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RESUMO 
 
 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica do uso e ocupação da terra no município 

de Porto Seguro-BA. A pesquisa tem como base teórica conceitual a concepção sistêmica, 

com o uso da abordagem geossistêmica (SOTCHAVA 1977).  Para atingir os objetivos 

propostos foram utilizados: análise e mapeamento do uso e ocupação da terra por meio de 

técnicas de geoprocessamento, revisão bibliográfica e técnicas de zoneamento geoambiental. 

As bases cartográficas utilizadas foram: cartas digitais de 1:100.000 da SEI e CPRM, 

utilizou-se também a base topográfica do  Modelo Digital de Elevação - MDE extraída do 

Shuttle Radar Topography Mission - SRTM.  Tendo como critério básico a delimitação 

geomórfica as Unidades do Relevo – o Planalto pré-litorâneo, Planalto Costeiro e Planície 

Costeira, análise de imagens digitais do município disponibilizado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais - INPE (2015). Considerando os processos migratórios do Sul para o 

extremo Sul da Bahia. Espera-se com os resultados desse trabalho apresentar dados para a 

comunidade científica, que sirvam para tomada de decisões em órgãos oficiais de 

planejamento a partir da avaliação geoambiental, que possibilitará subsidiar programas de 

políticas públicas e ações da iniciativa privada para o município de Porto Seguro-BA e que 

sirva de referência para todo o Sul e extremo Sul da Bahia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Relevo, Uso da terra, Geossistemas, Geoprocessamento. 
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ABSTRACT  

 

 

 

This work aims to analyze the dynamics of land use and occupation in the city of Porto 

Seguro-BA. The research has as theoretical conceptual basis the systemic conception, with 

the use of the geosystemic approach (SOTCHAVA 1977). In order to reach the proposed 

objectives, we used: analysis and mapping of land use and occupation through geoprocessing 

techniques, bibliographic review and geoenvironmental zoning techniques. The cartographic 

bases used were: 1: 100,000 digital charts of the SEI and CPRM, and the topographic base of 

the Digital Elevation Model - MDE extracted from the Shuttle Radar Topography Mission - 

SRTM was also used. Based on the geomorphic delimitation, the Relief Units - the Pre-

Coastal Plateau, Coastal Plateau and Coastal Plain, digital image analysis of the municipality 

provided by the National Institute for Space Research (INPE) (2015). Considering the 

migratory processes from the South to the extreme South of Bahia. The results of this work 

are expected to present data to the scientific community, which will serve to make decisions 

in official planning bodies based on the geoenvironmental evaluation, which will allow to 

subsidize public policy programs and actions of the private initiative for the municipality of 

Porto Seguro -BA and that serves as reference for all the South and extreme South of Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Relief, Land Use, Geosystems, Geoprocessing. 

 

vi 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho teve como base analisar a dinâmica do uso e ocupação da terra nos últimos 

30 anos com seus respectivos impactos nos recursos naturais no município de Porto Seguro, 

BA. O município é conhecido nacional e internacionalmente a priori pelo fator histórico, por 

se tratar do local da chegada dos colonizadores ao Brasil. Carrega forte conteúdo histórico-

cultural da origem do povo brasileiro, tornou-se um dos pontos turísticos mais conhecidos do 

país, o que convergem para o município anualmente cerca de um milhão de turistas, atraídos 

não só pelo apelo histórico-cultural, bem como pelos atributos naturais (ABIH, 2016; 

BAHIATURSA, 2016). Com extensa costa, praias com topografia aplainadas, declividade 

suave da plataforma continental proporcionando ambientes com pouca profundidade e 

temperaturas amenas das águas.  

As alterações na paisagem e organização espacial de Porto Seguro, nas últimas três 

décadas são notórias quando sobrepostas década a década às imagens de satélites, ferramenta 

importante, conjugada com técnicas de geoprocessamento para análise espacial. O uso e 

ocupação da terra refletem diretamente no equilíbrio dinâmico dos sistemas naturais 

(Christofoletti, 1980). O município está totalmente inserido no bioma mata atlântica, com 

vegetação típica de área tropical costeira, como o mangue e restinga. Com clima tropical 

litorâneo úmido, favorecido pela maritimidade e expressiva pluviosidade ao longo do ano, 

este favoreceu a inserção/implantação da industrial da celulose, com sua inserção desde a 

década de 1990 em alguns municípios da região extremo sul da Bahia (SEI, 2008).  

Porto Seguro tem a maior parte de seu relevo em tabuleiro costeiro com áreas 

possíveis de mecanização de plantio e colheita do eucalipto – matéria prima para produção da 

celulose. Conforme Cunha (2009, p.10) “formados por clones de eucalipto obtidos a partir do 

cruzamento das espécies Eucalyptus grandis e Eucalyptys urophaylla”. Clima, relevo e solos 

favoráveis são fortes atrativos para desenvolvimento de variados tipos de culturas. 

A utilização técnica de geoprocessamento, abarcando tecnologias avançadas como o SIG 

ArcGis e Spring, associada ao método sistêmico de análise resultou num mapeamento de uso 

e ocupação da terra e zoneamento geoambiental, permitiu a compartimentação do relevo em 

unidades geoambientais – o Planalto pré-litorâneo, Planalto costeiro e Planície costeira, que 

proporcionou subsídios a uma análise da dinâmica espacial em curso nas três últimas décadas 

no município. Diante disso, o trabalho mostra-se como ferramenta frente aos variados tipos 

de usos e ocupações antrópicas nas unidades geoambientais do município, que pode implicar, 

até certo ponto, na instabilidade dos sistemas geoambientais.  
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Em síntese, a caracterização geoambiental deste trabalho, indica os diversos usos e 

ocupações da terra, potencialidades, impactos ambientais e conflitos de usos da terra no 

município de Porto Seguro. Os imageamentos decadais (1985, 1996, 2006 e 2016) utilizados 

permitiram mapeamentos e análises de cobertura e usos da terra que subsidiarão tomadas de 

decisões às iniciativas pública e/ou privada, ao que se refere ao planejamento territorial e a 

gestão ambiental.  

 

 

1.1. Hipótese: A dinâmica do Uso e Ocupação da Terra no Município de Porto Seguro tem 

se intensificado nos últimos 30 anos, por conta da crise da lavoura cacaueira, investimentos 

governamentais para atividade turística, implantação e avanço da silvicultura no Município 

de Porto Seguro, BA.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar por meio do zoneamento geoambiental, nos últimos 30 anos, a dinâmica do Uso e 

Ocupação da Terra no Município de Porto Seguro-BA, com uso de técnica de 

geoprocessamento. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Sobrepor cartas de geologia, geomorfologia, pedologia, clima, hidrografia na escala 

de 1: 100.000 do Município de Porto Seguro-BA; 

 Elaborar mapas de uso e ocupação da terra no Município de Porto Seguro-BA, 

utilizando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, dos anos de 1985, 

1996, 2006 e 2016. 

 Identificar e avaliar o uso e ocupação da terra nos últimos 30 anos, como parâmetro 

de comparação da dinâmica do Uso e Ocupação da terra de Porto Seguro-BA, 

utilizando técnicas de geoprocessamento; 

 Elaboração e interpretação de carta de zoneamento geoambiental do município de 

Porto Seguro-BA. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Considerações sobre O Uso, Cobertura e Ocupação da Terra, 

Geoprocessamento e Planejamento Ambiental. 

 

 De acordo com as bases conceituais e teóricas do INPE (CST-312, 2015 p. 5-10) 

ocorre confusão conceitual acerca dos termos uso da terra e cobertura da terra, em que a 

cobertura corresponde a “cobertura física da terra, estado biofísico da superfície da terra. 

Água, gelo, formações rochosas, solo exposto, área construída, vegetação natural ou 

plantada, etc.”. Enquanto que o uso da terra corresponde a “maneira na qual, elementos 

biofísicos da superfície da terra são utilizados e/ou o propósito para quais esses elementos 

são utilizados” (Ibdem, idem). Para Turner et al. (1995) a cobertura da terra é o estado 

biofísico da superfície e da imediata subsuperfície da terra, enquanto o uso da terra refere-se 

aos fins pelos quais os atributos biofísicos da terra são utilizados. Sendo que o uso pode 

determinar a cobertura da terra, onde as instituições gestoras e/ou os tomadores de decisões 

podem alterar as condições iniciais da cobertura da terra para atender interesses de usos. Para 

o IBGE (2006, p.20) “o levantamento do uso e da cobertura da terra indica a distribuição 

geográfica da tipologia de uso, identificada através de padrões homogêneos da cobertura 

terrestre”. 

 O uso, cobertura e ocupação da terra sintetizados em mapas indicam a ação antrópica 

sobre a superfície da Terra e seus padrões, o que pressupõe especulações diversas sobre a 

paisagem. Ao longo do tempo as técnicas de elaboração de mapas temáticos, especialmente 

de uso e ocupação da terra, no quesito manipulação dos dados, deixa de ser analógica e passa 

a ser  digital, passando da interpretação de fotografia, quando do uso de avião denominada de 

aerofotogrametria (atualmente tem uma retomada devido à utilização plataforma não 

tripulada, se utiliza para mapeamento de pequena propriedade e estudo com escala 

cartográfica maior), a sensores remotos de alta resolução, com imagens digitais 

georeferenciadas – Os satélites, tornando-se admissível o uso de imagens de variadas escalas, 

sendo viável e possível abrangência de amplas áreas. 

 De acordo com Rosa (2007) a técnica de sensoriamento obtém dados confiáveis e em 

diferentes escalas, o que possibilita maior precisão das imagens, aliados aos softwares de 

Sistemas de Informações Geográficas – SIG(s), aperfeiçoados atendem criteriosamente o 

tratamento digital das imagens possibilitando a confecção de mapas mais próximo da 

realidade de uso e ocupação de determinada área estudada. Para Elachi (1987 apud Novo, 
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2010), sensoriamento remoto implica na obtenção de informação a partir da detecção e 

mensuração das mudanças que um determinado objeto impõe aos campos de força que o 

circundam, sejam estes campos eletromagnéticos, acústicos ou potenciais.  De acordo com 

Florenzano (2002, p.09) “Sensoriamento remoto é a tecnologia que permite obter imagens e 

outros tipos de dados, da superfície terrestre, através da captação e do registro da energia 

refletida ou emitida pela superfície”.   

 Nesse sentido numa definição mais ampliada de sensoriamento remoto Novo (2010, 

p.28) o define como sendo: 

[...]a utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento de dados, 

equipamentos de transmissão de dados colocados a bordo de aeronaves, 

espaçonaves, ou outras plataformas, com o objetivo de estudar evento, fenômenos e 

processos que ocorrem na superfície do planeta Terra a partir do registro e da 

análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias que o 

compõem em suas mais diversas manifestações.  

 

 Para Abreu e Nascimento (2010, p.19), “a função primordial do processamento digital 

de imagens de sensoriamento remoto é a de fornecer ferramentas para facilitar a identificação 

e a extração das informações contidas nas imagens, para posterior interpretação.” Dessa 

forma, os sistemas computacionais são utilizados para atividade interativa, de análise e 

manipulação das imagens orbitais não tratadas, brutas.  Os avanços em monitoramento são 

tão importantes que hoje é possível integrar imagens de satélites, aerofotogrametrias e até 

mesmo imagens registradas nas ruas com o intuito de auxiliar na localização, assim como 

imagens atualizadas registrando a dinâmica do uso e ocupação na sociedade moderna. 

 Para uso de planejamento e análises de variados segmentos de pesquisa, o 

processamento digital de imagens é fundamental para entender a análise do espaço 

geográfico, levando em conta a distribuição de áreas florestais, áreas urbanas, percepção de 

áreas desmatadas dentre outras, possibilitando analisar, comparar e interpretar as variadas 

práticas de uso da terra numa dada área. Nesse sentido, de acordo com Rodriguez & Silva 

(2013) o planejamento regula e controla as atividades dos indivíduos e grupos, em que os 

efeitos negativos que por ventura possa surgir sejam minimizados e, por conseguinte, 

promova um melhor proveito do meio físico, pois ao conhecer os cenários da evolução da 

paisagem ao longo do tempo, possibilita entender o passado, ao passo que, permite 

compreender o presente e indicar tendência futuras (SANTOS 2004).   

 Moraes (2005 apud Rodriguez, 2013, p.285) considera que:  

 

Um adequado planejamento ambiental mexe com muitos interesses, sendo 

estruturalmente um potencializador de conflitos... Nem sempre o 

ambientalmente correto segue junto com os anseios sociais. 
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 O que remete inferir que toda ação de planejamento territorial deve considerar os 

contextos ideológicos e os interesses políticos existentes no espaço geográfico em questão na 

pesquisa, compreendendo que o território apresenta variados grupos sociais, ideologias, 

interesses políticos e econômicos diversos – com pretensões diversas, de afirmação 

socioeconômica e/ou socioespacial etc. Visto que o território na perspectiva sistêmico-

holística (Bertalanffy, 1973; Crhistofoletti, 1999; Folch, 2003; Vasconcellos, 2010; 

Rodriguez e Silva, 2013) deve ser estudado não como a soma das partes, mas sim como uma 

totalidade organizada, de modo que é o todo que permite distinguir e compreender as suas 

partes e não ao contrário seja à base da análise. Para Santos (2004, p. 27):  
 

O planejamento ambiental surgiu, nas três últimas décadas, em razão do 

aumento dramático da competição por terras, água, recursos energéticos e 

biológicos, que gerou a necessidade de organizar o uso da terra, de 

compatibilizar esse uso com a proteção de ambientes ameaçados e de 

melhorar a qualidade de vida das populações. Surgiu também como uma 

resposta adversa ao desenvolvimento tecnológico, puramente materialista, 

buscando o desenvolvimento como um estado de bem-estar humano, ao 

invés de um estado de economia nacional. O planejamento ambiental vem 

como uma solução a conflitos que possam ocorrer entre as metas da 

conservação ambiental e do planejamento tecnológico 

 

 A inter-relação dos sistemas nos processos de planejamento e gestão indica que os 

sistemas ambientais são sempre influenciados pela relação dialética entre os fenômenos 

naturais e os fenômenos sociais. Aspectos a considerar numa inter-relação dos sistemas 

podem ser expressos pela capacidade de gestão e/ou transformação do meio ambiente na 

forma com que o sistema social controla e influencia o ambiente natural, assim como a 

influência e condicionalidade ambiental, que consiste na forma como se manifestam as 

condições ambientais sobre o sistema social. Nesse sentido, entende-se que os sistemas 

ambientais estão inter-relacionados, formando uma totalidade, com estruturas conexas, 

conectado numa complexa rede de causa-efeito submetida à retroalimentação (Rodriguez e 

Silva, 2013). 

 Segundo Rodriguez e Silva (2013) duas são as principais formas de interação, a 

primeira expressa à adaptação social às potencialidades e limitações do ambiente ou meio 

natural, o que indica uma forte influência da condicionalidade ambiental. Enquanto que a 

segunda, a gestão e transformação dos sistemas ambientais naturais, pelo sistema social.   

  Para Crhistofoletti (1999, p.162)  

O planejamento ambiental envolve-se com os programas de utilização dos 

sistemas ambientais, como elemento condicionante de planos nas escalas 

espaciais do local, regional e nacional, ou de atividades setorizadas como o 

uso do solo urbano, uso do solo rural, execução de obras de engenharia e 

planejamento econômico.  Em função de focalizar os ecossistemas e 
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geossistemas, os seus objetivos podem sublinhar perspectivas ecológicas ou 

geográficas.  

 De acordo com Anjos et al  (2013, p. 392)   

Planejamento se configura como um processo cíclico retroalimentado 

constantemente, e mesmo se expressando linearmente no tempo, possibilita 

a geração de propostas e soluções num ambiente contínuo de tomada de 

decisões, tendo um caráter muito mais complexo do que uma sequência de 

atividades.  

 

 Nessa perspectiva, a abordagem sistêmica em planejamento ambiental possibilita 

identificar os tipos de usos dos atributos naturais, assim como, criar cenários futuros, sendo 

um indicativo das possíveis condições de usos e ocupações antrópica no espaço geográfico. 

Com o auxílio do conjunto de técnicas ligadas à informação espacial – Geoprocessamento – 

torna-se viável o uso de múltiplas escalas para análise da organização espacial. 

 

2.2 Sistemas, Geossistemas e os Sistemas Antrópicos. 

  

 O biólogo alemão Ludwing von Bertalanffy na década de 1940, trouxe uma grande 

contribuição, apresentando a comunidade científica a possibilidade de uma ciência holística, 

que tentasse abordar saberes/informações concomitantes  as demais ciências – uma 

multidisciplinaridade entre os diversos campos do saber. Cunhou a base teórica da 

abordagem sistêmica, com a elaboração da Teoria Geral dos Sistemas – numa concepção de 

ideias de sistemas – “todos integrados”.  

 Nessa perspectiva, o Sistema pode ser definido como um conjunto de 

elementos/partes interdependentes, inter-relacionados/interagentes que atuam visando a um 

objetivo comum. De acordo com Bertalanffy (1973) um sistema pode ser definido como um 

conjunto de elementos em inter-relação entre si e com o ambiente, sendo o sistema maior, e/o 

que comporta os demais sistemas – o ambiente. Conforme figura 1.  

 

   

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Esquema de Sistema de acordo com Bertakanffy. 

Fonte: Bertalanffy (1973). 
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 De acordo com Bertalanffy (1973) a maioria dos sistemas é aberta e sofrem interações 

com o ambiente onde estão inseridos, podendo a retroalimentação ser positivas ou negativas. 

Enquanto que nos sistemas fechados não ocorrem “trocas” com o ambiente onde se inserem.   

Ao ponto que havendo modificações da composição de partes do conjunto de componentes 

de um sistema, pode ocorrer mudança em sua configuração. Nesse sentido o sistema irá 

procurar um ponto de equilíbrio, se uma parte não funciona bem, outras partes o farão 

funcionar para manter o sistema em equilíbrio com fins de atingir seus objetivos – o 

equilíbrio dinâmico (Socthava, 1977; Christofoletti, 1979; 1980; 1999; Mattos e Perez Filho 

2006; Amorim, 2011 e 2016 e Silva, 2010 e 2012) inerente a princípios da física.   Por 

conseguinte, quando um sistema passa de um estado para outro, consequentemente irá 

consumir energia, perdendo-a gradativamente o que tende a esgotar-se, esse processo 

encadeia a entropia, quando negativa, busca esse equilíbrio dinâmico em um sistema 

complexo.  

 De acordo com Rodriguez e Silva (2013, p.54): 

São considerados como sistema ambiental as diferentes categorias do 

ecossistema humano com diferentes níveis de organização, caracterizadas por 

diversos graus de complexidade e de relações entre os fenômenos ou 

subsistemas naturais e sociais. Os sistemas ambientais respondem às várias 

categorias de organização da matéria e, finalmente, da organização do 

espaço. 

 

 Para Crhistofoletti (1999, p. 40) “A complexidade do sistema ambiental físico, como 

entidade individualizada, torna-se compreensível quando focalizada sob a perspectiva da 

análise geográfica. A geografia é a disciplina que estuda a organização espacial”. Onde se 

compreende “a organização espacial como sistema funcional e estruturada espacialmente...” 

(Ibidem, idem). 

 Na geografia, foi o Russo Viktor Borisovich Sotchava, quem contribuiu de forma 

contundente em apresenta uma estrutura do pensamento sistêmico, criando em 1960 o termo 

Geossistema (Sistema Geográfico ou Complexo Natural Territorial).  Beroutchachvili e 

Bertrand (1978). De acordo com Troppmair e Galina (2006, p. 80) “a literatura geográfica 

das escolas russa e alemã deixa claro que o Geossistema funciona em escala regional”. No 

entanto, no Brasil os trabalhos geossistêmicos contemplam não apenas as escalas regionais, 

mas também os limites territoriais estaduais e municipais (FUNCEME, 2016). 

 Troppmair e Galina (2006, p. 80) concluem que: 

 
O Geossistema é um sistema natural, complexo e integrado onde há 

circulação de energia e matéria e onde ocorre exploração biológica, 

inclusive aquela praticada pelo homem. Pela ação antrópica poderão ocorrer 

pequenas alterações no sistema, afetando algumas de suas características, 
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porém estes serão perceptíveis apenas em micro-escala e nunca com tal 

intensidade que o Geossistema seja totalmente transformado, 

descaracterizado ou condenada a desaparecer. 

 

 O geossistema funciona por meio de fluxos de energia e matéria, é dinâmico, aberto, 

hierarquicamente organizado. Um geossistema elementar – fácies é, conforme Sotchava 

(1977), a menor área geográfica na qual ocorre uma ciclagem de substâncias homogênea. O 

geossitema compreende o “potencial ecológico de determinado espaço no qual há uma 

exploração biológica, podendo influir fatores sociais e econômicos na estrutura e expressão 

espacial” (Ibdem, idem).  

 De acordo com Crhistofoletti (1999, p. 42): 

 

SOTCHAVA (1962) introduziu o termo geossistema na literatura soviética 

com a preocupação de estabelecer uma tipologia aplicável aos fenômenos 

geográficos, enfocando aspectos integrados dos elementos naturais numa 

entidade espacial em substituição aos aspectos da dinâmica biológica dos 

ecossistemas. (...) a principal concepção do geossistema é a conexão da 

natureza com a sociedade, pois embora os geossistemas sejam fenômenos 

naturais, todos os fatores econômicos e sociais influenciando sua estrutura e 

particularidades espaciais são levados em consideração durante sua análise 

(SOTCHAVA, 1997). 

 

 George Bertrand (1971) geógrafo francês, na perspectiva do pensamento sistêmico, 

foi um dos grandes responsáveis em ampliar o conceito de geossistema, criou um sistema 

tripolar denominado de GTP (Geossistema, Território e Paisagem), nessa perspectiva o 

geossistema passa a ser uma unidade ou um nível taxonômico da paisagem, para Bertrand 

(op. cit.) os fenômenos geográficos são classificados em níveis taxonômicos, dispostos em 

unidades superiores (zona, domínio, região) e unidades inferiores (geossistema, geofácies, 

Geótopo). 

 Bertrand (1972 apud Crhistofoletti, 1999, p.42) define geossistema como estando 

“situado numa determinada porção do espaço, sendo o resultado da combinação dinâmica, 

portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópico, que fazem da paisagem um 

conjunto único e indissociável, em perpetua evolução”.  

 De acordo com Crhistofoletti (1999, p. 43) ao considerar a grandeza da escala 

mundial, o planeta Terra pode ser visualizado como um geossistema. “Há estruturação, 

funcionamento e organização, possibilitando que o sistema global alcance um estado de 

equilíbrio, cuja estabilidade apresenta determinada amplitude na sua resiliência”.  Pois os 

fluxos de matérias e energia podem ser mensurados, considerando a peculiaridade de seus 

elementos.  
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 Ao considerar que o planeta pode ser visualizado como um geossistema Crhistofoletti 

(1999) fica claro a forma de entender os geossistemas de acordo com Sotchava (1960) e 

Bertrand (1971) nessa perspectiva Bertrand, concebia um geossistema como uma das 

categorias hierárquicas da paisagem, não levando em conta as múltiplas escalas de um 

geossistema que propunha a perspectiva Russa na análise da paisagem, fato que a partir de 

1978, Bertrand revoga sua classificação, e passa a adotar a proposta inferida por Sotchava 

(BEROUTCHACHVILI E BERTRAND, 1978). Para Bertrand (1972, apud Crhistofoletti 

1999, p. 42): 

O geossistema resultaria da combinação de um potencial ecológico 

(geomorfologia, clima, hidrologia), uma exploração biológica (vegetação, 

solo, fauna) e uma ação antrópica, não apresentando, necessariamente, 

homogeneidade fisionômica, e sim um complexo essencialmente dinâmico. 

Essa unidade abrange escala de alguns quilômetros quadrados a centenas de 

km², podendo ser decomposto em unidades menores fisionomicamente 

homogêneas, representados pelos geofáceis e geótopos. 

 

 De acordo com Crhistofoletti (1999, p. 42) para Sotchava ao que se refere à 

classificação dos geossistemas: 

 

O elemento básico para a classificação é o espaço e tudo o que nele está 

contido em integração funcional, e do ponto de vista geográfico em três 

escalas: topologia, regional e planetária. Em escala decrescente de categorias 

distingue geossistema, geócoros, geômeros e geótopos.  

 

 Para Amorim (2012, p. 12) 

 
Uma crítica ao conceito de Geossistema de Bertrand (1971) é a inclusão do 

homem como componente dos Geossistemas. Segundo a perspectiva de 

Sotchava (1977), não é porque os Sistemas Antrópicos inserem novos 

elementos e/ou alteraram os elementos e os fluxos de matéria ou energia nos 

Sistemas Ambientais que o homem passou a ser elemento componente do 

Geossistemas. Na verdade, os Geossistemas rearranjam as novas condições 

dos fluxos de matéria e energia. Nos Sistemas Ambientais, mesmo nas áreas 

urbanizadas ou com intensa atividade agrícola, a natureza apresenta uma 

dinâmica própria, claro que adaptada às novas condições. 

 

 Nessa perspectiva para Sotchava (1977) os Geossistemas, de acordo com Amorim 

(2012, p.11) "definiriam o objeto de estudo da Geografia Física, constituindo de elementos 

do meio natural, que podem sofrer alterações na sua funcionalidade, estrutura e organização 

em decorrência da ação antrópica", Enquanto que do ponto de vista de Bertrand (1971) 

"considera a ação antrópica como um integrante dos Geossistemas" (ibdem, Idem). 

 Na sociedade moderna a abordagem sistêmica é utilizada por variados campos do 

saber, atuando em concomitância no tripé das áreas do conhecimento: biológicas, exatas e 

humanas. Partindo dos níveis de antropização atuais, os Geossistemas e os Sistemas 



10 

 

 

 

Antrópicos (Cavalcanti, 1997; Perez Filho, 2007; Amorim, 2012; Silva, 2012 e Rodriguez e 

Silva, 2013) não podem ser estudados de maneira isolados, mas de forma integrada, pois os 

mesmos apresentam leis e dinâmicas próprias. 

 

2.3 O Zoneamento Geoambiental como ferramenta de análise e gestão ambiental 

 

O zoneamento, considerando como uma ferramenta para análise ambiental torna-se 

um recurso favorável ao planejamento e interpretação da paisagem. Para Santos e Silva 

(2004, p. 230-231): 

Conceitualmente, zonas ou unidades de zoneamento referem-se aos espaços 

identificados em um território, que apresentam certa homogeneidade interna 

em função de suas variáveis ambientais, passíveis de serem delimitadas no 

eixo horizontal do espaço, numa escala definida. São determinadas por 

agrupamentos onde as variáveis ambientais (componentes, fatores e 

atributos) apresentam alto grau de associação e significativa diferenciação 

entre os grupos.  

 

O zoneamento ambiental em suma, considera prioritariamente os atributos naturais, 

com foco conservacionista. É um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente através 

da Lei nº 6.938/1981. Por intermédio do decreto federal nº 4.297/2002 o termo zoneamento 

ambiental passou a ser denominado de Zoneamento ecológico-econômico – ZEE, ampliando 

suas prerrogativas para socioeconômicas e ambientais. 

A escala utilizada é determinada de acordo com o detalhe que se pretende obter, a 

disponibilidade de informações da área de estudo, merece especial atenção. O Decreto 

4.297/2002 regulamenta as escalas do Sistema Nacional de ZEE(s), com redação atualizada 

através do Decreto nº 6.288, de 6 de dezembro de 2007, no art. 6-A que trata da escala, sendo 

as mais usuais:  

I - ZEE nacional na escala de apresentação 1:5.000.000 e de referência 

1:1.000.000; 

II - ZEE macrorregionais na escala de referência de 1:1.000.000 ou maiores; 

III - ZEE dos Estados ou de Regiões nas escalas de referência de 1:1.000.000 

à de 1:250.000, nas Macro Regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste e de 

1:250.000 a 1:100.000 nas Macro Regiões Sudeste, Sul e na Zona Costeira; e 

IV - ZEE local nas escalas de referência de 1:100.000 e maiores. 

 

Aplicando-se a partir de 1: 100.000 e maiores em escala de detalhes, realizados nos 

municípios e em Unidades de Conservação. De acordo com § 1º O ZEE desempenhará 

funções diversas:   

III - nas escalas locais de 1:100.000 e maiores, para indicativos operacionais 

de gestão e ordenamento territorial, tais como, planos diretores municipais, 

planos de gestão ambiental e territorial locais, usos de Áreas de Preservação 

Permanente, nos termos do art. 4º da Lei nº 4.771, de 1965. 
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É comum encontrar vários tipos de zoneamento. A legislação brasileira preconiza 

alguns tipos conforme indica a tabela 1. 

 

Tabela 1: Exemplos de tipos de zoneamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos e Silva, 2004, p. 228. 

 

A legislação brasileira que trata da política nacional do meio ambiente, a Lei 6.938/81, 

deixa de considerar outras denominações, como o geoambiental, ecológico, agrícola, etc. ao 

passo que o zoneamento geoambiental tem sua importância metodológica, em suma, também 

tem caráter de definir gestão de recursos ambientais, realizado no âmbito técnico-acadêmico, 

é capaz de contribuir no planejamento ambiental e territorial. Nesse sentido, de acordo com 

PORTO-GONÇALVES (2006 apud Oliveira, 2012), deve-se considerar que as “soluções dos 

problemas ambientais não são de natureza técnica, mas de opção politico-cultural, pois, afinal, 

a técnica deve servir à sociedade e não essa ficar submetida àquela”. Para Ross (2006) o 

zoneamento geoambiental é considerado um instrumento de planejamento ambiental 

territorial, com base no método integrador das informações ambientais, portanto, sistêmico.  

O zoneamento geoambiental do ponto de vista metodológico baseia-se na teoria de 

sistemas (BRASIL, 1984; Santos e Silva 2004; Amorim, 2012; Silva, 2012). Considerando 

os atributos naturais como base para análise geoambiental do município de Porto Seguro, o 

que possibilita uma análise múltipla e integrada do espaço. Nesse sentido, LOSSARDO 

(2010, p. 16) considera “a paisagem como resultante da combinação dinâmica dos seus 

elementos físicos, biológicos e antrópicos...”.  

Nesse sentido, a análise geoambiental possibilita indicar as potencialidades e 

fragilidades ambientais, ao passo que, através dos recursos cartográficos é possível gerar 

dados, representa-los, interpretá-los e sobrepô-los gerando cartas temáticas e cartas 
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ambientais/sínteses, que consequentemente viabiliza compreender a influência antrópica e a 

dinâmica de usos na transformação da paisagem.  

De acordo com Santos (2004, p.133) “em planejamento ambiental, as zonas 

costumam expressar as potencialidades, variações, fragilidades, suscetibilidades, acertos e 

conflitos de um território”. A caracterização dos elementos físicos da paisagem, em níveis 

taxonômicos, com o intuito de estabelecer mapeamento geomorfológico Ross (1992), 

agregado aos tipos de uso e ocupação da terra, fornecem elementos eficazes à análise 

geoambiental.  

Partindo desse pressuposto, o zoneamento geoambiental passa a existir como uma 

ferramenta importante para auxílio na gestão ambiental e socioeconômica para o município de 

Porto Seguro, ampliando a qualidade e serviços ambientais, a exemplo dos recursos hídricos, 

que ao longo das três últimas décadas vem sofrendo impactos ambientais negativos (incluindo 

nascentes, margens e afluentes) com atividade agropecuária, expansão urbana e silvicultura 

(VEIGA e SILVA, 2015), bem como a vegetação litorânea, bastante explorada e impactada, 

através de serviços prestados por empreendedores com foco ao atendimento à demanda 

turística (Emporto, 2016). Outro ponto importante reflete nos usos e ocupações conflitantes, 

entre áreas de proteção permanente, assentamentos rurais e terras indígenas (FUNAI-

NOTÍCIAS, 2016).  

 Por conseguinte, o município de Porto Seguro, possui ações de planejamento e gestão 

territorial que associados à análise por meio de zoneamento geoambiental, podem contribuir 

para qualidade e/ou melhoria ambiental local; o exemplo de Áreas de Preservação Permanente 

(APP's), Parques Nacionais, com destaque para o Parque Nacional do Pau Brasil e Parque 

Nacional do Monte Pascoal, bem como para a Estação Ecológica Pau Brasil, RPPN Vera Cruz 

(Portaria Federal de nº 149/98, aprovada em 05 de novembro de 1998), APA Caraíva-

Trancoso dentre outras, e o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica de Porto Seguro, BA - PMMA, sendo considerado como uma ferramenta que auxilia 

na gestão municipal, ao que se refere à questão ambiental local, é um instrumento previsto na 

Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006 e Decreto nº 6.660/2008). O município também 

conta com um Plano Diretor (Lei Nº 651, de 17 de novembro de 2006), que contempla nos 

principais objetivos, Capítulo II, Art. 4º: 

V - Preservação, valorização e recuperação ambiental:  

VI - Compensação pelos danos irreversíveis causados ao meio ambiental;  

VII - Democratização das instituições e participação social nas decisões sobre 

as políticas públicas e, sobretudo na gestão urbanística e ambiental, [...].  

 



13 

 

 

 

O zoneamento definido na área urbana é tratado no capítulo IV, Art. 19. Esses 

mecanismos contribuem de alguma forma, na manutenção racional dos recursos hídricos, 

biodiversidade e bem-estar público. 

 

2.4. Sensoriamento remoto como ferramenta de análise e gestão ambiental 

 

Ao longo do tempo a necessidade de representar o espaço geográfico possibilitou 

ampliar perspectivas sobre a dinâmica espacial, a utilização de recursos cartográficos, através 

de equipamentos (plataformas não tripuladas, aeronaves, GPS, hardware, software etc.) e seus 

produtos (imagens, símbolos e formas gráficas) para subsidiar o planejamento e gestão 

territorial, possibilita uma análise multitemporal da dinâmica espacial.  

Os mapas são recursos sínteses no estudo da dinâmica espacial, e a confecção desses 

não se resume simplesmente como meio para armazenar informações de áreas. Para Duarte 

(2008, p. 18) a confecção de mapas tem “como finalidade principal não só conhecer, mas, 

principalmente, racionalizar e administrar o uso do espaço geográfico envolvente.”.  

Ao assimilar a natureza da luz, em especial a natureza da radiação solar, fornecem 

subsídios que possibilitam o uso de sensores remotos – satélites, que para (Moreira, 2012, 

p.18) “está intimamente ligado à medida da radicação eletromagnética, refletida ou emitida 

dos alvos da superfície terrestre, bem como ao tratamento e à disponibilização dessa 

informação numa forma passível de ser interpretada”. Sem os quais, acrescidos da tecnologia 

computacional/informática (hardware e software), seriam improváveis à análise e registro de 

imagens espaciais, sobretudo, mensurar a radiação eletromagnética e registro da energia 

refletida ou emitida dos alvos da superfície terrestre. Ao longo da história, muitos 

pesquisadores debruçaram-se sobre a natureza da luz, por essa via, no campo da Física óptica, 

(Carvalho, 2005). 

 De acordo com Moreira (2012, p. 23) "Ondas são perturbações, ou oscilações de 

partículas ou do espaço, por meio das quais muitas formas de energia se propagam a partir de 

suas fontes." Por conseguinte, a onda eletromagnética de vital importância para o 

sensoriamento remoto, difere das demais ondas, pois, se propaga também no vácuo, não é 

obrigatório um meio para se propagar. Para Florenzano (2011, p. 11) "A energia utilizada em 

sensoriamento remoto é a radiação eletromagnética, que se propaga em forma de ondas 

eletromagnética com a velocidade da luz (300.000 km por segundo)". De acordo com Jensen 
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(2009, p. 8) a REM “representa um canal de comunicação muito eficiente e em alta 

velocidade entre o sensor e o fenômeno remoto.”.  

A interação da radiação solar com a superfície Terrestre de acordo com Florezano 

(2011, p. 12) se dá através de objetos da superfície terrestre, a exemplo da vegetação, da água 

e do solo, que “refletem, absorvem e transmitem radiação eletromagnética (REM) em 

proporções que variam com o comprimento de onda, de acordo com as suas características 

biofísicas e químicas.”.  Por conseguinte, a assinatura espectral corresponde à intensidade 

relativa com que cada corpo reflete ou emite a radiação eletromagnética nos diversos 

comprimentos de onda.  

De acordo com o INPE (2016, p.3): 

Quando a radiação interage com um objeto, pode ser refletida, absorvida ou 

mesmo transmitida (no caso de objetos transparentes). Em geral a parte 

absorvida é transformada em calor ou em algum outro tipo de energia e a 

parte refletida se espalha pelo espaço. O fator que mede a capacidade de um 

objeto de refletir a energia radiante indica a sua reflectância, enquanto que a 

capacidade de absorver energia radiante é indicada pela sua absortância e, 

da mesma forma, a capacidade de transmitir energia radiante é indicada pela 

sua transmitância. Certamente um objeto escuro e opaco tem um valor baixo 

para a reflectância, alto para a absortância e nulo para a transmitância. A 

reflectância, absortância e a transmitância costumam ser expressas em 

percentagem (ou por um número entre 0 e 1). 

A interação dos corpos terrestre quando vistos através de sensores, pode variar sua 

aparência, que depende da relação de energia incidente deles com a energia incidente – os 

corpos recebem e emitem energia. Esses corpos apresentam propriedades específicas como 

temperatura (coeficiente de absorvicidade), coeficiente de emissividade, transmissividade e 

refletividade (Santos, 2013, p.23). As propriedades dos corpos apresentam aparências 

diversas, como volume, forma e estrutura da sua superfície. De acordo com Novo (2010), 

Forenzano (2011) e Moreira (2012), alguns corpos/alvos apresentam comportamento espectral 

que podem mudar frequentemente, considerando suas propriedades, a exemplo da vegetação 

ao longo do ano.   

 Para Santos, (2013, p.20):  

As propriedades espectrais das plantas superiores dependem da Morfologia 

das folhas; estrutura interna das folhas; composição química; geômetra das 

plantas (disposição espacial); etapa de crescimento ou desenvolvimento na 

qual encontra práticas culturais; condições climáticas antes e durante o ciclo 

de vida das plantas. Sendo que as folhas absorvem, refletem e transmitem as 

radiações incidentes seguindo o padrão das células pigmentadas que contêm 

soluções aquosas.  
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 Considerando a interação solar com a vegetação, Moreira (2012, p. 73) pondera que, 

“as quantidades de energia absorvida, transmitida ou refletida pelas folhas das plantas podem 

diferir de uma espécie para outra ou até mesmo dentro da própria espécie, porque existem, 

dentre outros, os fatores ambientais que influenciam direta ou indiretamente nesta interação”.  

 Nesse sentido, quando a interação da radiação solar ocorre em relação ao solo, 

considerando que há variados tipos de solos, com diferentes propriedades, sendo o principal 

fator dessa variedade, o clima. Tendo em vista que uma mesma rocha matriz pode derivar 

vários tipos de solos, de acordo com o tipo climático a que está submetida. Para LEPSCH 

(1976, apud Moreira, 2012): “A razão disso é a maior ou menor decomposição da rocha e a 

velocidade das reações químicas, que são maiores nos climas mais quentes.”. Portanto, o 

comportamento espectral dos solos terão alguns parâmetros a serem observados, de acordo 

com Moreira (2012, p. 59): 

Os parâmetros do solo que influenciam a radiação refletida ou emitida da 

superfície são vários, porém a literatura cita como mais importantes os óxidos 

de ferro, a umidade, a matéria orgânica, a granulometria, a mineralogia da 

argila e o material de origem. Além desses fatores, têm sido citados a cor do 

solo, a capacidade de troca catiônica, as condições de drenagem interna do 

solo, a temperatura, a localização etc.   

 Nesse sentido, é importante salientar que é possível, através da análise do 

comprimento de onda, verificada suas respectivas curvas espectrais, que está intimamente 

ligada à estrutura do átomo de determinado elemento químico, definir a composição química 

e/ou características de alvos/substâncias, pois cada alvo/substância irradia em determinadas 

faixas de comprimentos de ondas.  

Para Novo (2010 p.259), considerando as sugestões de Condit (1970) e Stoner e 

Baumgardner (1980) as curvas espectrais do solo podem ser classificadas em 5 tipos 

conforme tabela 2.  
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Tabela 2. Características principais das curvas espectrais de solos 

 

Características principais das curvas espectrais de solos 

Tipo de 

curva 
Região do 

espectro 
Feição espectral Característica do solo 

1 0,32 – 1,00 µm1 Baixa reflectância 

Forma côncava 

 

2 0,32 – 0,60 µm 

0,60 – 0,70 µm 

0,70 – 0,74 µm 

0,32 – 0,75 µm   

Gradiente decrescente 

Gradiente acentuado 

Gradiente decrescente 

Forma convexa  

Solos bem drenados 

pouca matéria orgânica  

3 0,32 – 0,60 µm 

0,60 – 0,74 µm 

0,76 – 0,78 µm 

0,88 – 1,00 µm 

Gradiente acentuado 

Gradiente pequeno 

Gradiente decrescente  

Gradiente aumenta c/d 

Solos com conteúdo de 

ferro razoavelmente 

elevado 

4 0,32 – 2,30 µm 

0,88 – 1,30 µm 

Baixa reflectância 

Redução da 

reflectância 

Alto conteúdo de ferro 

e matéria orgânica  

5 0,75 – 1,30 µm Gradiente decrescente  

Não há banda de 

absorção de água em 

1,43 µm 

Alto conteúdo de ferro 

e baixo conteúdo de 

matéria orgânica 

Fonte: NOVO (2010, p. 259). 

 

 Em relação ao comportamento espectral da água, é essencial considerar seus diferentes 

estados físicos, pois, as curvas espectrais diferem em cada um desses, considerando que em 

cada um dos três estados físicos da água (sólido, líquido e gasoso), de acordo com Moreira 

(2012, p. 99), a “absorção da radiação eletromagnética ocorre de maneira diferente”.  Atenção 

também especial aos constituintes que interferem no comportamento espectral da água que, 

para Novo (2010, p. 262) “... são chamados de componentes opticamente ativos e podem ser 

formados por: 1) organismos vivos (fitoplâncton, zooplâncton e bacterioplâncton); 2) 

partículas em suspensão (organismos e inorgânicos); e 3) substâncias orgânicas dissolvidas”.  

Para Moreira (2012, p. 100) “a absorção de energia solar pela massa de água é, em parte, 

devida às moléculas e aos elétrons da própria massa de água e, em parte, às partículas nela 

dispersas”. 

O sensoriamento remoto a nível orbital, utilizando-se da radiação eletromagnética, 

permite captar dados de diferentes espectros eletromagnéticos, a exemplo do sensor 

multiespectral TM, do satélite Landsat-5 e do RESOURCESAT-2 (LISS 3, LISS 4, AWIFS e 

AIS). De acordo com Florenzano (2011, p. 15), fazendo uma comparação da TV e do rádio 

com as imagens orbitais, nesse caso para obtenção de imagens, parte do princípio que 

transmitem programações em diferentes canais e operam em diferentes frequências de 

energia, “... é possível obter imagens de uma mesma área, em diferentes faixas espectrais, 

                                                 
1
 µm: micrômetro/mícron (1/1000000 de um metro). 
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também denominadas canais ou bandas”. Nesse sentido, a imagem digital, passa a ser a base 

essencial para a elaboração mais precisa de mapas/cartas.  

 Os sensores são importantes para captar imagens/dados, contudo, o fator de relevância 

para o uso dessas imagens/dados para confecção de mapas está diretamente relacionado à 

interpretação. Por esse fator, requer do pesquisador ao interpretar a imagem digital, 

experiência e um prévio conhecimento da área captada pelos sensores, “... quanto maior  o seu 

conhecimento, tanto temático como de sensoriamento remoto e sobre a área geográfica 

representada em uma imagem, maior é o potencial de informação que ele pode extrair da 

imagem”. Florenzano (2011, p. 51).   

 Para Novo (2010) os sensores são os sistemas responsáveis pela conversão da energia 

proveniente dos objetos em um registro na forma de imagem ou gráfico que permita associar a 

distribuição da radiância, emitância, ou retroespalhamento com suas propriedades físicas, 

químicas, biológicas ou geométricas. Quanto a fonte de energia, os sistemas de sensores 

podem ser classificados em sensores passivos e sensores ativos. Para Novo (2010): 

Os sensores passivos são aqueles que detectam a radiação solar refletida ou a 

emitida pelos objetos da superfície. Dependem, portanto, de uma fonte de radiação 

externa para que passam gerar informação sobre os alvos de interesse. Os sensores 

passivos que detectam radiação refletida pelo Sol ou emitida pela Terra, e possuem 

espelhos, prismas lentes em sua configuração, são classificados de sensores ópticos. 

Os sensores ativos são aqueles que produzem sua própria radiação. Os radares e 

lasers são exemplos de sistema ativos, uma vez que produzem a energia radiante que 

irá interagir com os objetos da superfície.  

 

 Conforme o Manual SPRING – DPI/INPE (2006) os sensores em função do tipo de 

produto podem ser: Não-imageadores: não geram imagem da superfície sensoriada e 

Imageadores: obtém-se uma imagem da superfície observada como resultado (Sistema de 

quadro – RBV, sistema de varredura – TM, MSS, SPOT, LISS etc. e Sistema fotográfico). Os 

sensores utilizados nesta pesquisa são do tipo imageadores, o Landsat5 e o Resource2.  

De modo geral o Processamento Digital de Imagens (PDI) é entendido como a 

manipulação de uma imagem por computador, sendo a entrada e a saída do processo – 

imagens. Acercar-se das operações de realce, classificação, combinação de dados e 

transformações de informações adquiridas na forma de pixels (Picture elements). 

A função para representação da imagem digital é bidimensional f(x,y), onde x e y 

denotam as coordenadas espaciais (Gonzalez e Woods 2008).  As imagens em nível de cinza, 

o valor de f em qualquer ponto (x,y) é proporcional ao brilho (intensidade do tom de cinza) da 

imagem naquele ponto, conforme figura 2,   a representação de uma imagem no domínio 
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discreto e sua subdivisão em pixels. Assume-se uma convenção dos eixos de função para a 

abordagem de imagens digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Descrição dos valores de pixels em uma imagem. 

Fonte: Júnio, Cavalcante. www.ppgia.pucpr.br/~facon/ComputerVisionBooks/2009.  

 

Consequentemente a análise de imagens consiste na extração de informação de 

imagens, incluindo segmentação e classificação de imagens. Conforme Santos et al (2010, 

p.38-39) 

Para Silva (2001), “a função primordial do processamento digital de imagens de 

sensoriamento remoto é a de fornecer ferramentas para facilitar a identificação e a extração 

das informações contidas nas imagens, para posterior interpretação.” Dessa forma, os sistemas 

computacionais são utilizados para atividade interativa, de análise e manipulação das imagens 

brutas.    

A finalidade de usar o processamento digital de imagens intenciona melhorar os 

aspectos visuais de certas feições estruturais para análise e subsídios para interpretação, 

inclusive gerando produtos passíveis de serem submetidos a outros processos.  Nesse sentido 

a análise espacial de acordo com Longley (2013 p. 352) “... é o ponto crucial dos SIG, pois ela 

inclui todas as transformações, manipulações e métodos que pode ser aplicados aos dados 

geográficos para adicionar valor a eles, para apoiar decisões e para revelar padrões e 

anomalias que não são óbvios à primeira vista”.   
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3. MATERIAL E MÉTODO  

3.1 Caracterização da área de estudo 
 

  Porto Seguro-BA está entre as coordenadas geográficas 16º26´59´´ (Sul) 39º03´53´ 

(Oeste), com área de 2.287,085 km² (IBGE, 2014). Dista da capital Salvador, 710 

quilômetros, está em um sítio geográfico que, é parte integrante do bioma mata atlântica, com 

densidade demográfica (hab./km²) de 52,70.  

De acordo com a classificação climática de Thornthwaite (1948) Porto Seguro tem o 

clima úmido (EMBRAPA, 2003; SEI 2008; BAHIA, 2015), que apresenta características 

refletidas na diversidade das formações vegetais, como fator importante a evapotranspiração 

potencial e sua comparação com a precipitação típica da área de estudo. Temperaturas 

máxima de 29ºC em fevereiro e mínima de 21ºC entre os meses de julho e agosto e com 

maior precipitação pluviométrica em abril 145 mm e novembro com 154 mm e médias anuais 

de 1.758,0mm (SEI, 2008, CPRM, 2009; INMET/CFS/Interpolação, 2015). 

 Porto Seguro está situado na região Extremo Sul da Bahia, que compreende 21 

municípios, se destaca como cidade-polo, configura-se também como microrregião com oito 

municípios, sendo esses, Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto 

Seguro e Santa Cruz Cabrália, exercendo grande influência no contexto econômico da Bahia 

(SEI, 2002). A partir do Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste- PRODETUR 

(1997), com finalidade de organização e zoneamento costeiro do Estado da Bahia, Porto 

Seguro passou a compor a Costa do Descobrimento, com mais três municípios, Belmonte, 

Santa Cruz Cabrália e Prado. Em 1999, a Costa do Descobrimento foi tombada como 

Patrimônio Natural Mundial pela UNESCO, considerada o berço da história e da cultura do 

Brasil (BAHIA, 2015).  De acordo com a Lei 12.630 de 07 de janeiro de 2013, atualiza os 

limites dos Municípios que integram o Território de Identidade Costa do Descobrimento, na 

forma da Lei n 12.057/2011, conforme figura 3.   
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  Figura 3. Mapa de Localização do Município de Porto Seguro, BA. 

 

 No ano de 2005, através da Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - 

CONERH nº 01/05, houve uma redefinição na regionalização dos recursos hídricos do 

Estado da Bahia, passando a serem 17 unidades de gestão, denominadas Regiões de 

Planejamento e Gestão das Águas - RPGAs. A Resolução CONERH nº 43/2009 as RPGAs 

passam de 17 para 26, proposta pelo Instituto de Gestão das Águas e Clima - INGÁ (2009), 

uma autarquia da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (SEMA), que geri e executa a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e de Prevenção, Mitigação e Adaptação dos Efeitos 

das Mudanças Climáticas. Considerou a gestão compartilhada de rios estaduais, que ligam 

territórios baianos a outros Estados.  

 Como base nessa divisão, o Município de Porto Seguro, objeto da pesquisa se 

encontra na RPGA - IV (dos rios dos Frades, Buranhém e Santo Antonio), que abrange 11 

Municípios, sendo os principais rios: Santo Antônio, João de Tiba, Frades, Caraíva e 

Queimado. Integra totalmente esta RPGA – 1 Município: Porto Seguro (INEMA, 2015). 

 O município possui doze bacias hidrográficas. Considerou-se a área das bacias que 

estão integralmente dentro dos limites do município, pois há bacias que suas áreas 

extrapolam esses limites (não estão integralmente dentro dos limites municipais de Porto 
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Seguro), a exemplo da Bacia do Rio Buranhém, que possui parcela de seu baixo curso e foz 

dentro dos limites territoriais de Porto Seguro. 

 

3.2 Fundamentos Teórico-Metodológicos 

 

 A pesquisa é pautada no método sistêmico, compreendendo os elementos da 

paisagem geográfica e as inter-relações que ocorrem entre os elementos físicos, biológicos e 

antrópicos. Utilização, sobreposição e a validação de dados das Cartas de geologia, solos, 

vegetação, geomorfologia, hidrologia e uso do solo com uso de escala 1: 100.000 de dados 

secundários de órgãos oficiais de planejamento CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais) – Serviço Geológico do Brasil; CBPM – Companhia Baiana de Pesquisa Mineral; 

SEI; IBGE– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Análise, considerando os 

diversos estágios de história e ocupação, realizadas identificação das características física do 

solo, da vegetação. Levantamento de dados com o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA (Superintendência Regional Bahia - SR 05 Assentamentos - 

Informações Gerais) na perspectiva de análise de uso e ocupação da Terra por meio de 

assentamentos, assim como dados sobre as terras indígenas da Fundação Nacional do Índio – 

FUNAI. De dados de projetos intra e interinstitucionais da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Porto Seguro e da Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA.  

 

3.3  Procedimentos Metodológicos  
 

 
  Para atender os objetivos da pesquisa, foram utilizadas imagens dos Satélites Landsat 

5  Sensor TM órbita 215 pontos 71 e 72, resolução espacial de 30 metros, dos anos 1985, 

1996, e 2006  e do Satélite ResourceSat2 órbita 337 ponto 89, resolução espacial de 30 

metros, do ano 2016,  o que contribuiu para mapeamento e análise multitemporal para o 

município de Porto Seguro-BA; possibilitando caracterizar as mudanças de uso e ocupação da 

terra no interstício destes anos. As imagens foram acessadas e disponibilizadas para download 

no site do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) - www.dgi.inpe.br. O 

processamento das imagens tornou-se possível com o uso do software livre Spring versão 5.3, 

do INPE. Após procedimentos aquisição das imagens, seguiu-se com a manipulação e 

armazenamento dos dados da área de estudo, sendo processados e transformados em 

informações. 
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 As cartas topográficas utilizadas foram SE. 24-V-B-III (Porto Seguro), SUDENE, 1977 e 

Poligonal do município de Porto Seguro, traçada conforme Lei vigente 12.630, conforme quadro 1.   

 

Quadro 1. Base cartográfica.  

1 - IMAGEM 

FORMATO 
ESCALA 

SENSOR/ 

SATÉLITE 
BANDAS PASSAGEM 

Digital 1:100.000 

TM/LANDSAT5 3,4 e 5 22/07/1985 

05/08/1996 

29/05/2006 

IRS RESOURCE  

Sat 2 

3,4 e 5 02/01/2016 

2. MATERIAL 

CARTOGRÁFICO FOLHA EXECUTOR ESCALA DATA 

 Poligonal do 

município de Porto 

Seguro, traçada 

conforme Lei vigente 

12.630. 

 

SUDENE 

DERBA 

IBGE 

1:100.000 

1977 

2000-2004 

2010 

 SE. 24-V-B-III (Porto 

Seguro) 

Projeto Costa do 

Descobrimento 

SUDENE 

CPRM 
1:100.000 

1977 

2000 

3. Sistema de Tratamento de Imagens (SPRING 5.3) 

4. Sistema de Informações Cartográficas (ArcGis 10.1) 

Fonte: Adaptado-CPRM (2000) e INPE (2016). 

 

O referencial geodésico adotado nesta pesquisa é o datum SIRGAS2000 (Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas), nesse sentido, por ser geocêntrica, equivale dizer 

que esse sistema utiliza-se de um ponto calculado a partir do centro da Terra, sendo o datum 

oficial adotado no Brasil desde fevereiro de 2015, que sucedeu o SAD 69 (South American 

Datum 1969), que vigorou entre 25 de fevereiro de 2005 e 25 de fevereiro de 2015 e o 

Córrego Alegre. A definição/orientação a qual diferem o Córrego Alegre e o SAD69 do 

SIRGAS2000, é que ambos são topocêntricos (o ponto de origem está na superfície terrestre) 

(IBGE, 2016). 

No Spring 5.3, foi criado um banco de dados e um projeto UTM/Datum SIRGAS 

2000, Zona 24, Coordenadas Planas: X1 377243.9768; Y1 7978614.4493; X2 654008.8121; 

Y2: 8343895.8883; Sul, com a inserção de um arquivo vetorial no formato shapefile (.sph),  

georreferenciado com o Software ArcGis 10.1 disponibilizado no laboratório Lageot  

(Laboratório de Geotecnologias)  da Universidade Federal Fluminense - UFF /Campos dos 

Goytacazes, a partir de banco de dados disponível no site da SEI/BA (2006-2013) para 

delimitação do município de Porto Seguro-BA.  
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 Utilizou-se para o Processamento Digital de Imagens (PDI) as operações de realce, 

classificação, combinação de dados e restauração ou transformações de informações 

adquiridas na forma de pixels (Picture elements) (QUEIROZ, 2003).  A segmentação e 

classificação, realizadas por crescimento de região, sendo o classificador Bhattacharya com o 

limiar de aceitação de 95% e similaridade de 10 e área de 40 pixels. 

Os sensores utilizados nesta pesquisa são do tipo imageadores, o Landsat5 e o 

Resource2 que apresentam as seguintes características nas tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3. Características dos imageadores do satélite Resource2. 

Instrumento/Sensor LISS 3, LISS 4, AWIFS e AIS 

Operadora/Instituição 

Responsável 
Indian Space Research Organization (ISRO) 

País Índia 

Situação Atual Ativo 

Lançamento 20/04/2011 

Altitude 822 km 

Inclinação 98.73° 

Órbita Circular Polar Heliossíncrona 

Faixa Imageada LISS 3: 141 Km | AWFI: 810 Km 

Tempo de Duração da Órbita 101,35 min 

Horário da Passagem 09h/ 12h 

Período de Revisita 24 dias 

Resolução Espacial LISS 3: 23,5 m | AWFI: 189 m 

Câmera/Sensor LISS-4 LISS-3 AWiFS 

Resolução Espacial ≤ 5.8 m 23.5 m 56 m (nadir) 

(70 m a swath edge) 

Bandas Espectrais 

(µm) 

B2: 0.52-0.59 (green) 

B3: 0.62-0.68, (red) 

B4: 0.77-0.86 (NIR) 

B3-default band for 

mono 

B2: 0.52-0.59, (green) 

B3: 0.62-0.68, (red) 

B4: 0.77-0.86, (NIR) 

B5: 1.55-1.70 (SWIR) 

B2: 0.52-0.59, (green) 

B3: 0.62-0.68, (red) 

B4: 0.77-0.86, (NIR) 

B5: 1.55-1.70 (SWIR) 

Largura de faixa 70 km na PAN e MS 141 km 740 km 

Data quantization 10 bit 10 bit (VNIR), 

10 bit (SWIR) 

10 bit 

Taxa de transmissão 105 Mbit/s 52.5 Mbit/s 52.5 Mbit/s 

Fonte: http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/tabela_infos_resourcesat2.pdf. 
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Tabela 4. Características dos imageadores do satélite Landsat5. 

 

Instrumento/Sensor MSS (até Ago/1995) e TM  

Bandas espectrais (µm) Banda 1 - Azul (0,450 - 0,520 µm) 

Banda 2 - Verde (0,520 - 0,600 µm) 

Banda 3 - Vermelho (0,630 - 0,690 µm) 

Banda 4 -  Infravermelho próximo (0,760 - 0,900 µm) 

Banda 5 - Infravermelho médio (1,550 - 1,750 µm) 

Banda 6 - Infravermelho termal (10,40 - 12,50 µm) 

Banda 7 - Infravermelho médio (2,080 - 2,350 µm) 

Resolução espacial (m) 30m  
120 m (termal) 

Período de revisita  16 dias 

Largura da faixa imageada 185 km 

Operadora/Instituição 

Responsável 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

País Estados Unidos 

Situação Atual Inativo (22/11/2011) 

Lançamento 01/03/1984 

Altitude 705 km 

Inclinação 98,20° 

Órbita Quase-Polar, Heliossíncrona 

Faixa Imageada 185 Km 

Tempo de Duração da Órbita 98,20 min 

Horário da Passagem 09h / 11h 

Período de Revisita 16 dias 

Resolução Espacial MSS: 80 m | TM: 30 m 

Fonte: http://www.dgi.inpe.br/siteDgi/portugues/satelites.php. 

 

 Com a análise visual das imagens e já com as classes temáticas definidas, tornou-se 

necessário checar a área de estudo em campo alguns pontos de determinadas classes 

temáticas, que sucederam dúvidas da imagem.  Para tal, utilizou-se o software de domínio 

público Google Earth Pro, importando um arquivo no formato ESRI shapefile (.sph) com os 

limites territoriais  da área de estudo, utilizando  marcador, renomeando  com os 

pontos/classes temáticas observados em campo conforme figura 4 – ponto 1. X:  469097.26 m 

E  Y: 8187259.97 m S (Estrada para o Distrito Trancoso; BA 001) – Mata Atlântica;  ponto 2  

X 480939.68 m E:    Y: 8186488.14 m S - Silvicultura (BR 367);  ponto 3 X:  480709.62 m E 

Y: 8181631.74 m S Cultura Permanente; Ponto 4:  X: 483492.00 m E  Y: 8137090.47 m S - 
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Mussununga; Ponto 5 X: 491003.93 m E  Y: 8181522.44 m S – Mangue; Ponto 6 X: 

483738.78 m E  Y; 8173289.66 m S - Pastagem. Ponto 7 X: 469056.17 m E Y: 8186671.71 m 

S – Cultura Temporária (BA 001) ; Ponto 8  X: 484923.30 m E  Y: 8134471.17 m S– 

Restinga.  

 

Figura 4. Validação de dados no campo para dados georreferenciados. 

Fonte: Google Earth 2016. 

 

 Para elaboração do mapa de uso da Terra foram utilizadas as seguintes Classes: Mata 

Atlântica; Mata Ciliar; Vegetação de Brejo; Restinga; Mangue; Cultura Temporária; Cultura 

Permanente; Silvicultura; Mussununga; Solo Exposto; Área Urbana; Pastagem; Drenagem. 

 Em campo foi utilizado GPS (Sistema de Posicionamento Global) Portátil Garmin 

modelo MAP-64, demarcando os pontos de dúvidas encontrados nas imagens, utilizou-se 

também câmeras digitais para registros fotográficos (fotos 1 a 6) pontos/classes temáticas 

observados em campo. 
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Figuras 5 a 10. Pontos/classes temáticas observados em campo. 

 

Figura 5. Cultura Permanente – Mamão. 

Coordenadas UTM_SIRGAS2000: X: 480709.62m E Y: 8181631.74m S 
Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016. 

 

 

 

Figura 6. Pastagem; Mata Atlântica e Silvicultura (Eucalipto).  
Coordenadas UTM_SIRGAS2000: X: 469097.26m E Y: 8187259.97m S 
Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016. 
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Figura 7.  Pastagem e Solo Exposto.    
Coordenadas UTM_SIRGAS2000: X: 483738.78 m E Y; 8173289.66 m S. 
Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016. 
 

 

 
 

Figura 8. Solo Exposto.  
Coordenadas UTM_SIRGAS2000: X: 474189.28 m E 8160165.46 m S.  
Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016. 
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Figura 9. Cultura Temporária – Banana. 
Coordenadas UTM_SIRGAS2000: X: 469056.17 m E Y: 8186671.71 m S.             
Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016.  
 
             

 

 
Figura 10. Culturas permanentes – Consórcio Mamão e Café. 

Coordenadas: UTM_SIRGAS2000: X: 480590.00 m E Y: 8182553.00 m S. 

Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016.
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 Para a elaboração das cartas temáticas de análise geoambiental do Município de Porto 

Seguro foram utilizados, com base nos materiais: carta de unidades geológica, cartas de 

unidades geomorfológicas, cartas de Solos, elaborada pela Companhia de Pesquisas de 

Recursos Minerais - CPRM (2000) dos Municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, 

dessa base de dados foram utilizadas informações pertinentes ao Município de Porto Seguro 

em escala 1:100.000.  Levantamento de reconhecimento de solos, capacidade de uso das 

terras e cobertura vegetal em escala 1:100.000, para a carta temática de vegetação e 

geossistemas naturais, utilizou-se a base de Amorim (2011). 

 As cartas temáticas dos anos de 1985 a 2006 seguiram os limites territoriais do 

Município de Porto Seguro previstos na Lei nº 628, de 30 de dezembro de 1953. Com a 

atualização dos limites territoriais dos Municípios que integram o Território de Identidade 

Costa do Descobrimento, na forma da Lei nº 12.057/2011, a saber: Belmonte, Eunápolis, 

Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália.  Passa ter seus 

limites territoriais atualizados por meio da Lei nº 12.630 de 07 de janeiro de 2013, conforme 

figuras (11 e 12).  
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Figura 11. Limites territoriais de Porto Seguro-BA até 2013. 
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Figura 12. Limites territoriais de Porto Seguro-BA, a partir de 2013. 
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  Para elaboração das cartas temáticas de relevo e hidrografia do município utilizou-se 

imagens do Sensor SRTM (dados altimétricos), com resolução espacial de 30m. A aquisição 

das imagens de domínio público, foi realizada através de um prévio cadastro no site 

earthexplorer.usgs.gov (serviço geológico dos Estados Unidos).  Após aquisição do MDE 

(Modelo Digital de Elevação), reprojetado para o - Sistema de Coordenadas Planas Datum 

SIRGAS 2000, fuso 24S.   

 Aplicou-se também um zoneamento Geoambiental da paisagem, com base na análise 

geossistêmica. A partir de monitoramento temporal e zoneamento nos últimos trinta anos no 

município de Porto Seguro-BA, para o planejamento e gestão ambiental, estando de acordo 

com os objetivos específicos para analisar as alterações de uso e ocupação da terra no 

município de Porto Seguro nos últimos 30 anos possibilitando verificar a qualidade ambiental 

da paisagem.   

 A caracterização do uso da terra está fundamentada nas etapas utilizadas pelo Manual 

Técnico de Uso da Terra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e da Food 

and Agriculture Organization of the United Nations – FAO (IBGE, 2006 & FAO -, 1976). 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fluxograma das etapas do processo de levantamento e classificação da cobertura e do uso da terra 

Fonte: (IBGE, 2006). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 
 
 4.1 Caracterização dos Sistemas Naturais do Município de Porto Seguro  
 
 4.1.2. Caracterização fisiográfica 
 
 A área de estudo é limítrofe entre as províncias estruturais São Francisco e 

Mantiqueira, de acordo com Moraes Filho, (1999, p.2) "ocorrem granitóides e gnaises 

migmatíticos paleoproterozóicos e granitos e rochas supracrustais neoproterozóicas, assim 

como os sedimentos terciários do grupo Barreiras e as formações superficiais quaternárias". 

Figura 14. 
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Figura 14. Litologia do Município de Porto Seguro, BA



35 

 

  O município de Porto Seguro está situado em três Domínios morfoestruturais, 

conforme quadro 2. Com Domínio Estrutural Maciços Cristalinos Proterozóicos - com 

morfoescultura, o Planalto Pré-litorâneo, constituído com as rochas pré-cambrianas; O 

Domínio Morfoestrutural Depósitos Sedimentares Terciários - com morfoescultura, o Planalto 

Costeiro com os Tabuleiros Costeiros, e o Domínio Morfoestrutural Depósitos Sedimentares 

Quaternários - A Planície Costeira, com as Planícies Flúvio-marinhas (Dantas & Medina, 

2000). 

 

Quadro 2. Porto Seguro-BA. Domínios Morfoestruturais e Domínios Morfoesculturais 

 Domínios 
Morfoestruturais 

Domínios 
Morfoesculturais 

Formas 
Predominantes 

Depósitos Sedimentares 
Quaternários 

Planície Costeira 

Planícies Flúvio-
Marinho 

Terraços Marinhos 

Planície Fluvial 

Depósitos Sedimentares 
Terciários 

Planalto Costeiro Tabuleiros Costeiros 

Maciços Cristalinos 
Proterozóicos 

Planalto Pré-
litorâneo 

Colinas e Morrotes 

Vales Encaixados 

Adaptado–SEI (2000) e Amorim (2011).  

 

No extremo Sul da Bahia, os compartimentos geomorfológicos da Região Costa do 

Descobrimento há predominância de algumas formas do relevo, (CPRM, 2000; SEI, 2002; 

Amorim, 2011). Em Porto Seguro cada Domínio Morfoescultural identificado conforme 

figura 15. Apresenta formas predominantes, na Planície Costeira: ocorrência de área de 

acumulação flúvio-marinha, marinha e terraços-marinhos. Planalto Pré-Litorâneo: colinas e 

morrotes, cristas e vales encaixados. No Planalto Costeiro predominância dos Tabuleiros 

Costeiros intercalados por fundos de vale e escarpas e rampas de colúvio.  
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Figura 15: Domínio Morfoescultural do Município de Porto Seguro, BA. 
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                     Os tipos de solos classificados conforme o levantamento de reconhecimento dos 

solos do Município de Porto Seguro, CAVEDON e SHINZATO (2000) são: Latossolos 

Amarelos podzólicos distróficos textura argilosa, abrangendo apenas 1,54% de sua área do 

município; O Solo Podzólico Amarelo é a classe com maior expressão no município, 

representam 50,1%, de abrangência das terras de Porto Seguro.  Solo Podzólico Vermelho-

Amarelo "ocupa os terços inferiores e médios dos vales encaixados em “V” e as encostas mais 

íngremes dos vales de fundo chato, Representam aproximadamente 20% das terras de Porto 

Seguro." CAVEDON e SHINZATO (2000, p.27).  Solo Podzólico Vermelho-Escuro 

eutrófico, que é profundo e pouco profundo, ocorrência em relevo variando de suave 

ondulado a montanhoso, somente ao sudoeste do município de Porto Seguro, ocupando 3% da 

área do município. Os solos de baixada. "Apresentam grande potencialidade agrícola, 

motivada pelo relevo plano que favorece a mecanização e não permite o desenvolvimento de 

processos erosivos." Compreendem os Solos Aluviais distróficos ou álicos geralmente 

associados à Glei e Solos Orgânicos. CAVEDON e SHINZATO (2000, p.27).   Os Podzóis, 

que são solos profundos e pouco profundos, na faixa litorânea tem ocorrência associado às 

Areias Quartzosas Marinhas. Essa classe corresponde a 5,54% das terras de Porto Seguro. Os 

Solos Litólicos e ocupando 0,21% de suas terras. As figuras 16 e 17 indicam a geologia e a 

distribuição dos solos no município de Porto Seguro, BA. 
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Figura 16. Distribuição dos Solos no Município de Porto Seguro, BA. 
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Figura 17. Geologia – Município de Porto Seguro, BA. 



40 

 

4.2 Históricos de Ocupação e Formação Territorial do Município de Porto 
Seguro, BA. 
   
 

A ocupação do território onde se localiza Porto Seguro tem seus habitantes originais – 

os nativos, denominados índios pelos colonizadores portugueses que dessa terra se 

apropriaram como colônia no século XV. A organização e ocupação no período colonial 

seguiu o processo de outorga e concessões de terra (sesmarias) para extração do pau-brasil, 

seguindo o regime de capitanias hereditárias no processo de exploração dos recursos naturais 

da então capitania hereditária de Porto Seguro, que compunha de 50 léguas estendendo-se da 

margem sul do Rio Grande (Rio Jequitinhonha), até à margem norte do Rio Doce. Sendo seu 

limite a oeste até onde passava a linha imaginária de Tordesilhas, aproximadamente 200 

léguas, ultrapassando o Rio São Francisco (CARVALHO, 2008).  

A formação administrativa de Porto Seguro através da carta régia de 27-05-1534 

Porto Seguro é elevada a categoria de Vila e em 1795 a categoria de Distrito, de acordo com 

o IBGE (2015) “é elevado à condição de cidade com a denominação de Porto Seguro, por ato 

nº 499, de 30- 06-1891”. 

A expansão urbana em Porto Seguro, nos últimos anos teve um crescimento 

vertiginoso. Com base no censo do IBGE de 1991 a população de Porto Seguro era de 34.661 

habitantes, as contagens/censos seguintes apontaram que houve um aumento exponencial da 

população. Em 1996 já contava com 63.293 habitantes, quase que dobrou o numero de 

pessoas, em 2000 o ritmo de crescimento continuou avançando, passando para 95.721 

habitantes; em 2007 passou para 114.459, e no último censo 2010 com 126.929 habitantes. A 

população estimada em 2014 correspondia a 143.282 habitantes, de acordo com a diretoria de 

pesquisas, coordenação de população e indicadores sociais do IBGE, com data de referência 

1º de julho de 2014 publicada no Diário Oficial da União em 28/08/2014.  

Com base nas projeções mais atuais em 2016 a população de Porto Seguro 

correspondia a 147.444 habitantes, variando no período dos anos de 1991 a 2016, cerca 

112.738 habitantes, num percentual de variação de 178,19%.  Enquanto que a variação da 

população para o mesmo período no Estado da Bahia ficou em torno de 28,72%. O Brasil 

cerca de 40% de sua população, de acordo com a tabela 5. 
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Tabela 5. População de Porto Seguro-BA, 1991; 1996; 2000; 2007; 2010 e 2016.  

 

Ano Porto Seguro Variação %  Bahia Variação % Brasil Variação % 

1991 34.661 

112.783 178,19 

11.867.991 

3.408.575 28,72 

146.825.475 

59.255.957 40,36 

1996 63.293 12.472.894 156.032.944 

2000 95.721 13.070.250 169.799.170 

2007 114.459 14.080.654 183.987.291 

2010 126.929 14.016.906 190.755.79 

2016 147.444 15.276.566 206.081.432 

Fonte: Adaptado– IBGE (2016).  http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/.  
 

 

 

A importação de mão de obra da zona cacaueira da Bahia (IBGE, 2012), assolada 

pela crise da vassoura-de-bruxa – fungos Crinipellis perniciosa e Moniliophthora roreri 

(Moreira, 2006) – forçou a migração de parte substancial da população especialmente rural, 

do Sul para o extremo sul do Estado, bem como para outros Estados da Federação. Esse, 

dentre outros fatores iniciou formação de bairros periféricos sem infraestrutura adequada, 

incluindo invasão em Áreas de Preservação Permanente – APP, prioritariamente em bacias 

hidrográficas, com variados usos e ocupações em unidades do relevo do município de Porto 

Seguro.  

Considerando o relevo, na perspectiva científica, fica claro que esse não está disposto 

apenas na paisagem para ser admirado por sua exuberância e beleza, além de sua importância 

em seus componentes da natureza, constituem segundo Cunha e Guerra (2013, p.24-25) “[...] 

os pisos sobre os quais se fixam as populações humanas e são desenvolvidas suas atividades, 

derivando daí valores econômicos e sociais que lhes são atribuídos”. Nesse sentido, o relevo 

é a base para que as populações/sociedades atuem sobre ele, em níveis variados de benefícios 

e riscos (considerando as forças exógenas), esses fatores – benefícios e/ou riscos – recebem 

ainda um aditivo na construção/reconstrução e acelerando ou retardando processos erosivos 

relacionados às formas do relevo – a participação biológica, e do homem que para seu uso e 

ocupação tenta controlar os processos naturais erosivos e deposicionais dos relevos, 

adequando as condições que lhe melhor favoreça.  

Outros fatores a considerar no contexto político-econômico regional foram maior 

visibilidade no cenário nacional e internacional com a construção da Rodovia Federal – BR 

101 na década de 1970, bem como da BR 367, criada no início da década de 1950 (G1, 

2013), que interliga o município de Porto Seguro à BR 101, conectando o Estado de Minas 

Gerais ao litoral do Extremo Sul Estado da Bahia, com início em Diamantina (MG) e término 
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em Santa Cruz Cabrália (BA), possibilitando melhor acesso ao município, assim como as 

demais regiões. Por conseguinte, a construção e adequações do aeroporto internacional de 

Porto Seguro, inaugurado em 1982, reinaugurado em 1997 com ampliações e em 2012 

passando por amplas reformas (Emporto, 2016).  

Políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento regional, por meio do Programa 

de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, na década de 1990, com incentivos 

financeiros ao desenvolvimento do turismo, havendo um aumento substancial da rede 

hoteleira, com um considerável aumento do número de leitos e serviços turísticos. 

 No que se refere aos sistemas naturais, na década de 1990 através de incentivos fiscais 

os governos estadual e municipal possibilitavam a inserção do plantio e manejo de eucalipto 

no município, uma vegetação exótica em relação à cobertura vegetal original no município de 

Porto Seguro.  

 De acordo com o IBGE (2016) o Atlas Brasil 2013 do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, o Indicie de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de 

Porto Seguro foi crescente, com dados disponíveis de 1991 até censo demográfico em 2010. 

O IDHM em 1991 correspondia a 0,367; em 2000 o IDHM foi de 0,495; e em 2010 o IDHM 

foi de 0,676, apontando avanços na qualidade de vida da população porto-segurense.  
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4.3 Mapeamentos de Uso e Ocupação da Terra do Município de Porto Seguro, 

BA. 

 
 O mapeamento de uso da terra indica a forma de como a área em estudo vem sendo 

usada, possui elevada importância para análise ambiental e planejamento territorial, torna-se 

uma ferramenta importantíssima para análise da capacidade e possibilidades de usos da terra. 

 Com a aquisição das imagens dos Satélites Landsat 5 e ResourceSat 2, classificação 

digital e edição das mesmas nos softwares Spring e Arcgis e  trabalho de campo, tornou-se 

possível a obtenção dos mapas classificados do uso da terra para o Município de Porto Seguro 

para os anos de 1985, 1996, 2006 e 2016.  

A interação da radiação solar com a atmosfera terrestre encontra Barreiras naturais, a 

exemplo das nuvens. Um dos problemas para aquisição das imagens digitais para confecção 

dos mapas de uso da terra está relacionado à grande quantidade de nuvens ao longo do ano 

sobre o município, especialmente numa área situada no extremo sudeste do município, o que 

tornou inexequível a segmentação e classificação sob essa área, figura 18, correspondente ao 

ano de 1985, para o mapeamento de uso da terra.  

As figuras 18, 19, 20 e 21 correspondem aos mapeamentos de uso da terra no 

município de Porto Seguro para os anos supracitados.                
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Figura 18. Mapa de uso e ocupação da terra, 1985. 
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                  Figura 19. Mapa de uso e ocupação da terra, 1996. 
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              Figura 20. Mapa de uso e ocupação da terra, 2006. 
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Figura 21. Mapa de uso e ocupação da terra, 2016.                 
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 A figura 22. retrata com maior clareza a distribuição das classes temáticas do uso e 

ocupação da terra na escala temporal dos últimos 30 anos no Município de Porto Seguro. 

Onde é notória a diminuição da vegetação de mata atlântica entre os anos de 1985 a 2016. Em 

que 1985 a área de mata atlântica correspondia a 886,9 km², seguidamente veio perdendo área 

em 1996 com 336,12 km², em 2006 houve um singelo aumento de área de Mata Atlântica, 

passando para 449,26 km², e em 2016 continuou com queda passando para 346,94 km², o que 

indica perda de território, avanço de áreas para cultivos de culturas temporárias, culturas 

permanentes, pastagens e área urbana.  

 

Figura 22. Evolução do uso e ocupação da terra no Município de Porto Seguro, BA. 

Fonte: VEIGA, R.S. mar/ 2016. 

 

  Em comparação com a classe solo exposto que em 1985 correspondia a 101 km² 

houve um aumento substancial em 1996, passando para 725,63 km² o que indica que o 

processo migratório do sul da Bahia para o extremo sul da Bahia, na década de 1990, tenha 

influenciado no avanço da classe solo exposto, disposto em sua maior proporção na superfície 

tabular, predominante pelo grupo Barreiras, portanto, no Planalto Pré-litorâneo, e na 

diminuição da classe mata atlântica, contribuindo com a formação de bairros periféricos e 
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ocupação em área de proteção permanente, ocupada de forma irregular pela população 

migrante. É também na década de 1990 que ocorre a implantação da indústria da celulose no 

extremo sul da Bahia, isso é um indicativo de avanço do plantio em área de mata, a classe 

silvicultura no ano de 1996 correspondia a 109,79 km² e em 2006 passou para 501,94 km² e 

em 2016 houve uma diminuição de área plantada caindo para 252,4 km². Parte dessa queda 

pode ser explicada pela perda de aproximadamente 122 km² de território, que o município2 

sofreu a partir da Lei 12.630 de janeiro de 2013. O que pode ter contribuído com essa redução 

em km² de área plantada de eucalipto (levando-se em conta no período do registro da imagem, 

áreas colhidas, as quais foram classificadas como pertencentes a outras classes), no município 

de Porto Seguro.  

 Políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional do extremo sul da Bahia na 

década de 1990 influíram de certa forma com investimentos e interesses dos empreendedores 

da indústria do turismo, viabilizando concessões para a construção de empreendimentos 

hoteleiros e áreas de lazer (barracas de praias etc.) ao longo de Unidade de Proteção 

Permanente – UPP, como mangues e restingas na Planície Costeira, não respeitando os limites 

legais para edificações. Fato que nos dias atuais segue batalhas judiciais entre o Ministério 

Público, os órgãos ambientais e os empresários do setor de turismo (TRIBUNA DA BAHIA, 

2012; FOLHA, 2014), discutindo a legalidade das construções, em sua maioria feitas antes do 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, que delimita orla marítima, conforme 

Decreto Nº 5300/2004, que regulamenta a Lei n
o
 7.661, de 1988, § 1

o
  do Capítulo IV.  

 Com o aumento significativo da população nas últimas três décadas, ficaram evidentes 

o avanço da área urbana no município, em 1985 a área urbana correspondia a 4,09 km², em 

1996 passou para 23,59 km², em 2006 para 25,62 km², já em 2016 corresponde a 48,41 km².  

 Esse crescimento vertiginoso da população concentrou parcela significativa dos 

empreendimentos turístico-hoteleiros e de lazer na planície costeira do município, o que 

influiu diretamente em impactos sobre a vegetação costeira. Como exemplo o ecossistema 

mangue que em 1985 correspondia a 22,03 km², em 1996 a 8,14 km², em 2006 a 7,09 km² e 

em 2016 corresponde a 9,43km².  Outro ecossistema costeiro que ao longo dos últimos 30 

anos também houve uma significativa redução de sua área foi à restinga, que em 1985 tinha 

sua área correspondente a 3,93 km², em 1996 houve uma diminuição extraordinária, passando 

                                                 
2
 Até 2013 a área territorial do município de Porto Seguro correspondia a 2.408, 594 km² conforme site oficial 

http://www.portoseguro.ba.io.org.br/informacoesGeograficas (2013). Após a Lei 12.630 de janeiro de 2013 a 

área territorial passou a ter 2.287,085 km
2
 (IBGE, 2016). Houve perda aproximada de 122 km² em seu território. 
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para 0,67 km². Indicando que a década de 1990 foi um período em que o município recebeu 

vários incentivos fiscais voltados ao desenvolvimento da atividade turística no município de 

Porto Seguro, e concomitante o município recebeu inúmeros migrantes, o que sugere variados 

usos da área litorânea comprometendo direta e indiretamente esse ecossistema. Em 2006 a 

área correspondia a 8,06 km² indicando uma maior preservação desse ecossistema no período. 

No interstício dos últimos 10 anos houve uma redução de aproximadamente ¾ (três quartos) 

da área correspondente, passando a 2,03 km². Os usos e ocupações da terra ao longo do tempo 

vêm alterando a dinâmica espacial no município de Porto Seguro-BA, fato identificado por 

meio do mapeamento de uso e ocupação da terra nas três últimas décadas (tabela 6): 

 

Tabela 6. Distribuição do Uso da Terra no Município de Porto Seguro, BA. 
 

Classes de Uso da 

Terra 

Área em 1985 

(km²) 

Área em 1996 

(km²) 

Área em 2006 

(km²) 

Área em 2016 

(km²) 

Mata Atlântica 886,9 336,12 449,26 346,94 

Mata Ciliar 364,3 410,16 237,73 556,62 

Vegetação de Brejo 86,9 101,16 161,04 27,48 

Restinga 3,93 0,67 8,05 2,03 

Mangue 22,03 8,14 7,09 9,43 

Cultura Temporária 593,83 82,02 101,42 315,14 

Cultura Permanente 86,28 173,21 215,21 405,86 

Silvicultura 0 109,79 501,94 252,4 

Mussununga 47,58 65,28 11,6 62,56 

Solo Exposto 101,43 725,63 409,86 181,97 

Área Urbana 4,09 23,59 25,62 48,41 

Pastagem  44,17 332,51 272,2 75,08 

Drenagem 44,69 40,33 7,59 3,4 

Área com nuvens 122,48 0 0 0 

Total 2.408,60 2.408,60 2.408,60 2.287,085 
 

Fonte: VEIGA, R.S. 2015. 
 

 As classes de usos da terra que também tiveram destaques nos últimos anos foram às 

classes mata ciliar e vegetação de brejo, ambas com relação direta com os corpos d'água 

fluviais. Em 1985 tinha área de 364,3 km² enquanto que a vegetação de brejo correspondia à 

área de 86,9 km². Em 1996 a mata ciliar apresentou um aumento de área passando para 

410,16 km² seguido de aumento de área pela classe brejo que passou a ter 101,16 km². Em 

2006 ocorreu que a classe mata ciliar teve sua área reduzida para 237,73 km² e a vegetação de 
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brejo aumento sua área para 161,4 km²; indicando até esse período um progressivo aumento 

de área.  

Ao contrário da mata ciliar que teve perdas de área, possibilitando inferir que na 

década correspondente entre os anos de 1996 a 2006 houve um crescimento desordenado da 

população, implantação de novas áreas para desenvolvimento de variadas culturas, assim 

como a inserção do cultivo de eucalipto no município, evidenciando perdas de vegetação de 

brejo, mata ciliar e diminuição de corpos d'água e drenagem. 

  

4.3.1 A questão da Planície Costeira 

  

A planície Costeira é um típico exemplo dessa alteração, seus atributos naturais que, 

no município de Porto Seguro tem passado por transformações desde a chegada dos 

colonizadores com a exploração de madeiras da mata Atlântica, sobretudo o pau Brasil. 

Atualmente essa feição gemórfica é objeto de especulações imobiliárias, investimentos em 

construções de empreendimentos turísticos e de lazer, isso influi substancialmente na 

dinâmica dos ecossistemas costeiros, avançando sobre área de ação marinha, patrimônio 

paisagístico tombado e terras da União, figura 23. 

Figura 23. Construção em área de influência marinha. 

Coordenadas UTM_SIRGAS 2000: x= 498982.69 m E; y= 8189539.19 m S. 

Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016.·. 
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As feições geomórficas costeiras e especialmente vegetação endêmica, em área de 

proteção permanente, vem perdendo área para empreendimentos de lazer, com uso 

indiscriminado e com efeitos na linha de costa, feição de linha de costa – restinga, termo 

muito confundido com outras feições geomorfológicas, como os cordões litorâneos e planícies 

de cordões litorâneos regressivos da linha de praia. Restinga é um conceito amplamente 

estudado por Souza, Hiruma, Sallun, Ribeiro e Sobrinho (2008). Que o definem como: 

 

[...] Restinga: depósito arenoso subaéreo, produzido por processos de 

dinâmica costeira atual (fortes correntes de deriva litorânea, podendo 

interagir com correntes de maré e fluxos fluviais), formando feições 

alongadas e, paralelas à linha de costa (barras e esporões ou pontais 

arenosos), ou transversais à linha de costa (tômbolos e alguns tipos de barras 

de desembocadura). Essas feições são relativamente recentes e instáveis e não 

fazem parte da planície costeira quaternária propriamente dita, pois ocorrem 

especialmente fechando desembocaduras, lagunas e reentrâncias costeiras. 

Podem apresentar retrabalhamentos locais associados a processos eólicos e 

fluviais. Se houver estabilização da feição por longo período de tempo, ou 

acréscimo lateral de outras feições (feixe) formando uma “planície de 

Restinga”, poderá ocorrer ali o desenvolvimento de vegetação herbácea e 

arbustiva principalmente, e até arbórea baixa. 

 

Algo que carece de especial atenção no ambiente costeiro, especificamente na área de 

planície costeira de Porto Seguro, é o que se refere ao uso e ocupação de terra, em áreas 

prioritariamente de Proteção Permanente, e do Patrimônio Nacional, ocupadas com 

empreendimentos de turismo/lazer – especificamente as Barracas de praia, figura 24.  
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Figura 24.  Construção em área de Mangue na foz do Rio dos Mangues. 

Coordenadas UTM_SIRGAS 2000: x= 497079.19 m E; y= 8188895.14 m S. 

Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016. 

 

 

De acordo com o Plano Nacional de Caracterização do Patrimônio da União da 

Secretaria do Patrimônio da União – SPU (2014), com a missão de “conhecer, zelar e garantir 

que cada imóvel da União cumpra sua função socioambiental, em harmonia com a função 

arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação”, indica que os terrenos de 

marinha compreendem uma faixa de 33 metros ao longo da costa marítima e das margens de 

rios e lagoas que sofram a influência das marés (figuras 25 e 26), faixa de terra definida como 

patrimônio a partir da Preamar Médio do ano de 1831 (LPM) definido no Decreto Lei n 

9.760/46 (Brasil, 1946).  

 

Art. 4º São terrenos marginais os que banhados pelas correntes navegáveis, 

fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 (quinze) metros, medidos 

horizontalmente para a parte da terra, contados desde a linha média das 

enchentes ordinárias - LMEO. LTM - Linha traçada à distância de 15m 

(quinze metros), medida horizontalmente para a parte da terra, a partir da 

LMEO. 
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Figura 25. Terrenos de Marinha.  

Fonte: SPU – Brasília, 2014. 
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 Figura 26. Terrenos Marginais 

 Fonte: SPU – Brasília, 2014. 
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De acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, Decreto Nº 

5.300 de 7 de Dezembro de 2004, que regulamenta a Lei n
o
 7.661, de 16 de maio de 1988, 

dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira, em seu Capítulo II, Seção I, Art. 23, 

trata do limites estabelecidos para usos em área costeira (orla terrestre) no Brasil: 

 
 II - terrestre: cinquenta metros em áreas urbanizadas ou duzentos metros 

em áreas não urbanizadas, demarcados na direção do continente a partir da 

linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, tais como as 

caracterizadas por feições de praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, 

costões rochosos, restingas, manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais 

ou braços de mar, quando existentes, onde estão situados os terrenos de 

marinha e seus acrescidos. 

        § 1
o
  Na faixa terrestre será observada, complementarmente, a 

ocorrência de aspectos geomorfológicos, os quais implicam o seguinte 

detalhamento dos critérios de delimitação: 

         I - falésias sedimentares: cinquenta metros a partir da sua borda, em 

direção ao continente; 

        II - lagunas e lagoas costeiras: limite de cinquenta metros contados a 

partir do limite da praia, da linha de preamar ou do limite superior da 

margem, em direção ao continente; 

        III - estuários: cinquenta metros contados na direção do continente, a 

partir do limite da praia ou da borda superior da duna frontal, em ambas as 

margens e ao longo delas, até onde a penetração da água do mar seja 

identificada pela presença de salinidade, no valor mínimo de 0,5 partes por 

mil; 

        IV - falésias ou costões rochosos: limite a ser definido pelo plano diretor 

do Município, estabelecendo uma faixa de segurança até pelo menos um 

metro de altura acima do limite máximo da ação de ondas de tempestade; 

        V - áreas inundáveis: limite definido pela cota mínima de um metro de 

altura acima do limite da área alcançada pela preamar; 

        VI - áreas sujeitas à erosão: substratos sedimentares como falésias, 

cordões litorâneos, cabos ou pontais, com larguras inferiores a cento e 

cinquenta metros, bem como áreas próximas a desembocaduras fluviais, que 

correspondam a estruturas de alta instabilidade, podendo requerer estudos 

específicos para definição da extensão da faixa terrestre da orla marítima 

(PNGC, 2004). 
 

 Ao analisar esses limites pré-estabelecidos pelo PNGC, identifica-se que no município 

de Porto Seguro, essa delimitação, definida pelo Art. 23, não é efetivamente cumprida, em 

toda faixa costeira de Porto Seguro, que define cinquenta metros em áreas urbanizadas ou 

duzentos metros em áreas não urbanizadas, há inúmeras edificações instaladas a menos de 50 

metros da borda de falésias, assim como grandes empreendimentos de lazer em áreas não 

urbanizadas com distâncias inferiores a preconizada, inclusive trecho da rodovia Federal 367 

que liga o município de Porto Seguro a Santa Cruz Cabrália, comprometido pela ação da 

dinâmica marinha (figuras 27 e 28).  
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Figura 27. Construção em área de marinha – Orla Norte 

Coordenadas UTM_SIRGAS2000: x = 496268.65mE; y = 8188104.36mS.      

Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016.    

      

 

Figura 28. Avanço do mar sob/sobre BR 637. Orla norte.  
Coordenadas UTM_SIRGAS2000: x = 499031.16mE; y = 8189643.78mS. 

Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016. 
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Sugere-se, diante do conflito de uso e ocupação na planície costeira de Porto Seguro, 

readequar todo o tipo de uso dentro desses limites estabelecidos pelo PNGC, algo que 

perpassa pelo inexequível. Salvo em alguns casos, que o PNGC em seu Art. 23, § 2
o
; 

possibilita que, os limites estabelecidos para orla marítima no inciso I e II do caput deste 

artigo, poderão ser alterados dentre outras circunstâncias geomórficas, caso haja: II -

 concentração de usos e de conflitos de usos relacionados aos recursos ambientais existentes 

na orla marítima. O que aponta possibilidades de provável recurso por parte dos proprietários 

de barracas de praia na orla norte de Porto Seguro, em relação aos conflitos pelos usos, 

protelando o embargo e demolição de suas propriedades.   

De acordo com a decisão judicial3
 que trata da demolição das barracas de praia, 

principal atrativo turístico na orla norte de Porto Seguro. Provocado por ação pública do 

Ministério Público Federal – MPF, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

Iphan (nos termos do art. 17 do Decreto-lei nº 25/37) e do Ministério do Planejamento e 

Gestão através da Secretaria do Patrimônio da União – SPU a justiça federal acatou o pedido 

do MPF que trata da demolição dessas barracas. Situação que se assemelha as ações movidas, 

nesse mesmo sentido, em Salvador, Ilhéus, e Maceió (reordenamento). 

 

Fato que essas edificações foram construídas em área de Proteção Permanente, sem a 

devida autorização da União, em área tombada como patrimônio histórico, considerando de 

acordo com Iphan (2005 p. 264) que “todo o município de Porto Seguro - e, em especial, o 

Monte Pascoal - foi erigido a Monumento Nacional, pelo Decreto nº 72.107, de 18 de abril de 

1973” e ainda que:  

Todo o Sítio Histórico encontra-se tombado, inclusive todas as áreas de 

expansão mais recente, loteamentos turísticos, que encontram-se dentro dos 

3km de largura ao longo da costa, nova poligonal decidida pelo Conselho 

Consultivo. Iphan (2005 p. 264). 

 

A ação de demolição das barracas da orla norte, provavelmente será expandida as 

demais barracas da orla sul do município, que em alguns trechos, apresentam características 

semelhantes de uso e ocupação da terra em comparação com as da orla norte. Contudo, uma 

das alternativas aos empreendedores dessas barracas estaria numa readequação, 

assemelhando-se as negociações traçadas pelos proprietários de barracas de praia de Maceió 

                                                 
3
Alguns números para consulta processual na Justiça Federal – Subseção de Eunápolis, BA: 

0002522.2006.4.01.3310 – Ação referente ao “Complexo de Lazer Cabana Axé Moi” 0000438-

10.2009.4.01.3310 – Ação referente à “Cabana do Bosque Bebidas e Alimentos Ltda.” (Tôa-Tôa): 

2009.33.10.000458-1.  Ação referente à Churrascaria do Paulo. 
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(desde o bairro Pajuçara até o bairro Jatiúca), em Alagoas (Política Real, 2011) com o MPF. 

Essa situação em Porto Seguro já vem sendo desenhada, contudo, ainda há resistência por 

parte dos proprietários de barracas de praia em aceitar o proposto pelo Iphan e MPF.  

 

4.4 Zoneamento Geoambiental  
 

4.4.1 Caracterização do geossistemas do município de Porto Seguro, BA.  
 
 Para definir os sistemas geoambientais do Município de Porto Seguro foram 

considerados os dados levantados das informações básicas do contexto geológico, formas do 

relevo, domínios climáticos, classes de solo, cobertura vegetal e uso da terra. A análise 

integrada desses dados possibilitou a Classificação do Sistema Geoambiental (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Classificação dos Sistemas Geoambientais do Município de Porto Seguro, BA. 

 

Fonte: Adaptado–CPRM (2000); SEI (2000) e Amorim (2011). 

 

 

 Foi possível delimitar e classificar as Unidades Geoambientais em Sistema 

Geoambiental, que compreende os Depósitos Sedimentares Quaternários, destacando-se a 

Planície costeira que corresponde a 291,95 km² de área territorial do município, os Depósitos 

Sedimentares Terciários, com predominância do Planalto Costeiro, com 1.778,00 km² de área 

territorial do município e os Maciços Cristalinos Proterozóicos, destacando-se o Planalto pré-

Classificação dos Sistemas Geoambientais do Município de Porto Seguro 

Unidade Geoambiental 

Área do 

Município (km²) Unidade Geoambiental 

Área do Município 

(km²) 

2.287,09 2.287,09 

Sistema 

 Geoambiental 

Abrangência  
Subsistema 

Geoambiental 

Abrangência  

Área 

(Km²) 

Área 

(%) 

Área 

(Km²) 

Área 

(%) 

Depósitos Sedimentares 

Quaternários 
291,95 12,77% 

Planícies fluviais 
234,329 

10,25% 

Planície Costeira Terraços marinhos 30,170 1,32% 

  Planícies flúvio-marinho 27,450 1,20% 

Depósitos Sedimentares 

Terciários 1.778,00 77,74% Tabuleiro costeiro 1.778,00 77,74% 

Planalto Costeiro 

Maciços Cristalinos 

Proterozóicos 218,04 9,53% 
Vales encaixados 

108,822 
4,76% 

Planalto pré-litorâneo  Colinas e morrotes 109,223 4,78% 
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litorâneo, com área de 218,04 km².  Percentuais de áreas do Sistema Geoambiental 

distribuídos de acordo com a figura 29.  

 

Figura 29. Sistema Geoambiental do Município de Porto Seguro, BA.  

 

 
 

Fonte: Adaptado-CPRM (2000).  

 

Por conseguinte, a partir do Sistema Geoambiental do Município de Porto Seguro, 

numa compreensão sistêmica tornou-se possível definir os Subsistemas geoambientais, 

compreendidos como componentes dos Sistemas Geoambientais no sentido Leste-Oeste, a 

Planície Costeira, com seus subsistemas, planícies fluviais, que compreendem 234,329 km², 

os Terraços marinhos com 30,170 km² e as Planícies flúvio-marinho com 27,450km². 

Compreendendo como subsistema do Planalto Costeiro o predominante Tabuleiro costeiro 

com 1.778,00 km². E por fim, pertencentes ao Sistema Geoambiental Planalto pré-litorâneo, 

os Vales encaixados compreendendo 108,822km² e as Colinas e morrotes com 109,223 km².  

Percentuais de áreas dos subsistemas distribuídos de acordo com a figura 30.  
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Figura 30. Subsistema Geoambiental do Município de Porto Seguro, BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado-CPRM (2000).  

 

 

4.4.2 Sistema Geoambiental Planície Costeira 
 
 
 Este Sistema Geoambiental corresponde à extensa área costeira e parte interiorana do 

município, representada em toda faixa leste (litorânea), em áreas mais baixas do relevo, e 

leste-oeste (planícies fluviais) do município, constituindo uma unidade formada por 

superfícies aplainadas e vales escavados sobre os tabuleiros. A análise dessa unidade partindo 

das suas diferenças internas permitiu compartimentar em três unidades geoambientais, 

Planícies fluviais (1a), Terraços marinhos (1b) e Planícies flúvio-marinho (1c). De acordo 

com Amorim (2011, p. 119) essas três Unidades Geoambientais (Geossistemas) podem ser 

consideradas como “transmissores e receptores de energia, pois estes se situam nas porções 

mais baixas da região. A ação do escoamento superficial e a ação erosiva fluvial são capazes 

de transportar e acumular matéria ao longo desses sistemas”.  
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4.4.3 Subsistema Geoambiental Planícies fluviais (1a) 
 
 
 Nesse Subsistema Geoambiental há predominância dos processos deposicionais, 

evidenciados pela ação fluvial. Esses processos, na escala municipal, ocorrem em depósitos 

Sedimentares Quaternários e em Depósitos Sedimentares Terciários (vales escavados em 

Tabuleiros) figura 31.  

 

Figura 31. Planície fluvial.  

Coordenadas UTM_SIRGAS 2000: x = 484134.28 m E; y = 8183477.22 m S.  

Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016.  
 

 
A cobertura vegetal predominante nessa área é vegetação de brejo CBPM (2000). A 

litologia das planícies fluviais do município de Porto Seguro é composta por areias finas e 

médias bem/mal selecionadas, sedimentos areno-argiloso e lamas plásticas salinas, figura 8, p. 

30. 

 

4.4.4 Subsistema Geoambiental Terraços marinhos (1b) 
 
 

 Assim como nas Planícies fluviais esse Subsistema Geoambiental há predominância 

dos processos deposicionais, evidenciados pela ação marinha, formados por sedimentos 

marinhos. Esses processos ocorrem em depósitos Sedimentares Quaternários ao longo da zona 
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costeira (Figura 35). De acordo com Amorim (2011, p.133) no município de Porto Seguro há 

ocorrência de Terraços Marinhos Pleistocênicos, entre 6 e 8 metros, nas imediações das 

planícies fluviais dos Rios Corumbau e Caraíva, assim como nos sedimentos do Grupo 

Barreiras (paleofalésias). Há também ocorrência dos Terraços Marinhos Holecênicos, situados 

entre as altitudes 4,5 e 5 metros, situados em sedimentos do Grupo Barreiras (falésias). A 

vegetação predominante nos terraços marinhos é a Restinga.  

 
4.4.5 Subsistema Planícies flúvio-marinho (1c). 
 
 
 Assim como nas Planícies fluviais esse Subsistema Geoambiental há predominância 

dos processos deposicionais, evidenciados pela ação fluvial e marinha, deltaico e estuarino, 

formado por sedimentos flúvio-marinhos. Esses processos ocorrem ao longo da zona costeira 

A vegetação predominante é o Mangue, figura 32.  

 

Figura 32. Planície Fúlvio-marinha.  

Coordenadas UTM_SIRGAS 2000: x 497052.17 m E; y= 8189163.45 m S. 
Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016. 
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4.4.6 Sistema Geoambiental Planalto Costeiro 
 
 Este Sistema Geoambiental abrange a maior parte do município de Porto Seguro, é 

formado por Depósitos Sedimentares Terciários, tendo como morfoescultura predominante os 

Tabuleiros (Figura 35).   

 
4.4.7 Subsistema Geoambiental Tabuleiro 

 
 

 Os tabuleiros costeiros ocupam cerca de 80% da área do município de Porto Seguro, 

com predominância dos sedimentos terciária, de formação geológica do Grupo Barreiras. Os 

tabuleiros estão dispostos desde a forma colinosa (colinas e morrotes) da superfície pré-

litorânea ao litoral, na linha costeira a feição do tabular fica perceptível através das falésias 

inativas (figura 33), com altitudes aproximadas de 40m.    

 

Figura 33.  Relevo escarpado: falésia inativa – Orla sul. 

Coordenadas UTM_SIRGAS2000: x= 490517.26 m E; y= 8165496.34 m S. 
Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016. 
 

De acordo com Amorim (2011, p.118): 

Os Tabuleiros Costeiros são as áreas emissoras de matéria e energia, pois a 

maior parte dos canais de primeira ordem nasce nos topos planos dos 

Tabuleiros, e também nas áreas transmissoras de matéria e energia, pois os 

sedimentos do Grupo Barreiras depositam-se nos fundo de vale, na porção 

interior, e na linha de costa, nas áreas de falésias ativas. 
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 A vegetação natural predominante no tabuleiro costeiro no município de Porto Seguro 

é a mata atlântica, que ao longo de décadas foi substituída por variados tipos de culturas 

(temporárias e/ou permanentes), assim como a inserção da silvicultura (eucalipto) e ampliação 

de área urbana de forma desordenada, sobrepostas em nascentes de rios e dispostas ao logo de 

bacias hidrográficas, o caso da bacia hidrográfica do rio dos Mangues, com ocorrências da 

nascente à sua foz de usos inadequados, do ponto de vista ambiental. (VEIGA e SILVA, 

2015).  

 
4.4.8 Sistema Geoambiental Planalto pré-litorâneo 
 
 
 Esse sistema geoambiental é caracterizado como zona de transição entre as áreas com 

maior altitude e as áreas com menor altitude costeira, sentido oeste-leste. Em Porto Seguro, 

disposto na porção oeste “e ao longo dos vales encaixados dos rios Buranhém e dos Frades, 

compreendendo um conjunto de formas de relevo esculpidas sobre o embasamento 

precambriano” (Dantas e Medina, 2000, p.4). A análise deste Sistema Geoambiental, 

considerando suas diferenças internas, possibilitou individualizá-lo em duas unidades: Vales 

encaixados (2a) e Colinas e morrotes (2b). 

 

4.4.9 Subsistema Geoambiental Vales encaixados (2a) 
  
 
 São áreas suscetíveis à ocorrência de inundações periódicas. A atividade pecuária 

nesse ambiente gera perda de biodiversidade, acarretada pela derrubada da vegetação natural 

para inserção de pastagens, o que afeta diretamente a dinâmica fluvial. A ocorrência dos vales 

encaixados na superfície tabular, em Porto Seguro, pode variar de acordo com os processos 

dinâmicos dos rios, podendo variando em forma de “V” e em forma de “U”. Os rios de 

maiores extensões nos vales encaixados são o Buranhém, Frades e Caraíva. Que de acordo 

com Dantas e Medina (2000, p.7) “Os vales mais profundos da bacia do rio Caraíva 

apresentam um processo de alargamento responsável pela transformação dos vales encaixados 

em ‘V’ para vales em ‘U’, típicos dos terrenos do grupo Barreiras, como ocorre nos vales-

tronco”. Os tipos de vegetações naturais predominante nos vales são a vegetação de brejo e a 

mata ciliar. 
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4.4.10 Subsistema Geoambiental Colinas e morrotes (2b)  

 
 De Acordo com Dantas e Medina (2000, p.7) no município de Porto Seguro as áreas 

de colinas (figura 34) são caracterizadas por colinas convexa-côncavas com vertentes suaves 

(10º a 20º) e topos arredondados, variando a amplitude de relevo entre 40 e 80m. Há 

ocorrência de montes residuais "MONADNOCKS", com gradientes acima de 45º e topos 

aguçados, com maior elevação destaca-se o Monte Pascoal, situado no sudoeste de Porto 

Seguro, (CPRM, 2000). 

Figura 34.  Colina com solo exposto e remanescente de mata Atlântica. 

Coordenadas UTM_SIRGAS2000: x= 449794.09 m E; y= 8130917.26 m S. 
Fonte: VEIGA, R.S. Trabalho de Campo, out. 2016. 
 

 

 A Caracterização síntese geoambiental da área de estudo disposta no quadro 4, indica 

os tipos de uso e ocupação, potencialidade/aptidão e os prováveis impactos ao seu Sistema 

Geoambiental, o que pode servir como subsídio ao planejamento e gestão territorial. 
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Quadro 4. Caracterização síntese geoambiental da área de estudo. 

Sistema 
Geoambiental 

Morfoestrutura 
Subsistema 

Geoambiental 
Uso e Ocupação da 

terra 
Potencialidade/Aptidão 

 
Impactos Ambientais 

 

Planície Costeira 
Depósitos 

Sedimentares 
Quaternários 

Planícies fluviais 

Atividades agropastoris e 
cultivos de variadas culturas 
temporárias e/ou 
permanentes adaptadas às 
condições de oscilações do 
nível freático/cheias.  

Com cobertura vegetal 
predominante nessa área é 
vegetação de brejo, seguido de 
mata ciliar. Alto potencial para 
uso agropecuário. 

Área mais rebaixada do terreno, receptora de 
sedimentos das áreas adjacentes 
(predominância dos processos 
deposicionais). Ocorrência de inundações 
periódicas, áreas limítrofes com mar sofre 
influência das marés (cheias), passando a ser 
caracterizada com planície flúvio-marinho. 

Terraços marinhos 
 

Empreendimentos turísticos  Área de interação entre 
ecossistemas marinhos e faixa 
da praia. Ambiente de interesse 
científico-geomorfológico.  

Impacto direto em ecossistemas costeiros, 
especialmente a restinga, que no pretérito 
predominava nessa área. (predominância dos 
processos deposicionais marinhos).  

Planícies flúvio-
marinho 

Uso e ocupação potencial 
em serviços turísticos. 
Empreendimentos turísticos 

Berçário de espécies marinhas 
(tartarugas), cobertura vegetal 
em destaque encontra-se: 
mangue, restinga e mata ciliar. 

Impacto direto em ecossistemas flúvio-
costeiros. (predominância dos processos 
deposicionais flúvio-marinho). 

 
 

Planalto Costeiro  
Depósitos 

Sedimentares 
Terciários 

Tabuleiro 

Ocupa a maior porção do 
município, variados uso e 
ocupação. Por apresentar 
topografia relativamente 
plana permite a 
mecanização (Silvicultura). 
Há expressiva expansão 
urbana. Ambiente onde o 
rural prevalece 

Expansão urbana (serviços, 
indústria e comercio), reservas 
da biodiversidade. 
Mecanização agrícola.  

Expressiva diminuição de área de mata 
atlântica. Com o aumento de área com solo 
exposto, pastagem e culturas sugere-se um 
comprometimento substancialmente da 
dinâmica das bacias hidrográficas. 

Planalto pré-
litorâneo  

Maciços 
Cristalinos 

Proterozóicos 

Vales encaixados 

Situados a oeste-noroeste 
do município. Esculpido 
sobre o Avanço da pecuária 
extensiva. 

Área com Remanescente de 
mata atlântica e mata ciliar. 
Sua importância na rede de 
drenagem com potencial de 
uso sustentável desses 
recursos. 

Em consequência do avanço agropecuária, 
aumento substancial dos processos erosivos 
e alteração da dinâmica da rede de drenagem 
e canais fluviais. Potencial risco de 
inundações.   

Colinas e morrotes 

Situados a sudoeste do 
município, predominância 
de pastagem. 

Considerando a recuperar da 
vegetação nativa. Há potencial 
uso voltado à atividade 
agropecuária em pequenos 
topos alongados.  

Aumento dos processos erosivos devido à 
criação de gado. 
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Figura 35. Zoneamento Geoambiental – Porto Seguro, BA.              
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4.4.11 Zona Indígena 
 
 

 No Brasil, a superfície total das terras indígenas com limites já definidos corresponde 

a 12,90% do território nacional (FUNAI, 2016). As terras indígenas estão dispostas de acordo 

com as fases demarcatórias, em terras: Declaradas, Delimitadas e Regularizadas. No 

Município de Porto Seguro, estão localizadas no extremo sul, porção centro-leste e nordeste, 

figura 18, p.57. De acordo com a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, com base na 

legislação vigente (CF/88, Lei 6001/73 – Estatuto do Índio, Decreto n.º1775/96), as terras 

indígenas podem ser classificadas nas seguintes modalidades: Terras Indígenas 

Tradicionalmente Ocupadas, Reservas Indígenas, Terras Dominiais e Interditadas. 

  De acordo com a Constituição Federal (op. cit.) os povos indígenas detêm o direito 

originário e o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Nesse sentido, 

os indígenas de Porto Seguro estão inseridos na modalidade de Terras Indígenas 

Tradicionalmente Ocupadas, considerando as fases do processo administrativo do 

procedimento demarcatório das terras tradicionalmente ocupadas, definido por Decreto 

Presidencial, na legislação vigente (FUNAI, 2016), as terras indígenas em Porto Seguro, se 

enquadram em terras: 

 Delimitadas: Terras que tiveram os estudos aprovados pela Presidência 

da Funai, com a sua conclusão publicada no Diário Oficial da União e do 

Estado, e que se encontram na fase do contraditório administrativo ou em 

análise pelo Ministério da Justiça, para decisão acerca da expedição de 

Portaria Declaratória da posse tradicional indígena. 

 Declaradas: Terras que obtiveram a expedição da Portaria Declaratória 

pelo Ministro da Justiça e estão autorizadas para serem demarcadas 

fisicamente, com a materialização dos marcos e georreferenciamento.  

 Regularizadas: Terras que, após o decreto de homologação, foram 

registradas em Cartório em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da 

União. 

 Encaminhadas com Reserva Indígena (RI): Áreas que se encontram em 

procedimento administrativo visando sua aquisição (compra direta, 

desapropriação ou doação).  

 

 A etnia dos povos indígenas do município de Porto Seguro é a Pataxó, cuja língua 

falada nas aldeias, em comemorações tradicionais (casamentos, cerimônias etc.) e ensinada 

aos alunos indígenas nos ensinos fundamental e médio (quando ofertados nas aldeias), em 

concomitância com a língua oficial do país, é a  Patxôhã. De acordo com a fase demarcatória 

(FUNAI, 2016) as Aldeias Barra Velha e Barra Velha do Monte Pascoal, localizadas no 

extremo-sul do município, incluindo a Aldeia Imbiriba, situada sobre o subsistema 
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geoambiental tabuleiro costeiro, localizada no centro-leste do município, classificam-se como 

Regularizadas, atualmente teve sua área ampliada, situada sobre o subsistema geoambiental 

tabuleiro costeiro, planície fluvial e planície flúvio-marinha, com terras doadas, essa parcela 

classificada como Encaminhadas com Reserva Indígena; Aldeia Velha, situada sobre o 

subsistema geoambiental tabuleiro costeiro, localizada a nordeste do município é classificada 

como Declarada, e a Aldeia Coroa Vermelha (área extensiva até o município de Santa Cruz 

Cabrália), situada sobre o subsistema geoambiental tabuleiro costeiro, planície fluvial e 

planície flúvio-marinha, de acordo com a fase demarcatória é classificada Regularizada.  E em 

fase de reestudo (classificada como Declarada), situada sobre o subsistema geoambiental 

tabuleiro costeiro, colinas e morrotes, planícies fluvial e planície flúvio-marinha, uma área 

que abrange todo o extremo sul do município de Porto Seguro, incluindo toda área do Parque 

Nacional do Monte Pascoal (no município Porto Seguro), Aldeias Barra Velha e Aldeia Velha 

do Monte Pascoal e um assentamento em Consolidação Terra Nova, tendo como forma de 

posse a desapropriação, conforme figura 36. 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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Figura 36. Áreas com sobreposição de usos – conflitos 
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 O cenário sugere choque de interesses de usos, com potencial para gerar um conflito 

de uso e ocupação da Terra tanto do ponto de vista legal quanto nas suas dimensões sociais, 

políticas e econômicas. Pois, de um lado um assentamento em fase demarcatória, com 

interesses diversos de uso e ocupação da terra, de outro lado os indígenas requerendo posse de 

toda a área, inserindo parque nacional.  

 Com base no Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, em parques 

nacionais não são permitidos uso comercial de seus atributos naturais, é, portanto, de uso 

exclusivo para pesquisas. Em seu Art. 8º O parque é uma a Unidade de Proteção Integral, 

compondo uma das categorias de unidades de conversação. Conforme o Art. 11:  

 

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza 

e de turismo ecológico. 

§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o 

que dispõe a lei. 

 

 O SNUC (2011) em seus artigos 1º, 2º e 3º institui o Plano Estratégico Nacional de 

Áreas Protegidas – PNAP, e em seu Art. 2º no que se refere a sua implementação, é 

coordenada por comissão instituída no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, tendo 

participação e colaboração de representantes dos governos federal, distrital, estatuais e 

municipais, de povos indígenas, de comunidades quilombolas e de comunidades extrativistas, 

do setor empresarial e da sociedade civil. Nesse sentido, as partes interessadas no uso e 

ocupação da terra devem está atentas as possíveis situações conflitantes.  

 A sobreposição de áreas indígenas e unidades de conservação, é uma questão 

complexa, com a participação do representante responsável, então presidente da Funai, em 

visita ao sul da Bahia, em fevereiro de 2016, (re)abriu-se dialogo com as comunidades 

indígenas e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, com o 

intuito de discutir a gestão compartilhada dessas áreas. Essa situação 

singular/conflitante/incomum de sobreposição de terras tem levado constantes conflitos entre 

as comunidades indígenas e o órgão responsável pela gestão do parque. Para João Paulo:  

 

"É um desafio fazer a gestão compartilhada, mas precisamos levar as 

instâncias de governo a dialogar internamente para chegarmos a uma solução 

para esses casos. Um levantamento preliminar aponta que existem mais de 60 

casos de sobreposição entre áreas protegidas e terras indígenas. Não dá para 

resolver isso na Justiça, o que precisa é ter um entendimento das situações e 
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construir soluções que respeitem os direitos garantidos pelas legislações em 

vigor". "Nesse sentido, continuamos sem abrir mão do reconhecimento 

antropológico e histórico de que os indígenas são donos dessa terra e 

possuem seus modos tradicionais de gestão sustentável do território" 

(FUNAI-NOTÍCIAS, 2016). 

  É importante a abertura de dialogo acerca desses usos e ocupações, o que abre espaço 

para análise ambiental, dinâmica ambiental e planejamento ambiental, que cada vez mais leve 

em consideração os aspectos jurídicos e culturais das comunidades tradicionais. 

 
 
4.4.12 Zona Assentados  
 
 
 De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura (PMMA-2014, p.21), o 

município de Porto Seguro possui cerca de 1.000 famílias assentadas e acampadas no 

município. Originários de movimentos sociais, a base produtiva dessas áreas é a cultura de 

subsistência, com parcela da produção, em alguns assentamentos, vendida ao município 

através de programa federal de compra de merenda escolar. Conforme INCRA (2016), os 

assentamentos regularizados pelo órgão federal responsável são três Projetos de 

Assentamentos (PA): PA Chico Mendes II, PA Imbirussu de Dentro e PA Terra Nova, 

classificados como desapropriações (Figura 36).  

  

4.4.13 Zona Unidades de Conservação 
 
 
 O Plano Municipal de Porto Seguro de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 

– PMMA (2014, p. 17) indica que o Município possui 25 Unidades de Conservação (UCs). 

Por conseguinte, de acordo com o Projeto Costa do Descobrimento, CBPM/CPRM (2000, 

p.29) a Costa do Descobrimento possui nove Unidades de Conservação, conforme as 

categorias previstas de manejo estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC, que, no município de Porto Seguro estão agrupadas em três tipos 

principais: Área de Proteção Ambiental, Parque e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(figura 19, p. 59), e ainda, além das categorias formalmente definidas há a Estação 

Experimental do Pau Brasil da CEPLAC, (Autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura) 

podendo ser caracterizada como do tipo Estação Ecológica.  

 Por conseguinte, cabe destaque na pesquisa, a sobreposição de terras indígenas em 

área do Parque Nacional do Monte Pascoal, (Figuras 35 e 36).  Para o órgão gestor do Parque 



74 

 

 

 

Nacional do Monte Pascoal – ICMBio (2016), essa situação vem sendo discutida entre os 

órgãos gestores das entidades ambientais e representação indígena – Funai, para que se 

estabeleça um entendimento das questões legais relacionadas a usos e ocupações de áreas de 

Proteção Integral – Parques Nacionais.    

 

4.5  Qualidade Ecológica da Paisagem 
 

O fato de o município ser considerado um atrativo turístico, possibilitou um aumento 

considerável da população residente, que também, atraídos por políticas públicas para o 

desenvolvimento do município e melhores condições de trabalho, optaram em migrarem para 

o município, instalando-se e ampliando a área urbana. Concomitante a esse fato uma gama 

enorme de pessoas migrou para o município não só pelo seu apelo turístico, mas sim por 

serem forçados a saírem de sua região de origem, por fator referente à crise econômica. Um 

exemplo típico desses ocorreu com migrantes vindos da Região Sul da Bahia, conhecida 

internacionalmente como região do cacau – Costa do Cacau, sendo o cacau, fruto que tem 

como principal derivado o chocolate. Esse fator corroborou substancialmente para o aumento 

populacional do município que em apenas duas décadas mais que triplicou sua população 

(IBGE, 2010).  

 Com o aumento substancial da população a pressão sobre os sistemas naturais, 

especialmente sobre a planície costeira, com os equipamentos e especulação imobiliária para 

atender a demanda do turismo. Áreas prioritariamente consideradas de proteção permanentes 

foram ocupadas, acarretando alterações em alguns casos, irreversíveis nos atributos naturais.  

Assim como, expansão urbana de forma desordenada, em área de mata atlântica, o caso do 

complexo de bairros, inseridos sobre o tabuleiro costeiro.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos dados do trabalho, numa escala temporal das últimas três décadas, 

corroborou com a hipótese da pesquisa, que a dinâmica do uso e ocupação da terra no 

município de Porto Seguro tem se intensificado nos últimos 30 anos, por conta da crise da 

lavoura cacaueira, investimentos governamentais para atividade turística, implantação e 

avanço da silvicultura no Município de Porto Seguro, BA.  

O mapeamento resultou em dez Unidades Geoambientais, classificados em três 

Sistemas Geoambientais e seis Subsistemas Geoambientais, o que possibilitou a recomendar 

um zoneamento geoambiental, considerando suscetibilidades e potencialidades que cada 

unidade geoambiental dispõe nas áreas do município. Nesse sentido, a análise geoambiental é 

capaz de subsidiar a gestão e o planejamento territorial.   

 É importante fazer referência neste trabalho ao uso de imagens digitais dos Satélites 

Landsat 5 e do Satélite Resourch2 que satisfatoriamente deu suporte a interpretação dos 

diferenciados tipos de usos e ocupações da terra para o município de Porto Seguro, 

possibilitando maior precisão da análise.  

   Nesse sentido, em suma, as unidades geoambientais necessitam de adoção de medidas 

necessárias, em cada contexto, de uso sustentável, com destaque a Planície Costeira, que 

apresenta média suscetibilidade a processos erosivos marinhos e acelerado processo de 

ocupação antrópica em áreas prioritariamente protegidas, apresentando fragilidade em 

ecossistemas endêmicos. Por outro lado, o Geossistema Planalto Costeiro, os variados tipos 

de usos, especificamente o avanço urbano e a agropecuária carecem de especial atenção e 

políticas públicas relacionadas especialmente aos recursos hídricos, considerando que a 

maioria das nascentes e cursos d’água que abastece o município para dessedentação animal, 

para uso antrópico e agricultura procedem desse sistema geoambiental.   Enquanto o 

geossistema Planalto pré-litorâneo com maior declividade do terreno, até certo ponto, 

inviabiliza a mecanização na agricultura, o que não impede de avanços da criação de gado, 

aumento substancialmente a pressão sobre os recursos hídricos e agravamento do 

desmatamento de remanescentes de mata atlântica.  

 É importante salientar que com a sobreposição de mapas de uso da terra, do 

zoneamento geoambiental tornou-se possível identificar áreas de conflitos de usos em todas as 

Unidades Geoambientais do município de Porto Seguro, fato que requer do poder público nas 

diversas esferas dedicar atenção especial e buscar caminhos que possam mitigar tal situação.  
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Os resultados obtidos a partir da confecção de dados deste trabalho permitiram inferir 

que os procedimentos metodológicos adotados podem ser replicados por outros 

pesquisadores, órgãos públicos e/ou privados, possibilitando que o trabalho seja 

periodicamente atualizado em próximas incursões, e, dentro das possibilidades obterem maior 

detalhamento dos dados, a partir do mapeamento de uso e ocupação da terra e zoneamento 

geoambiental, através do suporte de base cartográfica com maior riqueza de detalhamento.  

Sugere-se que os dados apresentados e discutidos nesse trabalho sirvam para 

planejamento e gestão ambiental em Porto Seguro e para órgãos oficiais de planejamento a 

partir da avaliação ambiental e socioeconômica do uso e ocupação da terra no município, que 

possibilitará subsidiar políticas públicas e programas focados no uso sustentável dos sistemas 

naturais.  
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