Vilas Boas (s. d.) ainda defende que 

devido a extensa área de distribuição desses sedimentos, aos trabalhos em áreas localizadas e 

esparsas, ao caráter preliminar dos estudos segundo a metodologia estratigráfica atual, e ainda 

à ausência de uma síntese geológica regional que unifique cabalmente o conhecimento, os 

sedimentos Barreiras continuam como uma unidade lito-estratigráfica ainda não 

convincentemente definida. Para Moura-Fé (2014), mesmo que os estudos sobre o Grupo 
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tenham se iniciado em 1902, diversas questões ainda se apresentam, deixando lacunas e 

impossibilitando um melhor entendimento sobre sua gênese, evolução, estratigrafia e 

denominação.  

Importante revisão publicada pela Embrapa Solos se propõe a dar subsídios para um 

melhor entendimento das coberturas pedológicas e das unidades geomorfológicas 

desenvolvidas sobre o Grupo Barreiras. Isso porque, apesar dos depósitos de sedimentos terem 

ocorrido ao longo de toda costa brasileira devido à ação da tectônica e das mudanças climáticas, 

as diferentes características regionais e até locais do Grupo precisam ser consideradas ou 

entendidas adequadamente a fim de evitar erros de interpretação dos solos, da morfogênese, das 

estruturas associadas, da morfodinâmica etc. (NUNES, SILVA e VILAS BOAS, 2011). 

Sobre as muçunungas, Pereira (2019) afirma que a dinâmica delas no tempo e no espaço 

também permanece incógnita, já que ela pode estar associada à origem e evolução das 

depressões (fechadas e abertas), igualmente pouco compreendidas. Tal questão encontra algum 

nível de consonância com a constatação de Moura-Fé (2014) sobre as lacunas existentes no 

Grupo Barreiras. Gillijns, Poesen e Deckers (2005) e Xavier e Coelho Netto (2008), citados por 

Pereira (2019, p. 11), definem as depressões geomorfologicamente fechadas como “formas do 

relevo onde as encostas circundam uma zona de deposição, e o sedimento proveniente da erosão 

das encostas é retido dentro deste sistema”. 

No que se refere aos tipos de solo, Jacomine (1996) afirma que os solos predominantes 

nos Tabuleiros Costeiros são os Latossolos (67,5%) e Argissolos Amarelos (25%), sendo que 

os Argissolos Vermelho-Amarelos, os Plintossolos, os Gleissolos, os Espodossolos e os 

Organossolos também são encontrados, estando geralmente associados às depressões. Em 

relação às características da área de ocorrência das muçunungas nos Tabuleiros Costeiros, 

 
[...] caracteriza-se por feições geomorfológicas de interflúvios, que 

corresponde aos baixos platôs costeiros. Geralmente ocupam Espodossolos e 

solos transicionais para Argissolos ou Latossolos Amarelos, de textura 
arenosa, extremamente pobres (oligotróficos), hidromórficos na maioria dos 

casos, ricos em ácido húmico e fofos. A ocorrência das vegetações de 

Muçununga tem sido atribuída às características edáficas, as quais são 

observadas em trechos descontínuos, com formas variadas e em baixas 
altitudes. Uma característica edáfica é a ocorrência de uma camada de laterita, 

que causa estresse de inundação na estação chuvosa e estresse hídrico na 

estação seca (NOGUEIRA JUNIOR, DOMPIERI e CRUZ, 2019, p. 11). 

 

As lagoas apresentam ao fundo material cimentado por sílica de alumínio que forma 

uma camada impermeável, dificultando a infiltração da água no subsolo, a qual é responsável 

por formar reservatórios de água, podendo formar extensos campos inundados.  
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Quando a depressão é mais fechada, tem-se o acúmulo de água, já que esta não escorre 

e se preserva muito da umidade ao longo do tempo. Com o acúmulo de água, tem-se uma 

vegetação que será mais graminóide e arbustiva, adaptada ao ambiente alagado, podendo formar 

também o musgo esfagno que, ao colaborar para o armazenamento de água, promove a 

formação de material orgânico que vai contribuir no processo de formação do Organossolo6. A 

presença de material orgânico acima de 50% de profundidade, rico em carbono, caracteriza o 

Organossolo.  

Por outro lado, quando a depressão é mais aberta (em áreas de formação de nascente, 

relevo um pouco mais inclinado etc.), a água escorre com mais facilidade, devido ao seu fluxo, 

e vai quebrando a barreira da depressão fechada, mudando a drenagem. O material orgânico vai 

sendo perdido, já que o fator que o faz acumular é a água, e vai formando um solo mais arenoso 

típico de Espodossolo7, um solo que quase não retem água ou retem por pouco tempo devido a 

sua característica arenosa. Isso faz mudar a vegetação.  

Um solo do tipo Organossolo pode se transformar ao longo do tempo em Espodossolo. 

E além de causas naturais, essa transformação pode ser dar devido às pressões antrópicas. 

Pereira (2019) salienta a importância da preservação dessas áreas e ressalta que ações antrópicas 

como o desmatamento, ao levar à perda da vegetação, fazem aumentar a incidência solar nas 

áreas de ocorrência da muçununga e, consequentemente, a evaporação, o que faz diminuir a 

umidade. Com a perda hídrica a matéria orgânica é decomposta porque quem a conserva é a 

água. Perdem-se espécies como, por exemplo, a do musgo esfagno (que se comporta no local 

como uma esponja cheia de água), acarretando, então, a transformação do Organossolo em 

Espodossolo.  

A influência das ações antrópicas no que tange à mudança do tipo de solo onde se 

desenvolvem as muçunungas dialoga com o que Meira, Nascimento e Silva (2018) salientam 

como objeto de estudo da Geodiversidade: o papel das atividades desenvolvidas pelo ser 

humano na configuração desta. Para eles, 

 

[...] é inegável que a sociedade tem modificado a paisagem, criando novos 
elementos geológicos e dinâmicas geomorfológicas, por meio da canalização 

 
6 Organossolos são solos orgânicos, escuros, com presença de muitos restos vegetais não decompostos ou 

semidecompostos, formados quase que exclusiva- mente em condições de saturação com água, e, por isso, estão 

presentes principalmente nas planícies ou várzeas inundáveis. 
7 Solos, em geral, muito pobres em fertilidade, moderada a fortemente ácidos, normalmente com saturação por 

bases baixa, podendo ocorrer altos teores de alumínio extraível. Por definição, são solos constituídos por material 

mineral, apresentando horizonte B espódico imediatamente abaixo de horizonte E, A ou horizonte hístico, dentro 

de 200 cm da superfície do solo, ou de 400 cm, se a soma dos horizontes A+E ou dos horizontes hístico + E 

ultrapassar 200 cm de profundidade. Trata-se de camada que impede a drenagem do solo. 
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de rios, aumento dos processos erosivo ou acúmulo de rejeitos de mineração. 

Novas características edáficas são constituídas por meio da modificação nos 
aspectos minerais e físicos dos solos, a exemplo das terras pretas oriundas de 

atividades indígenas nas florestas brasileiras ou o descongelamento do 

permafrost em região de altas latitudes. (MEIRA, NASCIMENTO e SILVA, 

2018, p. 172). 
 

 

Assim, sendo o espaço geográfico produzido pela relação entre a sociedade e a natureza, 

é inegável o papel das ações antrópicas na modificação, também, dos tipos de solo. 

Considerando o campo ainda aberto para estudos no âmbito da Geodiversidade, já que 

os seus postulados e bases teórico-conceitual e metodológica ainda estão em processo de 

estabelecimento; as lacunas de conhecimento associadas ao Grupo Barreiras, particularmente 

às depressões onde estão os solos de ocorrência das muçunungas no PND; e, a importância de 

se considerar na gestão das UC (além de quando da criação) a associação entre a biodiversidade 

e a Geodiversidade; esse trabalho apresenta mapeamento das muçunungas do PND e 

sistematização de parte do conhecimento produzido sobre as que ocorrem na região e, a partir 

daí, propõe ações com vistas a conservar tais formações à luz das estratégias de geoconservação 

propostas por Brilha (2005). Sabe-se da necessidade de aprofundamento dos estudos que, além 

do papel relacionado à produção científica, sejam relevantes à gestão das Unidades de 

Conservação e de outras áreas com vistas à conservação.  

Assim, tendo a Geodiversidade como pano de fundo, juntamente com todas as temáticas 

que a constituem e que serão abordadas mais à frente, bem como o seu papel para a 

biodiversidade enquanto base para o desenvolvimento da vida, o trabalho teve por objetivos 

mapear as muçunungas que ocorrem no Parque e sistematizar o conhecimento existente sobre 

elas, enfatizando a relação dos fatores bióticos com os fatores abióticos, principalmente os 

relacionados à geomorfologia, ao solo e à água. Objetivou-se também propor ações de gestão 

ambiental pública em torno da conservação da Geodiversidade, de modo especial as que possam 

influenciar a Zona de Amortecimento da Unidade.  

Para tal, além do quadro teórico-conceitual e do tópico sobre metodologia, a seção de 

resultados e discussão do trabalho está estruturada em quatro partes: a primeira localizará 

geograficamente as áreas de ocorrência das muçununga, a segunda descreverá os tipos de 

muçunungas que ocorrem no PND,  apresentando elementos relacionados à fitofisionomia, à 

Geodiversidade e à biodiversidade; a terceira identificará as principais ameaças existentes à 

proteção das muçunungas; e, por fim, a quarta analisará os resultados encontrados à luz dos 

elementos teórico-conceituais, a fim de propor ações que possam ser implementadas pela gestão 

da UC com vistas à conservação da Geodiversidade, inclusive no entorno da Unidade. 
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DISCUSSÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

Os estudos no campo da Geodiversidade vêm sendo desenvolvidos há quase três 

décadas, estando os seus postulados e bases teórico-conceitual e metodológica ainda em 

processo de estabelecimento. A partir das conceituações de Sharples (1993), Brilha (2005) e 

Nieto (2001), o Serviço Geológico Brasileiro (CPRM) deu a seguinte definição à 

Geodiversidade: 

 

O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de 
ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, 

rochas, minerais, fósseis, solos, águas e outros depósitos superficiais que 

propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores 

intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o 
turístico (SILVA et al., 2008, p. 12). 

 

 Outros estudos, citados por Meira, Nascimento e Silva (2018), estão relacionados à 

justificativa para se estudar e conservar a Geodiversidade, o que vai ser defendida dada a sua 

valorização qualitativa associada à noção dos serviços ecossistêmicos (GRAY, 2004, 2013) e 

ao fato de ela ser um elemento fundamental relacionado aos serviços de suporte às atividades 

humanas, além de estar associada à provisão e aos serviços culturais no âmbito de sua 

contribuição na regulação do ambiente (GORDON et al., 2012).  

Ainda sobre a Geodiversidade, estão vinculados ao campo os estudos nas áreas de 

Geopatrimônio, Geoconservação e Geoturismo. Em linhas gerais, conforme Erikstad (2013, p. 

714) citado por Meira, Nascimento e Silva (2018, p. 174), parte-se do pressuposto de que é 

impossível conservar a totalidade dos elementos que compõem a Geodiversidade, dadas as 

necessidades de uso que as sociedades têm desses elementos.  

Assim, torna-se fundamental a definição dos lugares que, a partir de critérios pré-

estabelecidos, adquirem maior relevância para a conservação, ou seja, possuem valor 

excepcional, e podem ser classificados como Geopatrimônio. “A relevância em se conservar o 

Geopatrimônio é dada por esses serem compostos, quase que exclusivamente, de elementos 

não-renováveis, ou seja, uma vez perdidos não poderão ser reavidos em uma escala de tempo 

histórica.” (MEIRA, NASCIMENTO e SILVA, 2018, p. 175). 

 Já a Geoconservação, conforme assevera Erikstad (2013) citado por Meira, Nascimento 

e Silva (2018, p. 175), tem um sentido amplo, em que se objetiva conservar os elementos da 

Geodiversidade em sua totalidade, e uma concepção restrita, em que o foco da conservação 

recai sobre os elementos que compõem o Geopatrimônio, também chamados de geossítios. 
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Brilha (2005) propôs ações com vistas a conservar os geossítios por meio da implementação de 

estratégias de geoconservação em áreas restritas e em áreas extensas, deixando ainda 

considerações sobre as diversas etapas constituintes de uma proposta metodológica de trabalho.  

Figueiredo & Gorayeb (2009) e Letenski et. al. (2009) citados por Araújo Cruz, Adilson 

Steinke e Araujo Sobrinho (2012, p. 780), ao tratar do Geoturismo, o definirá como um 

segmento da atividade turística que se baseia no patrimônio geológico e geomorfológico na 

escala da região ou do lugar, sendo tratados como elementos que permitem a compreensão e o 

conhecimento acerca dos processos evolutivos do planeta, além de possibilitarem também a 

observação e a apreciação por quem visita os geossítios. Tal potencialidade vem sendo 

reconhecida em escala internacional, tendo como principal movimento o que se organiza em 

torno da criação de geoparques no âmbito do Programa Mundial de Geoparques da Unesco, os 

Geoparques Globais da Unesco a que o Brasil foi incluído em 2006. 

Por outro lado, Carolino et. al. (2013) ressalta a abrangência do Geoturismo enquanto 

segmento ao comportar a ocorrência do turismo em uma diversidade de áreas, desde que os 

locais se concentrem em manutenção e melhoria do ambiente, da estética, do patrimônio 

histórico e natural, da cultura e do bem-estar da comunidade local.  

 

Ao proporcionar uma   visão   mais   científica   do   que contemplativa   da   

paisagem, o   Geoturismo   possibilita   a   promoção   da   geoconservação, 

ferramenta indispensável na conservação da geodiversidade. Nesse sentido, o 
turista não só tem a possibilidade de contemplar as paisagens, como entender 

os processos geológicos e geomorfológicos responsáveis por sua formação. 

Esse aspecto acaba por contribuir com uma maior   conscientização   quanto   
à   complexidade   dos   processos   geológicos   evolutivos do planeta e os 

produtos resultantes deste. A partir dessa difusão, indiretamente, cria-se uma 

maior   valorização   do   meio   e   consequentemente   da   importância   da   

sustentabilidade   no cotidiano social. No entanto, as atividades geoturísticas 
não se restringem somente a esses aspectos e sim a qualquer visita turística de 

uma pessoa ou um grupo a um lugar onde o objetivo é apreciar, entender ou 

se interar com o meio abiótico. (CAROLINO et. al., 2013, p. 8). 

 

Assim, algumas atividades desse segmento de turismo incluem visitas a sítios 

arqueológicos ou a feições geológicas como paredões rochosos, serras, vulcões ou formações 

exóticas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

 

O Parque Nacional do Descobrimento foi criado por Decreto Federal em 1999 com a 

área de 21.129 hectares, tendo sido ampliado em mais 1.564,97 hectares também por Decreto 

Federal em junho de 2012, perfazendo hoje uma área total de 22.693, 97 hectares. Integra o 

bioma Mata Atlântica, sendo um dos maiores fragmentos protegidos de Floresta Ombrófila 

Densa sobre Tabuleiros Costeiros do Brasil, e está totalmente inserido no município de Prado, 

Extremo Sul do estado da Bahia, entre as coordenadas geográficas 16º 55’ e 17º 15’ de latitude 

Sul e 39º 25’ e 40º 10’ de longitude Oeste (Figura 1). A sua Zona de Amortecimento (ZA) 

possui área de 1.072,39 km², abrangendo em sua maioria também o município de Prado, com 

uma porção a noroeste que engloba uma pequena parte do município de Itamaraju.  

A criação do Parque ocorreu no contexto das comemorações dos “500 anos do Brasil” 

e o nome faz referência ao lugar de primeiro contato entre portugueses e povos nativos. Apesar 

do Parque não abranger o litoral no trecho da costa brasileira possivelmente visitado pelos 

navegadores portugueses que aqui chegaram em 1500, os seus cursos d’água abastecem o Rio 

Kaí. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal retrata o primeiro contato com índios 

nativos na “boca de um rio” (que historiadores identificam como sendo o Rio Kaí) antes da 

busca por um local mais seguro onde seria celebrada a conhecida primeira Missa (Santa Cruz 

Cabrália).  

Dominguez, Martin e Bittencourt (2002), ao falar da Costa do Descobrimento, destacam 

que o Sítio do Descobrimento apresenta características geológico-geomorfológicas bastante 

peculiares, sendo que se faz necessário que os poderes públicos envidem esforços para que tal 

paisagem seja protegida, dada não só ao fato dela abrigar importantes ecossistemas marinhos e 

terrestres, como também pela grande importância histórica e cultural que ela representa para a 

memória nacional. 

O PND é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (Unesco) como integrante do Sítio do Patrimônio Mundial Natural “Reserva da 

Mata Atlântica da Costa do Descobrimento” e integra a zona núcleo da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, o Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia e é uma das áreas-

núcleo do Corredor Central da Mata Atlântica, todos instrumentos de gestão territorial voltados 

à conservação da natureza. A Unidade compõe o total de 2% do território da Mata Atlântica 

protegido por UC de proteção integral, sendo que a conservação desse bioma é considerada 
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prioritária principalmente devido à alta riqueza de espécies presentes nele, aos significativos 

níveis de endemismo e ao elevado grau de fragmentação de seus habitats. 

 

   Figura 1: Localização do Parque Nacional do Descobrimento (Prado BA). 

   Fonte: Plano de Manejo do Parque Nacional do Descobrimento (ICMBIO, 2014).   

 

É importante registrar que o território onde foi criado o PND é marcado historicamente 

por uma diversidade de usos e ocupações, o que é um fator importante em termos de 

Geoconservação. Se considerarmos apenas a história recente, até por volta de meados do século 

XX viviam no território povos indígenas da etnia Pataxó. A partir da década de 1970, o território 



13 
 

foi alvo do extrativismo madeireiro de espécies florestais nativas, cujo destino era a indústria 

moveleira. A técnica de manejo florestal utilizada foi a do corte seletivo. Indígenas Pataxó 

relatam que nesse contexto eles foram vítimas da expansão do extrativismo florestal sobre as 

suas terras, o que culminou no aumento dos lucros da multinacional em contraposição aos 

movimentos de saída das terras vividos por eles. Tais saídas foram marcadas por ameaças e 

outras formas de violência protagonizadas pela madeireira Sociedade Anônima Brasil-Holanda 

Indústria, conhecida pela sigla BRALANDA (FUNAI, 2015).   

Quatro anos depois da criação do PND, em 2003, os indígenas Pataxó iniciam no 

território o que denominam de “retomadas” das áreas ocupadas tradicionalmente pelo povo 

Pataxó e que foram sendo perdidas em função dos conflitos. Como consequência de pressão e 

represálias sofridas quando das “retomadas” em áreas particulares, os indígenas passaram a 

buscar refúgio no Parque Nacional do Descobrimento (FUNAI, 2015). A ocupação de áreas do 

Parque acabou por conformar uma situação de conflito com as instituições gestoras da UC: até 

2007, com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) e, a partir de 2008, com o ICMBio. A situação de conflito se deveu ao fato de que, 

segundo a Lei que criou o SNUC no ano de 2000, nas UC do grupo proteção integral (caso da 

categoria Parque) não é permitido o uso direto dos recursos naturais, o que inclui a restrição à 

moradia e uso da terra dentro dos limites das Unidades pertencentes a esse grupo. 

A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), 

publicada no ano de 2012, e o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) 

da Terra Indígena Comexatibá (Cahy/Pequi), publicado em 2015 pela Fundação Nacional do 

Índio (Funai), são marcos importante na história do PND. Isso porque, segundo o RCID, o 

Parque encontra-se em regime de dupla afetação com 19,62% da Terra Indígena Comexatibá, 

Terra essa delimitada a partir da identificação da ancestralidade indígena Pataxó. No PND, a 

área sob dupla afetação é ocupada por seis aldeias localizadas integral ou parcialmente no 

interior da Unidade.  

Reinvindicações por direitos protagonizadas pelos indígenas junto ao governo federal 

fizeram com que, após ocupações à base de apoio do Parque no ano de 2017, fosse intermediada 

pelo Ministério Público Federal (MPF) a celebração de um Termo de Acordo entre o ICMBio, 

as lideranças Pataxó e a Funai. Esse Acordo previu a construção coletiva de um Termo de 

Compromisso entre o ICMBio e os indígenas, cujo objetivo foi estabelecer regras de 

convivência entre os membros das aldeias Pataxó e o ICMBio, bem como pactuar condições de 

uso e manejo das terras e dos recursos naturais nas áreas da UC em situação de sobreposição 
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com a Terra Indígena delimitada, de modo a garantir os direitos constitucionais indígenas e os 

objetivos de criação do Parque.  

Na Zona de Amortecimento da Unidade, além das aldeias indígenas, ocupam e usam o 

território as propriedades rurais, os assentamentos da reforma agrária e demais comunidades 

rurais, indústrias, distritos, a sede do município e as Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (uma categoria de UC), o que conforma usos diversificados do território e interesses 

por vezes contrários aos da conservação. 

A partir de abordagem que integra componentes do meio abiótico, da exploração biótica 

e da utilização dada pelo ser humano às paisagens, o Plano de Manejo do PND (ICMBio, 2014) 

definiu as chamadas Unidades de Paisagem (UP), conforme proposta de Bertrand (2004). As 

UP encontradas no PND foram as muçunungas, os tabuleiros ocupados por formações 

florestais, os tabuleiros ocupados por formações vegetais degradadas e os fundos de boqueirões, 

enquanto para o entorno da Unidade as amostras consideradas mais representativas foram os 

tabuleiros com formações vegetais degradadas, tabuleiros ocupados por formações florestais, 

tabuleiros ocupados por pastagens, tabuleiros ocupados por silvicultura de eucalipto e 

tabuleiros ocupados por culturas comerciais. No interior do Parque, a heterogeneidade de 

habitats não é tão elevada, sendo ele dominado basicamente por florestas primárias e 

secundárias, além das muçunungas. 

Ainda de acordo com o Plano de Manejo da UC (ICMBio, 2014), o que é localmente 

denominado como muçunungas são pequenas depressões em forma de bacia, sazonal ou 

permanentemente alagadas, com características pedológicas e vegetacionais originais e 

encontradas dispersas sobre os Tabuleiros Costeiros, que consistem em formas predominantes, 

modeladas sobre os Depósitos Sedimentares do Grupo Barreiras, planas e de baixa declividade, 

sendo dissecadas fracamente de forma diferenciada pelo trabalho fluvial. No geral, o Parque é 

marcado pela baixa heterogeneidade de habitats, sendo dominado basicamente por florestas 

primárias, secundárias e muçunungas. 

 

Procedimento Metodológico 

 

Este estudo foi conduzido à luz da abordagem qualitativa de caráter descritivo e trata-

se de pesquisa aplicada que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à 

solução de problemas específicos in locu. Em relação aos seus objetivos, ela transita entre a 

pesquisa exploratória, ao utilizar de intenso levantamento bibliográfico, e a pesquisa descritiva, 

ao descrever características e assumir a forma de levantamento. 
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 Em relação aos procedimentos técnicos adotados no decorrer do trabalho de 

levantamento dos dados, tem-se os seguintes: 1) Pesquisa bibliográfica: relacionada ao 

referencial teórico-metodológico, o que permitiu definir conceitos e categorias que orientaram 

o desenho de pesquisa e embasaram a construção de um esquema analítico inicial que foi sendo 

aprimorado ao longo da pesquisa. Também foi consultado material já publicado relacionado 

aos demais temas de interesse da pesquisa, cujas informações já tinham sido analisadas a partir 

de algum referencial teórico. Foi o caso dos estudos relacionados à ocorrência de muçunungas 

no PND e em seu entorno; 2) Pesquisa documental: dela se obteve dados já construídos por 

terceiros e com algum grau de sistematização, mas sem ter recebido tratamento analítico 

teórico-conceitual, sendo que os objetivos quando da construção eram diferentes do problema 

dessa pesquisa. Foi o caso das normas, do Plano de Manejo do Parque (ICMBio, 2014), do 

Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Comexatibá 

(Funai, 2015) e do Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA) sobre vegetação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021); 3) Pesquisa de campo: a fim de 

aprofundar o conhecimento sobre o objeto estudado, realizou-se levantamentos a partir da 

identificação prévia dos locais de ocorrência das muçunungas. Em campo, além do registro das 

coordenadas geográficas por meio do sistema de posicionamento por satélite, utilizando o 

aplicativo GPS Essentials, se observou os fatores bióticos e abióticos encontrados, gerando o 

que se denominou de “registro de observação”8; e, 4) Levantamento de imagens 

disponibilizadas no software Google Earth Pro para mapeamento de parte das áreas de 

ocorrência de muçunungas e acesso às imagens históricas de uma dessas áreas. 

Os dados georreferenciados registrados em campo e os adquiridos via Google Earth Pro 

foram processados e analisados no software QGIS, permitindo a produção de mapa temático 

representando as áreas de ocorrência das muçunungas.   

Por fim, o conhecimento sistematizado sobre a relação dos fatores bióticos com os 

fatores abióticos nas áreas de ocorrência das muçunungas, bem como sobre as ameaças 

existentes à proteção da formação vegetal, foi analisado à luz dos elementos teórico-conceituais, 

o que possibilitou propor ações que possam ser implementadas pela gestão da UC e/ou com o 

 
8 A identificação prévia dos locais de ocorrência das muçunungas foi realizada com o apoio do funcionário 

terceirizado do PND/ICMBio (desde a criação da Unidade) e servidor público na Secretaria de Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Prado, Carlos Mendes. Ele se baseou no conhecimento acumulado por meio do trabalho 

técnico e de estudos realizados na área. Para apoiar os levantamentos em campo, além desse, foi contratado como 

mateiro o também funcionário terceirizado do PND/ICMBio, Márcio do Amparo. Aproveitamos esse espaço para 

registrar os nossos agradecimentos a eles. 
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seu apoio com vistas à Geoconservação e ao Geoturismo, especialmente na Zona de 

Amortecimento da Unidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mapeamento das muçunungas do PND 

 

O trabalho de Pereira (2019), cujo objetivo foi relacionar os conteúdos fitolíticos e 

isotópicos dos solos do topo e da base da catena de duas depressões onde ocorrem a vegetação 

de muçununga, com a reconstituição paleoambiental, é praticamente a única referência sobre o 

tema para o PND. Devido às características do trabalho, apesar de o autor ter identificado mais 

de uma dessas depressões no Parque, ele dedicou o seu estudo a uma área dentro da Unidade e 

a outra em seu entorno. Além desse trabalho, outra fonte de dados é o Plano de Manejo do 

Parque (ICMBio, 2014) em seu volume de diagnóstico. Contudo, em nenhum deles foi feito 

mapeamento das muçunungas do Parque, sendo este o primeiro trabalho a fazê-lo.  

Certamente, ainda faltam trabalhos de mapeamento mais detalhados, já que as 

muçunungas acabaram sendo tratadas por muito tempo como pequenas manchas. Contudo, 

quando se observa a quantidade de manchas nos Tabuleiros Costeiros, dentro e fora de 

Unidades de Conservação, percebe-se que há um número considerável delas. Um esforço nesse 

sentido foi feito por Brito (2013) para as muçunungas do Sul da Bahia e Norte do Espírito 

Santo, utilizando técnicas de sensoriamento remoto.  Ao todo foram mapeadas 2254 áreas de 

muçunungas a partir de cenas do satélite/sensor Sensor TM/Landsat5-TM (Thematic Mapper) 

e de mosaicos de imagens do satélite Rapideye, com cerca de 9,08% da região mapeada com 

presença de muçunungas. A quantidade delas é representativa na região, apesar do percentual 

baixo de muçunungas, sendo que a maioria delas são menores que cinco hectares.  

Além disso, segundo Nogueira Junior, Dompieri e Cruz (2019) o IBGE disponibilizou 

em 2018 dados no formato vetorial, na escala de 1:250.000, em que, considerando o 

mapeamento da vegetação pretérita, foram mapeados no âmbito dos Tabuleiros Costeiros 3.969 

hectares de Campinarana e 155.162 hectares da mesma formação em contato com Floresta 

Ombrófila (conhecida regionalmente como Muçununga ou Mussununga). Contudo, o acesso 

aos dados mais recentes (IBGE, 2021) constatou que a vegetação com o nome Campinarana só 

apareceu no município de Prado em duas áreas ao Sul do Parque. Ou seja, as áreas do Parque 

com ocorrência da vegetação não constaram no mapeamento do IBGE.  



17 
 

Apesar do esforço de mapeamento envidado nesse trabalho, é possível que algumas 

áreas tenham ficado de fora do levantamento, assim como a dimensão das áreas pode variar em 

alguns metros para mais ou para menos dada a dificuldade de delimitação da vegetação em 

campo e à imprecisão dos pontos georreferenciados em função do receptor utilizado (aplicativo 

para smartphone). De todo o modo, o levantamento realizado identificou o total de 20 áreas 

com ocorrência de muçununga, equivalente a 935,15 hectares, o que corresponde a 4,12% da 

área total do Parque, conforme se pode verificar no Quadro 1. Os nomes foram dados 

considerando como as áreas são conhecidas popularmente. 

 

Quadro 1: Localização e dimensão das muçunungas do PND  

Fonte:  Elaboração própria, 2021. 

 

 
 

O mapeamento ainda constatou que a maior concentração de muçunungas está na porção 

Sul do Parque, conforme se apresenta na Figura 2. 

 

Nome da Muçununga Latitude Longitude Perímetro (km) Área 

(ha) 

Muçununga da Gameleira 1 17° 7'9.39"S 39°22'34.19"W 0,68 3,35 

Muçununga da Gameleira 2 17° 7'29.80"S 39°22'52.33"W 2,63 12,7 

Muçununga da Gameleira 3 17° 7'10.81"S 39°22'54.08"W 0,90 2,53 

Muçununga da Gameleira 4 17° 7'4.91"S 39°22'58.15"W 0,25 0,34 

Muçununga km 7 17° 6'33.84"S 39°21'43.53"W 3,79 42,9 

Muçununga da Trilha das 

Corredeiras 

17° 3'17.31"S 39°21'5.34"W 0,75 2,00 

Muçununga Curral das Antas 1 17° 4'41.37"S 39°17'47.68"W 2,55 23,4 

Muçununga Curral das Antas 2 17° 4'18.54"S 39°17'38.86"W 3,10 15,0 

Muçununga das Onças 17° 5'9.14"S 39°19'20.33"W 0,42 0,28 

Muçununga do km 18 17° 7'36.92"S 39°15'43.72"W 17,9 534 

Muçununga das Imediações do 

Delegado 

17° 7'9.29"S 39°17'50.13"W 6,21 126 

Muçununga Carrasco 1 17°11'57.09"S 39°20'30.39"W 1,72 11,3 

Muçununga Carrasco 2 17°11'49.22"S 39°20'42.25"W 3,55 31,6 

Muçununga Carrasco 3 17°11'44.88"S 39°20'11.09"W 1,29 5,51 

Muçununga Carrasco 4 17°11'41.78"S 39°19'41.49"W 1,46 6,54 

Muçununga Carrasco 5 17°10'55.08"S 39°20'12.38"W 4,44 48,8 

Muçununga Carrasco 6 17°10'43.91"S 39°20'24.14"W 0,94 4,20 

Muçununga Carrasco 7 17°11'7.97"S 39°21'9.63"W 1,80 11,7 

Muçununga Carrasco 8 17°10'37.71"S 39°20'47.04"W 2,00 19,0 

Muçununga Carrasco 9 17°10'13.85"S 39°21'14.10"W 2,72 34,0 

TOTAL    935,15 

ha 
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    Figura 2: Áreas de ocorrência de Muçunungas no Parque Nacional do Descobrimento. 

    Fonte:  Elaboração da autora (2021). 
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Tipos de muçunungas que ocorrem no PND: aspectos gerais de geodiversidade e 

biodiversidade 

 

O trabalho de Pereira (2019), referência para os estudos sobre muçununga do PND, não 

teve como objetivo fazer levantamentos florísticos, de espécies da fauna e de ecossistemas que 

ocorrem nessas áreas. Mesmo assim o trabalho trouxe grandes contribuições para o Parque no 

que se refere às muçunungas, devido ao fato dele ter se debruçado na análise dos pedoambientes 

presentes nas depressões que sustentam essa vegetação. Essa contribuição é relevante para o 

início das discussões sobre geodiversidade e geoconservação. 

Considerando a ausência de trabalhos relacionados à biodiversidade das muçunungas 

do Parque, optou-se por considerar também alguns dados de estudos que tiveram lugar em 

municípios do Extremo Sul da Bahia. É possível que aspectos da biodiversidade sejam 

compartilhadas em algum nível dentro das muçunungas dessa mesma região ou, pelo menos, 

apresentem dados para estudos futuros, inclusive os com objetivos comparativos.  

SARCINELLI (2010), em trabalho realizado em duas áreas de muçununga nos 

municípios de Caravelas e Alcobaça, testou a hipótese de que as variações nas fitofisionomias 

das muçunungas estão relacionadas a diferentes propriedades do solo. A conclusão foi que: 

 

De maneira geral, os solos dos gradientes são arenosos, distróficos, ácidos e 

álicos, com maior concentração de nutrientes à superfície. A matéria orgânica 

assume importante papel na capacidade de troca catiônica destes ambientes 

oligotróficos e arenosos das Muçunungas, e o acúmulo de carbono orgânico 
nos horizontes espódicos apresenta correlação com maiores teores de argila. 

As formações graminóides, gramíneo-lenhosas e a muçununga arborizada 

aberta ocorrem nos locais onde o processo de podzolização foi mais intenso, 
ao passo que as muçunungas florestadas ocorrem sobre Espodossolos ou 

Argissolos mais profundos, ou sobre solos transicionais, com teores de argila 

maiores em subsuperfície (SARCINELLI, 2010, p. xii). 

 

Ou seja, há estreita relação entre o tipo de solo encontrado na depressão e a 

fitofisionomia da muçununga que se formará nele. Nesse sentido, os trabalhos de campo 

realizados por Pereira (2019) permitiram fazer a classificação do solo de forma precisa na 

depressão nomeada nesse trabalho como Muçununga da Gameleira 1. Trata-se de uma 

depressão bastante fechada, sendo o solo presente do tipo Organossolo. Constatou-se que em 

sua área central, a três metros de profundidade, encontra-se praticamente apenas material 

orgânico. Próximo a essa depressão estão presentes duas outras bastante extensas (nomeada 

nesse trabalho como Muçununga da Gameleira 2) que acabam se unindo conformando uma 

feição alongada. O tipo de solo também é Organossolo, podendo ocorrer Espodossolo na borda. 
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Então fica evidente que podem ocorrer depressões com um e com dois tipos de solo. Ambas as 

muçunungas estão representadas na Figura 3. 

 

 

    Figura 3: Imagem de satélite do conjunto de muçunungas da Gameleira.  
    Fonte: Google Earth Pro (2021) 

 

A constatação de presença de solo do tipo Organossolo nas depressões onde ocorrem as 

muçunungas é um dado novo para o Parque se considerarmos o Plano de Manejo da Unidade 

(ICMBio, 2014) e até mesmo outros estudos mencionados nesse trabalho para a região. No 

Plano de Manejo o solo sob as muçunungas é classificado apenas como Espodossolo e, junto 

com o Argissolo e o Gleyssolo, forma o grupo dos mais representativos na área do PND.  

Uma das principais diferenças do Espodossolo para o Organossolo se dá em função da 

presença de umidade e da capacidade de drenagem do solo, sendo que a perda de água do 

Organossolo pode levar à alteração no tipo de solo, passando desse a Espodossolo, o que 

conforma uma perda em termos de conservação. 

A Muçununga Curral das Antas 1 está sobre uma depressão mais aberta, que acumula 

menos água e o solo presente é o Espodossolo, sendo que a vegetação apresenta um componente 



21 
 

mais arbustiva e arbóreo. Contudo, mais ao centro, ocorre o acúmulo de água e de matéria 

orgânica, caracterizando o solo do tipo Organossolo.  

Assim, quando o solo apresenta variações em função da disponibilidade de água, a 

vegetação também se mostra em fitofisionomias distintas, podendo possuir um componente 

graminóide, herbáceo, arbustivo ou arbóreo.  

Sobre as áreas cuja vegetação possui componente arbustivo e arbóreo, o Plano de 

Manejo (ICMBio, 2014) destaca como espécies comuns o Imbiruçu (Eriotheca macrophylla), 

o Arapati (Arapatiella psilophylla), a Canela-de-velho ou Peroba-de-rêgo (Aspidospema 

discolor), a Caixeta (Tabebuia cassinoides), a Rapadura-branca (Conchocarpus longifolius), o 

Mangue‐da‐mata (Tovomita amazônica), o Palmito-juçara (Euterpe edulis) e a Abiu‐da‐mata 

(Chrysophyllum splendens) que, inclusive, possui frutos adocicados muito apreciados pela 

fauna. Algumas dessas espécies também são encontradas fora das áreas de muçununga como é 

o caso do Imbiruçu, do Palmito-juçara e do Arapati. Observou‐se nas áreas de muçununga uma 

maior abundância e diversidade de epífitas e espécies de sub‐bosque com representantes das 

Famílias Bromeliaceae e Orchidaceae e espécies de Rubiaceae, respectivamente9.  

Já nas áreas cuja vegetação possui componente graminóide e herbáceo ocorrem as 

samambaias Actinostachys pennula e Blechnum serrulatum. Ocorrem também espécies das 

famílias Eriocaulaceae, Xyridaceae, Lythraceae, Theaceae, Erythroxylaceae, entre outros 

formações características de habitats associados a restrições hídricas ou condições edafo‐

climáticas extenuantes. Para se ter uma ideia da riqueza de espécies da flora presentes nas áreas 

de muçununga, 34,4% das espécies identificadas por ocasião dos levantamentos realizados para 

a elaboração do Plano de Manejo do Parque ocorreram exclusivamente em área de muçununga 

e 40,4% foram co-ocorrentes entre essa área e as de floresta alta, tendo ocorrido 25,2% na 

Floresta Ombrófila Densa. 

No que se refere à fauna, a muçununga foi a formação que apresentou a maior riqueza 

de espécies de anfíbios, sendo que a formação de grandes poças d’água nesse ambiente propicia 

a ocupação destes habitats por diversas dessas espécies. Em contraposição, no que se refere à 

avifauna, as áreas de muçununga não apresentaram maior número de espécies ameaçadas e 

tampouco maior riqueza total em relação às outras áreas (ICMBio, 2014). Nesse sentido, Godoy 

e Piratelli (2021) destacam a importância de se compreender mais o ecossistema de 

muçunungas a fim de garantir a sua conservação e a da avifauna associada a ele. Ainda sobre a 

 
9 Riqueza é o número de espécies presentes em uma área/comunidade. Abundância é a soma do número total de 

indivíduos da área/comunidade considerando todas as espécies. A diversidade de espécies é a combinação do 

número de espécies e suas abundâncias relativas. 
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fauna, nas incursões em campo foi possível observar a presença de repteis como o Jabuti-

amarelo (Chelonoidis denticulata) e vestígios da presença de anta e outros mamíferos em quatro 

áreas de muçunungas. 

 

Principais ameaças existentes à proteção das muçunungas no PND 

 

Para Meira-Neto et al. (2005) as muçunungas são consideradas um ecossistema raro e 

ameaçado, por possuírem distribuição restrita e estarem imersas em áreas sob forte pressão 

antrópica. No PND, o Plano de Manejo da Unidade (ICMBio, 2014) aponta o desmatamento 

como umas das principais ameaças para as muçunungas, além da presença de espécies com 

potencial invasor como é o caso das gramíneas africanas do gênero Brachiaria e Panicun 

maximum.  

Em relação ao desmatamento, os efeitos causados incluem a perda da diversidade 

biológica, a redução acentuada de habitats, a compactação de solos, potencializando a erosão e 

o afloramento do lençol freático (ICMBio, 2014). A estratégia de controle da ameaça 

recomendada no documento é que seja feito um extenso trabalho de catalogação das formações 

que ocorrem no interior e entorno da Unidade, bem como que sejam desenvolvidos estudos que 

visem compreender a gênese e evolução das muçunungas, além da redução da pressão do 

desmatamento. A Unidade possui espécies florestais altamente cobiçadas na indústria 

madeireira. Espécies como a Eriotheca macrophylla (Imbiruçu) tem madeira indicada para 

confecção de forros, brinquedos, caixotaria e miolo de portas e painéis, enquanto a 

Chrysophyllum splendens (Abiu‐da‐mata) possui madeira muito durável e, por isso, é procurada 

para obras externas e coberturas de casas, se tratando de uma espécie endêmica e que encontra‐

se ameaçada de extinção. Ambas formam o componente arbóreo das muçunungas. Sobre as 

ameaças relacionadas à extração vegetal, o Plano de Manejo destaca, 

 

Ainda considerando‐se o mínimo de 30 cm de DAP como um bom indicador 
de longevidade desses espécimes, foram observados também nessa parcela de 

amostragem outros 11 indivíduos de madeiras valiosas com DAP variando de 

97 à 30 cm e média igual à 44,9 cm. Comparativamente, foram quantificados 
cinco indivíduos de espécies de madeiras cobiçadas, com diâmetros superiores 

ou iguais a 30 cm na área de muçununga deste Parque: Aspidosperma discolor 

(50,7 cm de DAP); Chrysophyllum splendens (35,7 cm de DAP); Licania 
discolor (35 cm de DAP); Manilkara salzmanii (33 cm de DAP) e Licania sp. 

(30 cm de DAP). Além das espécies madeiráveis, foram observados 

indivíduos de Euterpe edulis, espécie intensamente explorada para a extração 

do seu palmito e que apresenta papel de espécie chave em habitats florestais 
(ICMBio, 2014, p. 140). 
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Em propriedades próximas aos limites do Parque, já em sua Zona de Amortecimento, 

as muçunungas são utilizadas para a formação de pastagens e dessedentação dos rebanhos, além 

de que há também indícios de atividades minerárias ocorrendo no local. 

Acerca das espécies invasoras, realizar o controle delas é um desafio, já que possuem 

“grande capacidade de invasão de áreas antropizadas e/ou abertas representando um problema 

para os habitats de muçununga arbustivo-herbácea [...]. [...] a presença dessas gramíneas em 

vias de acesso e bordas potencializa os riscos de ocorrência de incêndios nos períodos secos 

(ICMBio, 2014, p. 143). Nota-se que muitas das áreas de muçununga do PND coincidem com 

os locais onde ocorreram incêndios, perturbações que podem ter favorecido a eliminação de 

determinadas espécies e invasão de espécies alóctones. Isso pode ter levado a uma alteração da 

estrutura original da comunidade por meio de eliminação de espécies raras e redução do número 

de indivíduos das espécies. “As espécies Baccharis trimera, Blechnum serrulatum, Imperata 

brasiliensis e Pteridium aquilinum, quando ocorrem associadas no estrato subarbustivo-

arbustivo, são indicadoras dos impactos de passagem de fogo e pastejo bovino em muçunungas” 

(MEIRA NETO, 2005, p. 1). Respectivamente, com exceção da Blechnum serrulatum, trata-se 

da carqueja, sapê e samambaia, todas observadas nas áreas de muçununga que foram alvo de 

incêndios no Parque. 

Pereira (2019) defende que as depressões onde ocorrem as muçunungas devem ser 

protegidas para que não percam a vegetação nativa, já que elas possuem um ecossistema de 

turfeiras com o tipo de solo Organossolo, altamente dependente de umidade. Se a vegetação ao 

redor que mantém a umidade desse solo for retirada, ele perderá o material orgânico, já que a 

umidade é a variável que mantem esse material. O material ficaria, então, sujeito a uma perda 

gradativa pela oxidação resultante da diminuição da coluna d`água. Isso acabaria levando à 

mudança de Organossolo para Espodossolo, o que é um prejuízo para a conservação.  

Não se pode afirmar com precisão que essa situação vem ocorrendo no PND, mas a 

análise de imagens de satélite chamou a atenção em relação à Muçununga das Onças. Conforme 

se pode ver no mosaico de imagens da Figura 4, a partir do registro de junho de 2015 nota-se 

uma aparência mais esbranquiçada da área, o que permite inferir tratar-se da presença de solo 

bastante arenoso na superfície, característico de Espodossolo, ao contrário das duas imagens 

anteriores, do mês de dezembro dos anos de 2006 e 2013, em que as áreas se encontravam 

bastante alagadas. Considerando que a estação chuvosa se inicia na região aproximadamente 

em abril e a estação seca em outubro, pelo menos a quarta imagem, de junho de 2017, deveria 

apresentar maior quantidade de água. É possível que nessa área esteja ocorrendo uma mudança 
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do tipo de solo. Cabe investigar se isso realmente está ocorrendo ou se o solo sempre foi 

Espodossolo e em caso positivo investigar se as causas estão relacionadas a aspectos climáticos 

(pluviosidade) ou se houve perda de vegetação ocasionando redução da umidade e perda da 

matéria orgânica do solo.  

 

   

   
Figura 4: Mosaico de imagens de satélite da Muçununga das Onças no período de 2006 a 2020.  
Fonte: Google Earth Pro (2021) 

 

 

A Figura 5 apresenta duas imagens em que se constata um solo bastante arenoso com a 

presença de pequenas poças de água, inclusive tendo sido encontrado um réptil representante 

da fauna do PND. 
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Figura 5: Espodossolo da Muçununga das Onças. À direita, réptil em pequena poça de água. 
Fonte: Registro da autora (2021). 

 

 

São diversos os aspectos relacionados à importância do material orgânico para a 

preservação. Entre eles: a) o material orgânico alimenta uma biodiversidade relacionada a um 

ecossistema próprio (esponjas, microorganismos etc. que ocorrem somente daquele 

ecossistema); b) trata-se de um ambiente que retém água para os animais, formando bebedouros 

naturais mesmo em período de seca (impacto na conservação da fauna e consequentemente da 

flora); c) onde tem matéria orgânica há acúmulo/sequestro de carbono, o que é importante para 

a regulação do clima (retirou a vegetação perdeu carbono, já que o carbono é degradado e vai 

para a atmosfera na forma de CO2); d) os Organossolos são ambientes de preservação em suas 

pequenas “lagoas”, já que, além da matéria orgânica, o ambiente possui água mais ácida e tudo 

o que cai nela fica protegido (conservação de pólen, de espículas de esponjas e de fitólitos de 

plantas), o que traz informações sobre a vegetação que existiu no passado por exemplo. Um 

pólen que caísse fora da depressão seria comido por animais ou se degradaria mais facilmente. 

Estando na água da depressão ele fica protegido. Troncos/pedaços de madeira também estão 

depositados dentro da depressão e podem ser objetos importantes na área de identificação 

botânica. Ou seja, a perda do solo leva à perda dos próxies ambientais, vestígios para se poder 

estudar o solo e consequentemente a história do planeta e da vida. 

Como em geral ocorre para os Tabuleiros Costeiros, devido a sua morfologia plana, cuja 

altitude média situa-se entre 50 e 100 m, no entorno do PND os usos e ocupações do relevo tem 

se dado pela exploração econômica com vistas à formação de pastagens e cultivos agrícolas, 

principalmente os relacionados à silvicultura de eucalipto que na última década vem se 

intensificando no Extremo Sul da Bahia. Além disso, os contatos abruptos dos Tabuleiros 

Costeiros com as planícies marinhas e praias compõem um cenário atrativo do ponto de vista 

estético, constituindo forte potencial turístico regional. No distrito Pradense de Cumuruxatiba, 
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abrangido pela Zona de Amortecimento do Parque, destacam-se a construção de casas de 

veraneio e empreendimentos relacionados ao segmento turístico, sendo que o planejamento do 

uso e ocupação do solo ainda é um desafio a ser enfrentado pelo poder público municipal. 

Assim, além das perdas relacionadas à geodiversidade e à biodiversidade já mencionadas, a 

alteração do tipo de solo e a perda das muçunungas na Zona de Amortecimento do Parque pode 

acarretar perdas econômicas, ocasionadas pela perda do aporte de água e do solo adequado às 

atividades agropecuárias desenvolvidas na região. Trata-se de uma situação em que ocorre uma 

interrelação entre fatores naturais e humanos dentro de uma espacialidade. 

Ao final, pode-se afirmar que a muçununga é uma vegetação pouco conhecida e 

vulnerável, assim como os solos em que ela ocorre. Na Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 

2006, capítulo 1, artigo 2°, que dispõe sobre a proteção legal das formações florestais e 

ecossistemas relacionados ao bioma Mata Atlântica, a muçununga não aparece no rol das 

formações florestais nativas e ecossistemas associados protegidos pela referida lei.  

 

Geoconservação: do PND para o entorno do Parque 

 

Este trabalho pretende contribuir com Parque Nacional do Descobrimento a partir da 

apresentação de propostas relevantes à gestão da UC no âmbito da Geoconservação. Almeja-se 

também contribuir com a Zona de Amortecimento do Parque que abrange áreas com ocorrência 

de muçunungas e intenso desenvolvimento de diversas atividades econômicas com potencial 

de ameaça a elas. 

A primeira das contribuições se refere à sugestão de alteração do Plano de Manejo no 

que se refere à inclusão do tipo de solo Organossolo, considerando o trabalho de Pereira (2019). 

A versão original do Plano apenas descreve a ocorrência de Espodossolo sob áreas de 

muçununga. Dada a importância do Organossolo amplamente discutida no tópico anterior, com 

visível importância para a conservação da biodiversidade e para a manutenção dos fatores 

abióticos, bem como levando em consideração a fragilidade desse tipo de solo, a correta 

classificação é fundamental em instrumentos de gestão de Unidade de Conservação como é o 

caso de um Plano de Manejo de UC.  

A segunda proposta passa pela indicação de uma das muçunungas do Parque para ser 

planejada e implementada como atrativo destinado à visitação pública e à educação ambiental 

a partir da concepção de Geoturismo e com abordagem da interpretação ambiental. Sugere-se 

que a iniciativa seja desenvolvida na Muçununga da Lagoa das Antas dada a diversidade de 

solos presente, o que reflete no conjunto de fitofisionomias e de representações da fauna, 
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principalmente mamíferos, encontrados no local. Além do mais, sabe-se que áreas com forte 

presença de animais, como é o caso dessa muçununga, acabam se tornando alvo de caçadores. 

Por outro lado, a visitação pública tem sido percebida cada vez mais como ferramenta de 

aprendizagem e sensibilização da sociedade, além de que ela garante a presença de mais pessoas 

dentro da Unidade, o que pode acabar inibindo a presença de caçadores e praticantes de outros 

tipos de crimes ambientais. Planejar atrativos que associem aos fatores bióticos e histórico-

culturais já existentes os fatores abióticos pode enriquecer fortemente as experiências dos 

visitantes do PND, além de promover processos de aprendizagem em um espaço de educação 

não formal, além da multiplicação do conhecimento construído, já que o Parque recebe grupo 

de estudantes principalmente do nível básico de escolas localizadas no entorno do Parque.  

Para planejar o atrativo com base nas concepções do Geoturismo, sugere-se considerar 

as estratégias metodológicas de Geoconservação propostas por Brilha (2005). Apesar de sua 

proposta se destinar à conservação da Geodiversidade em uma concepção restrita, em que o 

foco da conservação recai sobre os elementos que compõem o Geopatrimônio, também 

chamados de geossítios, é possível considerar as estratégias com vistas à conservação dos 

elementos da Geodiversidade em sua totalidade, obviamente em escala reduzida e com 

abrangência no âmbito da UC. Tratam-se então das seguintes estratégias: inventário de geossítio 

(deve apresentar um valor que o destaque da média dos aspectos geológicos da área - 

características de excepção); quantificação do valor ou relevância com o objetivo de definir o 

valor intrínseco do geossítio, o seu uso potencial e a necessidade de proteção; monitoramento 

da perda do valor do geossítio ao longo do tempo com vistas à manutenção da sua relevância; 

e, desenvolvimento de estratégias de valorização e divulgação do Geopatrimônio. 

Em relação à extensão da Zona de Amortecimento da Unidade, e à ocorrência de 

formações vegetais de muçunungas no entorno da UC, muitas dessas ameaçadas pelas práticas 

de atividades econômicas abordadas no item anterior, e até mesmo as de subsistência, o Parque 

pode desempenhar um importante papel de mobilização, orientação e formação no âmbito da 

Educação Ambiental para a Geoconservação. Tal ação pode ocorrer a partir do envolvimento 

de aldeias indígenas, propriedades rurais, indústrias, assentamentos da reforma agrária e demais 

comunidades rurais, entre outros, a fim de encontrar e incentivar formas de uso do solo que 

garantam no longo prazo a sua conservação e a de seus componentes como a água, condições 

estas necessárias para a adequada reprodução material da sociedade. 

Por fim, em que pese a pouca visibilidade das muçunungas no que tange a instrumentos 

de proteção, o Brasil é signatário da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 
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Internacional, mais conhecida como Convenção de Ramsar. A Convenção motiva ações 

internacionais para a conservação e o uso sustentável das áreas úmidas e de seus recursos 

naturais. “No Brasil, existem vários tipos de áreas úmidas: manguezais, campos alagáveis, 

praias, veredas, várzeas amazônicas, igapós, campinarana e pantanal. Há ainda, as áreas 

irrigadas para agricultura, reservatórios de hidrelétricas etc.” (ICMBio, 2015). Considerando 

que o IBGE enquadra as muçunungas como campinarana, embora esse termo regionalista 

designa um tipo de vegetação da região amazônica, possivelmente pelas características 

semelhantes entre os ecossistemas (arenícolas típicos de Espodossolos e fisionomias variando 

de campestres a florestadas), é possível que as muçunungas também estejam protegidas pela 

Convenção de Ramsar e possa se beneficiar de iniciativas de proteção voltadas às áreas úmidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por muito tempo as Unidades de Conservação foram criadas e geridas a partir de uma 

orientação biocêntrica. Contudo, as interações entre os organismos vivos só são possíveis graças 

à disponibilidade de elementos geo-químico-físicos, como o ar, a água, o solo e os minerais. 

Sendo assim, a Geodiversidade, a partir de sua variedade de elementos abióticos, corresponde 

à base para o desenvolvimento da vida e por isso tem ganhado espaço nas tratativas relacionadas 

às UC, de modo especial nas relacionadas aos ecossistemas.  

Nas depressões dos Tabuleiros Costeiros do PND ocorrem, dentro do domínio da 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, enclaves de vegetação que apresentam um 

componente arbóreo pouco denso e o componente herbáceo-arbustivo predominante. Se 

estabelecem sobre os solos arenosos e úmidos, permanentemente ou ocasionalmente alagados, 

sendo os seus ambientes fortemente influenciados pelas condições edáficas. 

Esse trabalho realizou o mapeamento das áreas de ocorrência dessas muçunungas no 

âmbito dessa UC, apresentou elementos gerais associados à geodiversidade e à biodiversidade 

dessa formação vegetal, bem como tratou das pressões sofridas por ela e, por fim, propôs 

alternativas para que essas áreas sejam valorizadas dentro e no entorno da Unidade a partir dos 

conceitos de Geoconservação e Geoturismo. 

Mais estudos são necessários para analisar a dinâmica das depressões e os perfis de solos 

presentes nelas, bem como os aspectos relacionados à biodiversidade das muçunungas. 

Importante a atenção para as muçunungas não mapeadas nesse trabalho de forma a incluí-las 

posteriormente no rol, assim como o são possíveis estudos comparativos e/ou complementares 

a outros já ocorridos na região. Cabe aqui ressaltar a importância do cuidado quando da 



29 
 

implementação de projetos de recuperação de áreas degradadas a fim de não considerar essas 

áreas como parte dos alvos das iniciativas. Isso pode ocorrer se as áreas com vegetação de 

muçununga, menos densa do que a que ocorre na Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, 

não forem identificadas corretamente e acabarem sendo confundidas com áreas degradadas 

dessas florestas. É importante estar atento ao tipo de solo e às espécies da flora presentes, além 

de que é importante salientar que existem no PND áreas de muçunungas degradadas inclusive 

por incêndios. É o caso da Muçununga do km 18.  
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