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Mas, o princípio criativo reside na 

matemática. Num certo sentido, portanto, 

considero verdade que o puro pensamento é 

capaz de aprender a realidade, como 

sonhavam os antigos.

                                                                                                                          Albert Einstein
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RESUMO

A faixa costeira do Município de Mata de São João no Litoral Norte da Bahia caracterizada 

por apresentar diversos ecossistemas como: Mata Atlântica, Restinga, Manguezal, Brejos, 

Lagoas e Dunas, vem atraindo, principalmente, a partir da construção da Linha Verde (Ba-

099), um número cada vez maior de ocupação urbana e empreendimentos hoteleiros de 

grande porte, mudando a característica do uso e ocupação do solo do final dos anos 90 até os 

dias atuais. Diante deste cenário de transformação da paisagem ao longo do tempo o uso de 

recursos tecnológicos como o sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica na 

análise espacial e temporal da cobertura vegetal e uso da terra podem fornecer grandes 

contribuições no entendimento destes processos. A metodologia utilizada consistiu no

levantamento dos dados, processamento digital da imagem de satélite e fotografias aéreas, 

elaboração da legenda, classificação automática e vetorização manual, geração dos mapas de 

cobertura vegetal e uso da terra do ano de 1993 e 2007. Em seguida foi feito a validação de 

campo, edição vetorial, integração dos dados e análise da dinâmica da cobertura e uso. A 

avaliação da exatidão da classificação automática revelou que o classificador baseado em 

objetos obteve desempenho muito bom conforme índice Kappa, ajudando na elaboração 

mais rápida do mapa de cobertura vegetal e uso da terra e na análise espacial e temporal. Por 

sua vez, a análise espacial e temporal entre 1993 e 2007 revelou uma redução da cobertura 

de restinga, áreas de brejo e agropecuária, enquanto que a floresta ombrófila densa e área 

urbana aumentaram. As classes de Manguezal, Mata ciliar e as Lagoas não sofreram 

alterações significativas neste período. Podemos concluir que estes resultados foram 

influenciados pelo aumento da ocupação urbana na região, propiciado pela melhoria de 

acesso, com a implantação da Linha Verde, além da inserção desta região no roteiro turístico 

nacional e internacional. Isto gerou uma forte pressão nos ecossistemas costeiros com a 

implantação de grandes empreendimentos hoteleiros e condomínios residenciais.

Palavras chave: linha verde – manguezal - faixa costeira - imagem de satélite - fotografias 

aéreas.
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ABSTRACT

The coastline of the city of Mata de São João in the north coast of Bahia characterized by 

the diverse ecosystems such as the Atlantic Forest, Restinga, Mangrove, Wetlands, ponds 

and dunes, has drawn mainly from the construction of the Green Line (Ba- 099), an 

increasing number of urban occupation and large hotel developments, changing the 

character of the use and occupation of the late 90s to the present day. Given this scenario of 

landscape transformation over time the use of technological resources such as remote 

sensing and geographic information system in spatial and temporal analysis of vegetation 

cover and land use can provide major contributions to the understanding of these processes. 

The methodology consisted of survey data, digital image satellite processing and aerial 

photographs, build legend, automatic classification and  automatic vectoring, generation of 

maps of land cover and land use in 1993 and 2007. Then was made field validation, data 

editing and integration and analysis of the dynamics of coverage and use. The  accuracy of 

automatic classification revealed that the classifier based on object obtaining a very good 

performance according the index Kappa, assisting in the preparation faster of  map of 

vegetation cover and land use and spatial and temporal analysis. In turn, the spatial and 

temporal analysis between 1993 and 2007 revealed a reduction in coverage dunes, marsh 

areas and agriculture, while the dense rain forest and urban area increased. The classes of 

mangrove riparian forest and lakes did not change significantly during this period. We 

conclude that these results were influenced by increased urban occupation in the region, 

caused by the improvement of access to the Green Line, and the insertion of this region in 

the national and international tourist itinerary. This created a strong pressure on coastal 

ecosystems with the deployment of large hotel projects and residential condominiums.

Keywords: green line - mangroves - coastal strip - satellite image - aerial photographs.
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 Introdução

A região objeto de estudo ocupa uma área de 68,3km² na faixa litorânea do município 

de Mata de São João, Litoral Norte do Estado da Bahia. Apresenta alta diversidade de 

ecossistemas como: Manguezais, remanescentes de Mata Atlântica, Restinga, Dunas, Praias 

arenosas, Recifes de Corais e áreas úmidas (Lagoas e Brejos). Segundo dados do relatório 

do PRODESU (2001) esses ecossistemas abrigam uma grande variedade de espécies 

vegetais e animais, principalmente aves, algumas delas ameaçadas de extinção.

Esta faixa litorânea está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Litoral 

Norte, criada em 1992 (Decreto Estadual N°1.046 de 17/03/1992) quando da implantação 

da “Linha Verde”, prolongamento da rodovia BA-099 desde a Praia do Forte, em Mata de 

São João, até Cachoeira do Itanhi, em Jandaíra; com o objetivo de disciplinar sua ocupação 

e proteger os ecossistemas presentes, pois com a implantação da Linha Verde esta região se 

tornou o principal vetor de expansão de Salvador, causando fortes pressões no que diz 

respeito à ocupação urbana e ao uso dos recursos naturais. Esta região também está inserida 

no circuito de financiamentos para infra-estrutura de áreas com potencial turístico 

(PRODETUR – Programa de Desenvolvimento Turístico) o que vem atraindo ao longo dos 

anos, investimentos turísticos de médio, grande e excepcional porte, nacional e 

internacional. 

Segundo Santos (2000) o território é o dado essencial da condição da vida cotidiana. 

Nesse território, agentes sociais e econômicos se confrontam a exemplo dos 

empreendimentos hoteleiros com as comunidades tradicionais seus costumes e tradições 

culturais, bem como ambos, com as paisagens naturais relativamente bem conservadas.

A análise espacial e temporal da cobertura vegetal e uso da terra entre 1993 e 2007 

usando técnicas de sensoriamento remoto como classificação automática baseada em 

objetos, além do sistema de informação geográfica pode ajudar no entendimento das 

principais transformações ocorridas no litoral de Mata de São João.

         Este tipo de estudo aliado a respostas rápidas pode ser um indicador importante para o 

monitoramento e preservação ambiental dos principais ecossistemas existentes na região.       



13

Outro aspecto importante a ser considerado é a contribuição desta pesquisa na melhoria da 

gestão ambiental dentro de unidade de conservação de uso sustentável, bem como a 

proposição de alternativas sustentáveis para preservar ecossistemas importantes 

encontrados na região como: Manguezal, Dunas, Brejo, Restinga, Lagoas, Rios e Mata 

Atlântica.

1.2 Objetivos

O objetivo desta dissertação foi realizar uma análise espacial e temporal da cobertura 

vegetal e uso da terra entre os períodos de 1993 e 2007 na Área de Proteção Ambiental do 

Litoral Norte da Bahia, através do uso de sistema de informação geográfica e 

sensoriamento remoto.

Para alcançar o objetivo principal da pesquisa foi necessário executar os seguintes 

objetivos específicos:

a) Realizar o levantamento de dados sobre a região em estudo;

b) Processar digitalmente a imagem de satélite Spot-5 do ano de 2007 e fotografias 

aéreas;

c) Elaborar uma legenda compatível com a escala de mapeamento, dados existentes e

os principais ecossistemas da região;

d) Classificar automaticamente a imagem de satélite Spot-5 usando classificadores 

baseado em pixel, por região e baseado em objetos;

e) Avaliar a exatidão da classificação;

f) Realizar interpretação visual, vetorização automática e manual;

g) Elaborar mapa de cobertura vegetal e uso da terra do ano de 1993 da região em 

estudo através de sistema de informação geográfica e fotografias aéreas do mesmo 

ano;

h) Elaborar mapa de cobertura vegetal e uso da terra do ano de 2007 da região em 

estudo através de sistema de informação geográfica e imagem de satélite;

i) Realizar a validação de campo;

j) Realizar a edição e revisão dos dados;

k) Elaborar a integração dos dados em um sistema de informação geográfica e a 

respectiva análise da dinâmica da cobertura vegetal e uso da terra.
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1.3 Estrutura da Dissertação

A presente dissertação foi dividida em cinco capítulos com o propósito de nortear o 

entendimento sobre a região e a pesquisa realizada.

Deste modo, o primeiro capítulo apresenta a problemática da região, além dos 

objetivos principais, estrutura da dissertação e a caracterização da área de estudo com seus 

aspectos físicos: localização, clima, geomorfologia, geologia, hidrologia e cobertura vegetal 

e uso da terra.

O segundo capítulo compõe a fundamentação teórica que ajudou a nortear a 

pesquisa e a fornecer contribuições importantes para o amadurecimento do trabalho.

No terceiro capítulo foi elaborado um artigo que trata de um dos principais objetivos 

do trabalho de pesquisa que foi a análise espacial e temporal da cobertura vegetal e uso da 

terra, entre os períodos de 1993 e 2007, através do sensoriamento remoto e sistema de 

informação geográfica.

O quarto capítulo apresenta toda a descrição metodológica dos métodos de 

classificação automática utilizados na pesquisa, bem como a avaliação da sua exatidão e o 

uso do sistema de informação geográfica na elaboração de mapa temático. 

Por fim, mas sem a intenção de encerrar as discussões, são apresentadas, no quinto 

capítulo as considerações finais sobre o texto dissertativo e sua problemática, bem como 

algumas sugestões de futuras ações a serem realizadas nesta região com o objetivo de 

preservar os seus ecossistemas.

1.4 Aspectos Gerais da Área de Estudo

1.4.1 Localização e Acesso

A área de estudo ocupa uma faixa de 68,3 km², sendo aproximadamente 4km de 

largura e 30km de extensão, faixa litorânea do Município de Mata de São João, no Litoral 

Norte do Estado da Bahia, entre as coordenadas 38° 02’ 45”W / 12° 35’0,34”S e 

37°55’08,6”W / 12°22’56,8”S. O acesso principal se dá pela BA-099,através de um 
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pequeno trecho da Estrada do Coco e em seguida pela Linha Verde que corta praticamente 

toda a extensão da área de pesquisa (Figura1.1). A Linha Verde é uma das primeiras 

estradas brasileiras a ser construída levando em consideração a conservação do Meio 

Ambiente, com uma extensão de aproximadamente 150km na área costeira do Litoral Norte 

do Estado, ligando as localidades de Praia do Forte, no município de Mata de São João e 

Cachoeira do Itanhi, no município de Jandaíra.

Figura 1.1 – Localização e acesso a área de estudo. Fonte: IBGE/CONDER, 1993; IBGE, 
2007;SEI, 2006.

1.4.2 Clima

Segundo dados da SEI (2003) a região objeto deste estudo por estar inserida em uma 

área litorânea apresenta um clima úmido segundo a tipologia climática de Thornthwaite & 

Mather (1955), apresentando chuvas regulares durante o ano, com uma maior concentração 

no período de outono e inverno. São atingidos índices pluviométricos acima de 1600 mm 

anuais, com temperatura média entre 24 e 25°C (Quadro 02). A maior média mensal ocorre 
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no mês de janeiro 26,3°C, sendo as menores nos meses de julho e agosto 22,5°C, 

apresentando uma amplitude térmica pequena, de apenas 4,2°C (Quadro 02).

A variação na distribuição das chuvas está relacionada diretamente aos sistemas 

meteorológicos que atuam na região, destacando-se a Frente Polar Atlântica – FPA, que 

penetra pelo litoral durante todo o ano, porém com maior freqüência no outono e no 

inverno, provocando chuvas intensas e quedas de temperatura no litoral (SEI, 2003). A 

existência de dados meteorológicos registrados na estação de Camaçari entre os anos de 

1961 a 1990, próximo a área de estudo, ajudaram no estudo do clima da região (Quadro 

1.1). 

Nas figuras 2 e 3, adiante, podemos verificar que as épocas mais chuvosas ocorrem 

entre os meses de março e agosto (outono/inverno), sendo maio o que apresenta maior 

índice pluviométrico. No intervalo que vai de setembro a fevereiro (primavera/verão), as 

chuvas são menos intensas e irregulares, porém entre outubro e dezembro ainda ocorre 

excedentes hídricos, em conseqüência da elevação das temperaturas que propicia uma 

maior umidade na área. O mês que apresenta menor índice pluviométrico é janeiro.

Quadro 1.1 – Dados da estação climatólogica de Camaçari com o cálculo do balanço 
hídrico mensal e anual para o período de 1961-1990 segundo metodologia de  Thornwaite e 
Mather (1955).

         Fonte:INMET (1991) e  SEI (1998).
Podemos observar no gráfico (Figura 1.2) que a evapotranspiração potencial (ETP) 

anual que se refere à quantidade de água, teoricamente necessária para a manutenção da 

planta verde, apresentou um regime hídrico positivo. A evapotranspiração real (ETR), ou 

seja, a quantidade de água que retorna a atmosfera através da transpiração das plantas é 

elevada entre os meses de outubro/maio, resultante das maiores temperaturas nesse período.
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Balanço Hídrico Normal Mensal
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Figura 1.2 - Balanço Hídrico  construído com base nos dados da estação climatológica de 
Camaçari (Quadro 02) e adaptado de Rolim e Sentelhas (1999).

A deficiência hídrica (DEF) é pequena ocorrendo no período de primavera/verão e 

concentrada entre os meses de janeiro e fevereiro. O excedente hídrico (EXC) é elevado 

especialmente entre os meses de abril a agosto, sendo este  o período com maiores índices 

pluviométricos e menor evapotranspiração potencial, contribuindo para alimentar o sistema 

hídrico superficial e subterrâneo da área de estudo (Figura 1.3).

Na área estudada medidas de ventos realizadas pela Cetrel entre os meses de julho 

de 2000 e março de 2001, na região de Arembepe, variaram entre 1m/s até 10m/s, sendo 

mais freqüente a velocidade entre 5m/s e 6m/s (Figura 1.4 (A)), com direções concentradas 

entre 90° e 180°, portanto sentido Sudeste, dominando o Leste – Sudeste (Figura 1.4 (B)). 

No período entre julho e setembro de 2000 (inverno), os ventos sopraram dominantemente 

de SE, porém durante a primavera de 2000 e o verão de 2001, a direção dominante foi Leste 

(Dominguez, 2003).
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Extrato do Balanço Hídrico Mensal
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Figura 1.3 – Balanço Hídrico construído com base nos dados da estação climatológica de 
Camaçari (Quadro 02) e adaptado de Rolim e Sentelhas (1999).

                           (A)                                                                  (B)

Figura 1.4 – (A) Velocidade dos ventos em metro por segundo entre os meses julho de 
2000 e março 2001 na região de Arembepe (Dominguez, 2003, modificado de Fundespa 
2001). (B) Direção dos ventos no período julho 2000 - março 2001 na região de 
Arembepe(Dominguez, 2003).
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1.4.3 Geomorfologia 

A faixa costeira do Município de Mata de São João encontra-se inserida no que 

Martin, et all (1980) denominam como Setor I da região litorânea, que vai do extremo norte 

do Estado da Bahia até a localidade de Itapoã (nordeste de Salvador). Esta região é 

caracterizada pela presença dos Tabuleiros Costeiros dos sedimentos terciários da 

Formação Barreiras e encontra-se dissecada por vales de fundo chato em forma de “U”, 

ocupados por zonas úmidas e separados por interflúvios planos. 

Aos pés dos Tabuleiros Costeiros ocorre a planície costeira Quaternária, estreita e 

descontínua formada por conjuntos de cordões litorâneos, em muitos casos se resumindo a

uma faixa de algumas centenas ou dezenas de metros de largura, chegando até 2km 

(DOMINGUEZ, 2006) (Figura 1.5). 

As Planícies Litorâneas são marcadas pelo relevo aplainado, decorrente dos 

processos de oscilação do nível do mar, que deram origem aos depósitos marinhos, e por 

feições onduladas dunares, decorrentes da remobilização de sedimentos arenosos durante 

períodos de climas acentuadamente mais  áridos que os atuais. Ocorrem neste domínio as 

seguintes unidades morfológicas: Terraços Marinhos, Planícies Fluviais, Zonas Úmidas e 

Dunas (LYRIO, 1996). Dominguez (2006) classifica os terraços marinhos em Terraços 

Arenosos Internos e Terraços Arenosos Externos, sendo o primeiro formado por depósitos 

de Leques Aluviais Pleistocênicos e Areias Litorâneas Pleistocênicas e o segundo por 

depósitos de Areias Litorâneas Holocênicas (Figura 1.5).

Nesta região encontramos praias e pontais arenosos (restingas) que bloqueiam 

parcialmente as desembocaduras dos rios Pojuca, Imbassaí e Sauípe. Ocorrem, também, na 

Zona de Praia as Dunas do tipo Frontal, que Dominguez (2006) descreve como uma forma 

de crista alongada, formada pela ação do vento na margem interna do prisma de praia, mais 

ou menos no limite da maré alta (Figura 1.5).

A presença de arenitos de praia é uma das características desta faixa litorânea. 

Nolasco (1988) destaca que estes cordões de idade Holocênica apresentam dois 

alinhamentos distintos: um interno descontínuo que acompanha a costa, e outro externo

proeminente que ocorre nas praias de Subaúma, Sauípe, Arembepe e Jauá (Figura 1.5).
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Na faixa costeira estudada a plataforma continental brasileira apresenta sua menor 

largura. Kikuchi (2000) define que a largura média da plataforma nessa região é de cerca de 

15km, com seu limite a barlamar, a quebra da plataforma continental, ocorrendo entre 

profundidades de 50m e 70m. Cabe ressaltar, também, a ocorrência dos recifes de corais 

tanto na linha de costa como na plataforma continental (Leão et al, 1980; Nolasco, 1986; 

Kikuchi, 2000) (Figura 1.5).

1.4.4 Geologia Regional e Local

Barbosa e Dominguez (1996) subdividiram a faixa costeira em quatro unidades 

estruturais geocronológicas: Domínio I constituído de rochas do embasamento cristalino 

Pré-Cambriano, que formam o Escudo Oriental da Bahia (INDA e BARBOSA, 1978); o 

Domínio II formado por rochas de idade Jurássica e Cretácea do processo de abertura do 

Atlântico (rift valley) da Bacia do Recôncavo, o Domínio III de idade Terciária e, por 

último, o Domínio IV de idade Quaternária. No que diz respeito a faixa compreendida entre 

Salvador e Esplanada corresponde à unidade de mesmo nome que aparece a leste do rift 

Mesozóico do Recôncavo-Tucano.

No Domínio II, ainda conforme Inda e Barbosa (1978) ocorreu diferenciação de 

altos estruturais, esboçada no Jurássico, desenvolvida no início do Cretáceo Inferior que ao 

exceder aos limites de deformação plástica, cria o sistema de falhas marginais que hoje 

delimita as bordas das bacias de Tucano e Recôncavo. Posteriormente, ainda segundo esses 

autores, começa a haver uma sedimentação de materiais clásticos terrígenos, que 

constituem o registro de leques aluviais, retrabalhados na parte superior por cursos fluviais. 

É justamente esta mobilidade tectônica a principal responsável pela configuração original 

da Costa do Estado em falésias, praias arenosas e recifes de corais.

O Domínio III é marcado por um clima semi-árido no período Pliocênico que 

favoreceu a deposição de sedimentos arenosos e argilosos de cores variadas da Formação 

Barreiras, de idade Terciária e dispostos na forma de tabuleiros bordejando a costa. 

Segundo Ghignone (1979) houve um soerguimento do continente, que contribuiu para o 

caráter torrencial da sedimentação, permitindo também o seu espalhamento sobre a 

plataforma continental e recobrindo as rochas pré-cambrianas e cretáceas.
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A Formação Barreiras ocorre ao longo da costa sendo bastante susceptível a erosão, 

foi formada por uma deposição na forma de lençol que acabou gerando cones aluviais 

coalescentes, resultantes de fluxos de detritos e enxurradas de origem continental 

(Bittencourt, Martin, Vilas Boas, 1980) (Figura 1.5).

Os leques aluviais coalescentes ocorrem na área de estudo e foram formados durante 

um episódio transgressivo mais antigo que acabou erodindo a parte externa da Formação 

Barreiras e depositando os sedimentos da Formação Caravelas, que afloram entre os 

Terraços Marinhos e os sedimentos do próprio Grupo Barreiras (Carvalho e Garrido, 1966).

No Domínio IV ocorrem principalmente sedimentos Quaternários, marcados por 

grandes variações climáticas e do nível dos oceanos. Inda e Barbosa (1978) apontam esses 

eventos como responsáveis pela formação de depósitos sedimentares que são encontrados 

ao longo da costa do Estado da Bahia, dividindo-os em dois grandes grupos: depósitos 

marinhos deixados por episódios transgressivos e depósitos continentais resultante de 

mudanças climáticas durante o período regressivo, que caracterizam geomorfologicamente 

os Terraços Marinhos (Figura 1.5).

Os terraços marinhos internos são formados por depósitos arenosos de coloração 

branca na superfície e passando para marrom a preta e de idade pleistocênica. Bittencourt, 

Martin e Vilas Boas (1980) explicam que esses depósitos foram formados no curso da parte 

final da penúltima transgressão e durante a regressão que se sucedeu na maior parte da 

costa, sendo a origem litorânea desses depósitos atestada pela presença de tubos fósseis de 

Callianassa, um artrópode marinho que vive na parte inferior da zona inter-maré. São 

bastante visíveis na região de Praia do Forte, Litoral Norte da Bahia (Figura 1.5).

Os terraços marinhos externos ocorrem na parte externa dos terraços marinhos 

pleistocênicos onde aparecem os terraços marinhos holocênicos de menor elevação e 

normalmente contendo conchas. São depósitos arenosos marinhos quaternários que 

segundo Bittencourt, Martin e Vilas Boas (1980) estão associados à fase terminal da última 

transgressão marinha. São bastante visíveis na região de Praia do Forte e Diogo (Figura 

1.5).
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Os ambientes continentais mais recentes são caracterizados pela presença de Dunas, 

Depósitos Fluvio-Lagunares e Fluvio-Aluvionares.

As Dunas ocorrem na faixa costeira de Mata de São João em três gerações que são: 

as dunas internas, dunas externas e dunas litorâneas atuais. As dunas internas ocupam uma 

maior área e são formadas por areias finas bem selecionadas e quartzosas, Bittencourt, 

Martin e Vilas Boas (op cit) chamam a atenção para alta percentagem de grãos angulosos 

(até 80%), mostrando que a distribuição esta totalmente diferente da apresentada pelas 

areias dos terraços arenosos Holocênicos e Pleistocênicos, e pelas praias atuais, 

apresentando uma característica próxima das areias continentais depositadas antes da 

penúltima transgressão.

As dunas externas são depósitos arenosos com diminuição da ocorrência de grãos 

angulosos e aumento de grãos arredondados e são bem visíveis na região de Santo Antônio 

no Litoral Norte do Estado da Bahia. Segundo Bittencourt, Martin e Vilas Boas (1980) 

estas dunas se formaram a partir do retrabalhamento das areias  dos terraços marinhos 

pleistocênicos. As dunas litorâneas atuais ocorrem atrás das praias atuais e possuem grãos 

de areia com níveis de arredondamento muito próximos dos grãos de areia da praia, sendo, 

portanto indubitável que a praia atual é a fonte dessas dunas (Figura 1.5).

Os Depósitos Flúvio-Lagunares são encontrados ao longo da costa e se formaram 

desde o início da última transgressão até hoje. Bittencourt, Martin e Vilas Boas (op cit) 

acrescentam que esses depósitos são representados por areias e siltes ricos em matéria 

orgânica.

Por último, no continente, temos os depósitos fluvio-aluvionares que são 

encontrados ao longo dos canais de rios e riachos que dão origem aos mesmos, constituídos 

de areias, cascalhos, siltes e argilas, com ou sem matéria orgânica, compreendendo 

sedimentos fluviais e lacustres. Esses depósitos estão associados ao retrabalhamento dos 

sedimentos da Formação Barreiras.

A zona de transição apresenta áreas de brejos e mangues que ocorrem, 

principalmente, nas regiões de Praia do Forte, Imbassaí e Sauípe, sendo formados por 
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sedimentos argilo-siltosos e arenosos ricos em matéria orgânica (Figura 1.5). E os já 

citados arenitos de praia, que registram a variação do nível do mar no período Holocênico. 

Nolasco (1988) chama atenção para a ocorrência de cordões de arenitos na zona de inter-

marés (interno) e outro externo, localizado abaixo do limite da baixa-mar (Figura 1.5).

Na zona marinha rasa encontram-se os também já citados recifes de corais que se 

fixam em afloramentos rochosos, incrustações de corais e de algas coralinas, mais antigos e

mortos, e formam pacotes carbonáticos, com espessuras, em torno de 10m, de idade 

Holocênica. Eles ocorrem entre as praias de Abai e Açu da Torre (NOLASCO, 1987). 

Figura 1.5 – Mapa geológico-geomorfológico em escala de 1:100.000 da região objeto 
deste estudo adaptado de Dominguez (2006).
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1.4.5 Hidrografia

No que diz respeito à hidrografia a área em estudo encontra-se inserida na bacia do 

Recôncavo Norte e em parte das sub-bacias dos rios Pojuca, Sauípe e Imbassaí. Os cursos 

d’água de um modo geral apresentam um sentido NW/SE. Lyrio (1996) destaca que esses 

rios e seus afluentes têm seus regimes, fortemente influenciados pela estrutura geológica e 

condições climáticas, sendo que alguns deles, no seu trecho inicial, chegam a ser 

intermitentes em determinados períodos de seca, e ao se aproximarem do litoral, no seu 

trecho final, apresentam seu regime regularizado, sendo perenes ao longo de todo o ano, 

mesmo com variações sazonais nos seus deflúvios (Figura 1.6). 

Este comportamento pode ser explicado pelo clima úmido litorâneo com alto índice 

pluviométrico e um elevado excedente hídrico conforme exposto nas Figuras 1.2 e 1.3. 

Esse excedente também contribui para a recarga da drenagem superficial e subterrânea 

nesta região e pela dinâmica sedimentar atual. 

Figura 1.6 – Mapa da hidrografia em escala de 1:100.000 da região estudada com base em 
dados do IBGE/CONDER 1993 e GERCO 2006.



25

1.4.6 Cobertura Vegetal e Uso da Terra

Os dados da SEI (2003), Prodesu (2001) e Lyrio (1996 e 2003) revelam que a região

objeto deste estudo apresenta um predomínio da cobertura vegetal de restinga do tipo 

arbórea, arbustiva, arbustiva e arbórea, escrube, em dunas internas e externas. A atividade 

de agropecuária segundo Prodesu (2001) tem grande representatividade na região em 

estudo, principalmente Cobertura Vegetal e Uso da Terra diversificada e caracterizada pelas 

seguintes classes: Restingas associada ou não a cultura de coco-da-baía, Floresta Ombrófila 

intercalada com atividade de agropecuária, pastagem e cultura de coco-da-baía, os brejos, 

os manguezais, as zonas urbanas e áreas desmatadas com solo exposto. Em seguida 

descreveremos estas classes. 

A Floresta Ombrófila Densa, ocorre geralmente nos tabuleiros da Formação 

Barreiras nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração. Na região de estudo temos 

a reserva de Sapiranga e alguns outros remanescentes de Mata Atlântica ao longo da Linha 

Verde em direção a Porto de Sauípe e seguindo em direção ao interior do continente.

As Restingas ocorrem em boa parte da região nos sedimentos dos leques aluviais 

coalescentes, nos terraços marinhos Pleistocênicos, nos terraços marinhos Holocênicos e 

nas dunas, predominando a fisionomia arbórea aberta com árvores emergentes de até 8 

metros de altura e grande diversidade de espécies, além do tipo arbustiva, arbustiva e 

arbórea, escrube, em dunas internas e externas (LYRIO, 2003) e (PRODESU, 2001).

Os brejos caracterizam-se por apresentar alta taxa de saturação de água no solo e 

vegetação arbustiva. De acordo com Lyrio (1996) este tipo de zona ocorre no contato entre 

as dunas internas e externas, nos leques aluviais coalescentes e entre os terraços marinhos 

internos e externos.

Os manguezais caracterizam-se por vegetação adaptada a solos saturados em água, 

anaeróbicos e salinos. Eles são ligados aos mares e protegem os continentes da erosão, são 

berçários naturais além de garantir comida farta para a fauna dos oceanos. Ocorrem, 

principalmente, na região da foz dos rios Pojuca, Imbassaí e Sauípe (LYRIO, 2003).

As áreas de agropecuária e cultura de coco são regiões de remoção da cobertura 

vegetal original em solos areno-argilosos e arenosos, registros da fase inicial mais 

importante de uso da região, ainda bastante extensa, ocorrendo ao longo de toda a costa.
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As áreas desmatadas são caracterizadas pela remoção da cobertura vegetal sem um 

novo uso do solo. No geral são regiões de exploração imobiliária e comercial, que ocorrem 

principalmente ao longo da Linha Verde e próximo a costa formando áreas urbanas.

Por fim, temos as áreas de empreendimentos turísticos que interveem em todas 

fisionomias anteriores, além de aumentar o nível de assoreamento dos rios da região, 

devido a exposição do solo. Em alguns casos, os empreendimentos hoteleiros afetam os

ecossistemas de brejos, por perenização. Estão localizados próximos a Linha Verde e zona 

costeira. A Figura 1.7 representa o mapeamento de cobertura vegetal em escala de 

1:70.000, sendo este mapeamento realizado em escala de 1:25.000 com base em imagem de

satélite Spot 4 do ano de 2000 no âmbito do projeto Prodesu (2001). Neste mapeamento 

pode se verificar as principais características apresentadas neste capítulo em termos de 

cobertura vegetal e uso da terra.

Figura 1.7 – Mapa da cobertura vegetal e uso da terra da região em estudo (1:70.000) com 
base em dados do IBGE/CONDER 1993, SEI – 2006 e Prodesu (2001).
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O referencial teórico foi dividido em partes, uma conceitual sobre os temas: Zona 

Costeira, Uso do Solo, Desenvolvimento Sustentável e Antroma. A segunda parte tem um 

caráter conceitual metodológico sobre Sistema de Informação Geográfica e Sensoriamento 

Remoto. Dessa forma, nos embasaremos para posteriormente apresentar os procedimentos e 

métodos utilizados e os resultados da pesquisa.

2.1 Zona Costeira e Suas Definições

A zona litorânea pode ser entendida como uma região que se estande desde a praia 

até pouco além da zona de arrebentação das ondas, ou seja, no sentido restrito refere-se à 

zona intermarés (SUGUIO,1998). No entanto, para o (IBGE, 1999) a zona litorânea 

compreende a área do fundo marinho entre a preamar e a baixa-mar, rica em oxigênio 

dissolvido, com movimentação da água e luz solar.

Alguns autores preferem usar o termo “costa”, ao invés de zona litorânea ou zona 

costeira, é o caso de Leinz (1982), que define a costa como uma zona de contato entre o 

mar e o continente. 

Na tentativa de ampliar os conceitos relacionados a área litorânea, alguns autores 

acabam introduzindo e definindo na literatura o termo “zona costeira”, como é o caso 

Suguio (1998) que define a zona costeira com as águas costeiras e terras emersas 

adjacentes, em constante interação, sendo que as águas costeiras são caracterizadas, 

normalmente, por grandes variações de temperatura e salinidade, além de Moraes (2007) 

que procura definir a mesma como a zona de interação dos meios terrestres, marinhos e 

atmosféricos. Hartshorne (1978) apresenta uma argumentação no qual a zona costeira seria 

uma área, isto é um tipo ideal espacial, construído no processo de pesquisa pela seleção de 

critérios orientados pela finalidade do estudo. 

Por último, Yanez-Arancibia (1986) apresenta um conceito bastante amplo no qual 

define a zona costeira abrangendo cinco regiões: águas costeiras, linhas de costa e águas 

costeiras adjacentes, limites oceânicos jurídicos, zona marinha controlada pelas águas 

costeiras e terras interiores que controlam as águas costeiras. A escolha é conduzida não só 

pela amplitude como pelo enquadramento a legislação abaixo descrita.
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O termo “zona costeira” é tão importante que aparece na seção I, do artigo 45 do 

decreto estadual n°7967 de 05 de Junho de 2001 como sendo uma zona compreendida 

como espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos 

renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima1 e outra terrestre2, subordina-se ao 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, observadas as normas e diretrizes do Plano 

Nacional instituído pela Lei Federal n°7.661, de 16 de maio de 1988. 

Esta definição apesar de ser bastante complexa e ampla, envolve diversos aspectos, 

que atendem a região objeto deste estudo, pois a mesma está situada entre a linha de costa e 

terras adjacentes, envolvendo ecossistemas de transição entre o mar e a terra. O termo 

ecossistema pode ser definido por ODUM (1971) como constituído por qualquer unidade 

que inclui a totalidade dos organismos em uma determinada área interagindo com o meio 

ambiente físico, de modo que um fluxo de energia promove a permuta de materiais entre os 

componentes vivos e abióticos.  

2.2 Uso do Solo e da Terra e seus conceitos

Um conceito importante a ser considerado é o de Uso da Terra, Uso do Solo e 

Cobertura da Terra, vamos iniciar com o conceito de Terra que segundo a FAO (A 

FRAMEWORK, 1976) foi conceituada como o segmento da superfície do globo terrestre 

definido no espaço e reconhecido em função de características e propriedades 

compreendidas pelos atributos da biosfera, que sejam razoavelmente estáveis ou 

ciclicamente previsíveis, incluindo aquelas de atmosfera, solo, substrato geológico, 

hidrologia e resultado da atividade do homem. 

O uso da terra, dentre as várias definições existentes, geralmente associadas às 

atividades conduzidas pelo homem relacionadas a uma extensão de terra ou a um 

ecossistema, foi considerado como uma série de operações desenvolvidas pelos homens, 

com a intenção de obter produtos e benefícios, através do uso dos recursos da terra (BIE; 

LEEUWEN; ZUIDEMA, 1996), ou seja, a atividade do homem que se acha diretamente 

                                                          
1 Faixa Marítima – é a faixa que se estende mar afora distando 12 milhas marítimas das linhas de base 
estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, compreendendo a 
totalidade do Mar Territorial.
2 Faixa Terrestre – é a faixa do continente formada pelos municípios que sofrem influência direta dos 
fenômenos ocorrentes na Zona Costeira.
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relacionada à terra (CLAWSON; STEWART, 1965 apud ANDERSON et al., 1979). 

Segundo Heymann (1994) o uso da terra está relacionado à função socioeconômica 

(agricultura, habitação, proteção ambiental) da superfície básica. 

Por outro lado, a cobertura da terra foi definida como os elementos da natureza 

como a vegetação (natural e plantada), água, gelo, rocha nua, areia e superfícies similares, 

além das construções artificiais criadas pelo homem, que recobrem a superfície da terra 

(BIE; LEEUWEN; ZUIDEMA, 1996; BURLEY, 1961 apud ANDERSON et al.,1979). 

Segundo IBGE (2006) os conceitos atribuídos à cobertura e ao uso da terra guardam íntima 

relação entre si e costumam ser aplicados alternativamente e geralmente as atividades 

humanas estão diretamente relacionadas com o tipo de revestimento do solo, seja ele 

florestal, agrícola, residencial ou industrial. 

Segundo IBGE (2006) 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. Envolve pesquisas de escritório e de campo, voltadas para a 

interpretação, análise e registro de observações da paisagem, concernentes aos tipos de uso 

e cobertura da terra, visando a sua classificação e espacialização através de cartas, além de 

grande utilidade para o conhecimento atualizado das formas de uso e de ocupação do 

espaço, constituindo importante ferramenta de planejamento e de orientação à tomada de 

decisão. 

A concepção teórica sobre a apreensão do conjunto do uso da terra também é 

identificada nos estudos de Santos e Silveira (2004), que colocaram como questão o uso do 

território para tratar da apropriação dos espaços no território brasileiro. Neste sentido,

Santos e Silveira (2004) advertem que o uso do território está relacionado à produção e ao 

uso de informação. Eles chamam atenção para a necessidade de compreender as qualidades 

da informação, reconhecer os seus produtores e possuidores, decifrar os seus usos. 

Acrescentam ainda que banal ou secreta, de abrangência global ou local, verticalizada por 

ser tributária de técnicas como os satélites ou horizontal por ser construída na co-presença, 

eis sua qualidade. Mas são os seus produtores e possuidores – empresas, estado, sociedade 

– que vão decidir os seus usos. Eles acrescentam também que cabe considerar a relação 

entre duas potencialidades: a do conhecimento técnico e a da ação, isto é, a política, 

mediante os usos da informação, ora voltada para a busca de maior lucro, ora para a defesa 

da soberania, para a defesa dos recursos naturais.
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De acordo com Turner et alii (1994, citado por Brassoulis, 1999), cobertura do solo 

compreende a caracterização do estado físico, químico e biológico da superfície terrestre, 

por exemplo, floresta, gramínea, água, ou área construída; já o termo uso do solo se refere 

aos propósitos humanos associados àquela cobertura, por exemplo, pecuária, recreação, 

conservação, área residencial, etc. De acordo com Turner e Meyer (op cit), uma única 

classe de cobertura pode suportar múltiplos usos (extração de madeira, preservação de 

espécies, recreação em áreas de floresta), ao mesmo tempo que um único sistema de uso 

pode incluir diversas coberturas (certos sistemas agropecuários combinam áreas cultivadas, 

pastagem melhoradas, áreas de reserva e áreas construídas); mudanças no uso do solo 

normalmente acarretam mudanças na cobertura do solo, mas podem ocorrer modificações 

na cobertura sem que isto signifique alterações no seu uso. Dessa forma, observa-se que a 

questão de mudanças nos padrões de Uso e Cobertura do Solo tem despertado interesse, 

dentro e fora do meio científico, devido ao acelerado processo de mudança das últimas 

décadas e aos possíveis impactos ambientais e sócio-econômicos dessas mudanças, que 

causam preocupações desde o nível local até o global. 

2.3 Desenvolvimento Sustentável

Um tema que é bastante discutido atualmente e que não poderia deixar de ser 

mencionado é o de desenvolvimento sustentável, cujo conceito ainda está longe de um 

consenso. Segundo o IBGE (2006) o seu uso irrestrito para expressar a intenção de resolver 

a crise ambiental não veio acompanhado de uma definição clara que pudesse ser difundida 

como pretendido pelo Relatório Brundtland3. Conforme Ekins (1993), o conceito de 

desenvolvimento sustentável foi popularizado pelo Relatório como aquele que trata do 

atendimento das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de atender às suas próprias necessidades, uma imprecisa formulação que não faz 

distinção entre a imensa diferença da necessidade no Primeiro e Terceiro Mundo, nem entre 

necessidades humanas e a necessidade de consumo do consumidor do Primeiro Mundo. 

Cabe chamar a atenção para a lentidão dos grupos majoritários do movimento ambiental 

moderno na inclusão da população negra, bem como os pobres e brancos da classe 

trabalhadora e tratar também dos interesses ambientais, econômicos e sociais de 

comunidades de minorias. Uma questão importante é que este movimento não percebeu 

inteiramente que a ligação entre a desigualdade e os desequilíbrios sociais acaba

contribuindo para a degradação ambiental, a exaustão dos recursos naturais, a poluição e
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que os perigos ambientais trazem impactos diretos para as pessoas mais pobres (EKINS, 

1993). Não existe desenvolvimento sustentável sem a inclusão do homem, pois o ser 

humano faz parte do meio ambiente.

2.4 Antroma

Ao longo dos séculos até os dias atuais o adensamento populacional vem 

aumentando de maneira crescente em áreas urbanas, rurais e ambientes remotos da 

superfície terrestre. Este aumento da população tem requisitado uma maior  demanda por 

alimentos, recursos minerais e naturais e novas áreas de ocupação, produzindo uma nova 

dinâmica na cobertura e uso da terra. Esta nova dinâmica, no uso da terra tem aumentado,

não só a pressão dos seres humanos sobre os ecossistemas, mais também sua interação, o 

que tem levado os cientistas a levantar algumas hipóteses e novos conceitos sobre a 

interação do homem com os ecossistemas e a respectiva substituição dos biomas naturais 

por biomas antropogênicos. Segundo Ellis e Ramankutty ( 2008) os seres humanos ao 

longo do tempo alteraram profundamente os padrões globais de processos de 

biodiversidade e dos ecossistemas, desta maneira os sistemas existentes ao tentar 

representar esses padrões globais e classificar os biomas, ou ignoram os seres humanos 

totalmente ou simplificam a influência humana em no máximo quatro categorias. 

Desta maneira Ellis e Ramankutty ( 2008) propõem o termo antroma ou biomas 

humanos como alternativa para distingui-los dos sistemas convencionais de bioma, que 

muitas vezes acabam deixando de lado ou simplificando demais a interação humana com os 

ecossistemas. Desta maneira a palavra antroma é usada por estes autores para denominar 

biomas antropogênicos em que a influência humana tem influência direta nos ecossistemas 

e nas suas transformações, principalmente em relação a cobertura e uso da terra. Ellis e 

Ramankutty ( 2008) ao apresentarem pela primeira vez a caracterização dos biomas 

terrestres, com base em padrões globais de crescimento sustentado e interação humana com 

os ecossistemas, chegaram a dezoitos biomas antropogênicos, sendo que estes biomas 

foram identificados através de uma análise empírica da população global e cobertura e uso 

da terra. 

Neste estudo Ellis e Ramankutty ( 2008) chamam a atenção para o fato de que mais 

de 75% da superfície terrestre livre de gelo mostrou evidência de alteração como resultado 
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de residência humana e uso da terra, com menos de um quarto permanecendo como biomas 

naturais ou ecossistemas naturais preservados sem influência humana, suportando deste 

modo apenas 11% da produção líquida primária terrestre. Deste modo, é raro encontrar 

áreas de qualquer das formas de vegetação básicas descrito em modelos convencionais de 

biomas fora das áreas que definimos como biomas selvagens. Isto é porque a maior parte 

dos biomas naturais ou seja os ecossistemas mundiais estão embutidos dentro de terras 

alteradas por uso e influência das populações humanas. Na verdade os ecossistemas 

selvagens preservados constituem apenas uma pequena fração da superfície terrestre.

Diante do exposto fica evidente nesta nova abordagem conceitual que uma análise 

dos ecossistemas naturais sem levar em consideração a influência humana sobre os mesmos 

é um erro e acaba não contribuindo para melhorar e ampliar a compreensão dos biomas 

globais. Neste sentido,  Ellis e Ramankutty ( 2008) acrescentam também, que os biomas 

antropogênicos oferecem um novo caminho e uma nova visão sobre os biomas, 

reconhecendo a influência humana sobre os ecossistemas globais e nos movendo em 

direção a novos modelos de investigações da biosfera terrestre que procurem integrar os 

sistemas humanos e ecológicos.

2.5 Hemerobia

No capítulo anterior abordamos conceitualmente o tema de antroma ou biomas 

antropogênicos que segundo Ellis e Ramankutty (2008) são resultantes da interação direta e 

sustentada do homem com os ecossistemas incluindo agricultura, urbanização, silvicultura e 

os demais usos da terra. Seguindo esta linha de discussão teórica estamos apresentando 

neste capítulo um outro termo utilizado pelos cientistas para estudar e classificar o grau da 

influência humana sobre os ecossistemas. Embora o termo Antroma ou biomas 

antropogênicos tente expressar através de uma classificação a substituição dos biomas 

naturais por antromas urbanos e rurais, surge também o termo hemerobia, que tenta 

elaborar uma classificação para expressar o grau de antropização provocada pela ação 

humana. Este grau de antropização está de certa forma associado a expansão das ações do 

homem em relação ao uso e ocupação do solo sobre a superfície da terra, o que tem 

provocado  algumas transformações em ecossistemas frágeis, terrestres e marinhos, 

alterando significativamente a paisagem urbana e rural. De acordo com Florenzano (2007) 

os ambientes construídos ou transformados pela ação do homem ocupam a maior parte dos 
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continentes, ou seja, o homem transforma os espaços por meio do desmatamento, 

implantação de pastagens e cultivos, construção de estradas, portos, aeroportos, canalização 

de cursos d’água, da implantação de indústrias e áreas urbanas. 

O termo hemerobia proposto por alguns cientistas como Blume e Sukopp (1976) 

estar associado, principalmente, ao grau da influência humana sobre um ecossistema, 

através de níveis. Essa divisão foi feita inicialmente em quatro classes (Sukopp, 1969), 

tendo sido mais tarde ampliado por Blume e Sukopp (1976) para sete classes. Dentro da 

biosfera distinguem-se sistemas naturais (não hemeróbicos), até quase naturais (meso-

hemeróbicos), bem como sistemas semiagrários e agrários, com as correspondentes 

transições, sendo que os tecnoecossistemas podem ser divididos em sistemas eu-

hemeróbicos e meta-hemeróbicos, sendo que, também aqui, a transição é fluida (Blume e 

Sukopp, 1976).

Nos últimos anos, o conceito de hemerobia e seus níveis foi refinado por diversos 

autores, porém cabe ressaltar que Jalas (1955 apud TROPPMAIR, 1989) é o propositor do 

termo no qual o significado é de dominação e/ou alteração das paisagens, sendo 

classificadas de acordo Sukopp (1969) em quatro graus hemerobióticos, do mais preservado 

ao mais antropizado, levando em consideração o grau de naturalidade. Posteriormente, 

Blume e Sukopp (1976) ampliaram para sete classes de nível de hemerobia, que são: não 

hemeróbico, oligo-hemeróbico, meso-hemeróbico, β-eu-hemeróbico, α-eu-hemeróbico, 

poli-hemeróbico e meta-hemeróbico. Embora Blume e Sukopp (1976) leve em 

consideração o grau de naturalidade para definir os níveis de hemerobia, autores como 

Haber (1990) faz uma relação com o grau de dependência tecnológica e energética para a 

manutenção das paisagens.

Haber (1990), sem citar o termo hemerobia, também classifica os tipos de usos da 

terra de acordo com a diminuição da naturalidade ou aumento da artificialidade, dividindo 

os ecossistemas em dois grandes grupos: bio-ecossistemas e tecno-ecossistemas. Os 

bioecossistemas são divididos em quatro tipos: ecossistemas naturais (sem influência 

humana direta e capaz de auto-regulação), ecossistemas próximos de naturais (influenciado 

pelo ser humano, mas similar ao anterior), ecossistemas seminaturais (resultantes do uso 

humano, mas não criado intencionalmente, com capacidade limitada de auto-regulação) e 

ecossistema (biótico) antropogênico (intencionalmente criado e totalmente dependente do 
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controle e manejo humanos). Os tecno-ecossistemas são caracterizados pelo domínio de 

estruturas e processos técnicos, criados intencionalmente pelo homem para atividades 

industriais, econômicas ou culturais com bio-ecossistemas dispersos em sua malha e no 

entorno.

Outros autores como Bastian e Schreiber (1994) fornecem uma visão de conjunto 

sobre diferentes classicações de hemerobia. Lang (2009) chama atenção para o fato de que 

originalmente a representação dos níveis de hemerobia foi desenvolvida para a observação 

de comunidades de plantas, sendo este tipo de observação em grande escala. No entanto, 

Blume e Sukopp (1976) partem de uma definição que designa a hemerobia como a 

totalidade de todos os efeitos que ocorrem quando há interferências do homem em 

ecossistemas, no qual, a partir desses efeitos sobre o respectivo local com os seus 

organismos, resulta o grau de hemerobia do ecossistema. Nesse contexto, Lang (2009) 

acrescenta que do ponto de vista da hipótese Gaia (Lovelock, 1979), a tecnosfera, com os 

tecnoecossistemas mantidos pelo homem, demonstrou ser contra-produtiva, ou, pelo menos, 

antagônica, ou seja, a extensa influência do homem exige uma designação mais abrangente 

do sistema total: a biosfera e a tecnosfera envolvem a ecosfera.

Embora o conceito de hemerobia procure buscar a avaliação e acompanhamento das 

mudanças no uso e cobertura da terra com base em uma constatação dos diferentes graus de 

modificações (Fávero et al., 2004), é importante ressaltar que o homem faz parte da 

natureza e que não podemos separar os processos naturais dos humanos, deste modo, 

Hough (1995) afirma que a vida urbana separada dos processos naturais é destrutiva, e que 

se deveria procurar criar novas paisagens que gerem modos de vida saudáveis e que não se 

limitem a remediar os males da cidade, principalmente com base em uma crença na 

tecnologia; afirma, também, que está surgindo uma consciência de que os processos 

naturais e os assuntos humanos são questões inseparáveis. Ao finalizar este capítulo, é 

importante destacar o uso dos termos antroma e hemerobia no estudo das mudanças 

ocorridas na cobertura vegetal e uso da terra, principalmente por se tratar de termos que 

procuram analisar e classificar o grau de influência humana nos principais ecossistemas 

naturais, mostrando a modificação da paisagem por ação antrópica. Nos próximos capítulos 

veremos os conceitos de sistema de informação geográfica e sensoriamento remoto que 

fazem parte da metodologia deste estudo e são conceitos imprescindíveis no presente 

estudo de análise temporal de cobertura vegetal e uso da terra.
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2.6 Sistema de Informação Geográfica 

Neste capítulo abordaremos o conceito de sistema de informação geográfica (SIG) e 

sua relação com o sensoriamento remoto, devido a sua importância nos procedimentos 

metodológicos deste estudo e na análise espacial e temporal da cobertura vegetal e uso da 

terra. O uso do termo Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) remonta à metade da 

década de 60 e pode ser definido por Burrough e McDonnell (1998, p.11) como um 

poderoso conjunto de ferramentas para coleta, armazenamento, recuperação, transformação 

e visualização de dados espaciais do mundo real para um conjunto de propósitos 

específicos. Outro autor que merece ser citado, em virtude de sua inestimável contribuição 

na área é Ronald Eastman (1995, p.2-1) que apresenta SIG como um sistema assistido por 

computador para a aquisição, armazenamento, análise e visualização de dados geográficos. 

Ainda dentro desta linha de definições, Bonhan-Carter (1996) amplia ainda mais a 

definição de SIG como um sistema de software computacional com o qual a informação 

pode ser capturada, armazenada e analisada, combinando dados espaciais de diversas fontes 

em uma base unificada, empregando estruturas digitais variadas, representando fenômenos

espaciais, também variados, através de uma série de planos de informação que se sobrepõe 

corretamente em qualquer localização. Goodchild (1991) contribui na ampliação dos 

conceitos e apresenta uma definição em que o SIG é um banco de dados contendo uma 

discreta representação da realidade geográfica na forma estática de objetos geométricos, em 

duas dimensões, com seus atributos ou dados não espaciais associados, com uma 

funcionalidade grandemente limitada pelas operações geométricas primitivas para criar 

novos objetos ou para computar as relações entre objetos, ou para simples interrogações e 

descrições sumárias.

As definições aqui apresentadas têm vários pontos em comum, algumas são mais 

abrangentes do que outras e também levam em consideração os aspectos tecnológicos, 

aspectos estes que evoluíram ao longo do tempo e hoje permite a integração com o 

sensoriamento remoto. Deste modo, uma definição importante e muito mais completa foi 

feita por Silva (2003) no qual o mesmo procurou consolidar em uma definição os diferentes 

aspectos tecnológicos e teóricos que envolvem o significado de SIG. Segundo Silva (2003) 

os SIGs necessitam usar o meio digital, portanto o uso intensivo da informática é 

imprescindível, necessitando de uma base de dados integrada, estes dados precisam estar 
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georreferenciados e com controle de erro, devem apresentar também funções de análises 

destes dados que podem variar de álgebra cumulativa (operações de soma, subtração, 

multiplicação, divisão, etc.) até álgebra não cumulativa (operações lógicas).

A evolução tecnológica de hardware e de software tem permitido ao longo do tempo 

um grande avanço no desenvolvimento dos sistemas de informação geográfica (SIG), estes 

avanços têm permitido cada vez mais o estreitamento e a ligação do sensoriamento remoto 

com o SIG. Neste sentido, diversos autores, como Richards (1986), Maguire (1991), 

Eastman (1995), além de Burrough e McDonnel (1998), de maneira mais ou menos direta 

procuram estabelecer uma relação entre o sensoriamento remoto e os SIGs. A harmonia 

entre o sistema de informação geográfica e o sensoriamento remoto e sua ligação é citada 

também por Jensen (2009). Diante do exposto podemos perceber a importância da 

integração do SIG com o sensoriamento remoto, pois através desta integração o mesmo se 

torna uma ferramenta poderosíssima nos diversos estudos espaciais dos recursos naturais.

Diante de todas as definições citadas anteriormente e da forte ligação entre o 

sensoriamento remoto e os SIGs podemos finalizar este capítulo chamando a atenção para 

importância do uso do SIG no estudo da dinâmica de ocupação territorial que se propõem 

realizar neste trabalho, na zona costeira de Mata de São João e do próprio Litoral Norte, 

cabendo então apresentar seu enquadramento teórico nesta pesquisa. Hoje, muitos 

softwares de SIGs disponíveis no mercado possuem várias ferramentas para o trabalho com 

essa tecnologia e inteiramente integrado ao sensoriamento remoto, o que os torna uma 

ferramenta extremamente poderosa. O entendimento destes conceitos permitirá ampliar o 

conhecimento sobre as imagens de satélite, fotografias aéreas e arquivos vetoriais e 

alfanuméricos e sua integração em base de dados georreferenciada.

2.7 Sensoriamento Remoto

O capítulo anterior foi importante para consolidar os conceitos referente a sistema 

de informação geográfica, porém neste capítulo abordaremos o conceito de sensoriamento 

remoto, principalmente devido a sua importância neste estudo. Neste sentido, o

sensoriamento remoto pode ser definido como a tecnologia que permite a aquisição de 

informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles (Colwell, 
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1983), sendo que Jensen (2009) argumenta, que esta definição abrange virtualmente todos 

os dispositivos de sensoriamento remoto, incluindo câmeras, escâneres opto-mecânicos, 

dispositivos de imageamento linerares ou  matriciais, lasers, sistemas de radar, sonares, 

sismógrafos, gravímetros, magnetômetros e cintilômetros. O próprio Jensen (2009) 

acrescenta que o sensoriamento remoto é o registro da informação das regiões do 

ultravioleta, visível, infravermelho e micro-ondas que fazem parte do espectro 

eletromagnético, sem contato, por meio de instrumentos tais como câmeras, escâneres, 

lasers, dispositivos linerares e matriciais localizados em plataforma tais como aeronaves ou 

satélites, e a análise da informação adquirida por meio visual ou processamento digital de 

imagens.

Historicamente o termo sensoriamento remoto foi criado para designar o 

desenvolvimento dessa nova tecnologia capaz de obterem imagens da superfície terrestre à 

distância remotas (MENESES et al., 2012). O sensoriamento remoto pode ser considerado 

também como a ciência que tem por finalidade a obtenção de imagens da superfície 

terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das respostas interativas da radiação 

eletromagnética com os materiais terrestres (MENESES et al., 2012).

Lillesand & Kiefer (2008) acrescentam que o sensoriamento remoto é a ciência e 

arte de obter informação sobre um objeto, área ou fenômeno através da análise de dados 

adquirido por uma fonte sem contato com os mesmos, ou seja, o sensoriamento remoto 

pode ser pensado como processo de leitura usando vários sensores, que remotamente 

coletam dados que podem ser analisados para obtenção de informações sobre objetos, área 

ou fenômenos. 

Embora estas definições sejam importantes para entender um pouco mais sobre o 

sensoriamento remoto, autores como Swain e Davis (1978) acabam adotando um conceito 

parecido  e bastante amplo como o de Colwell (1983) em que o sensoriamento remoto é a 

técnica que permite a aquisição de informações sobre a natureza de objetos sem contato 

físico com os mesmos. Entretanto, Mendes (2001) aborda o tema de uma maneira diferente 

ao adotar o conceito de que sensoriamento remoto é restrito aos métodos que utilizam 

energia eletromagnética na detecção e medida dos elementos que compõem a superfície 

terrestre e a atmosfera. Dentro destas discussões sobre uma melhor definição do termo 
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sensoriamento remoto, alguns autores chegam a propor que o mesmo pode ser substituído 

pelo termo medição remota com base na precisão dos novos sistemas hiperespectral 

(ROBBINS, 1999).

Embora os conceitos sobre sensoriamento remoto citados anteriormente sejam em 

alguns casos bastante amplos, Novo (2008) acrescenta que atualmente isto vem se 

modificando, pois alguns autores estão seguindo uma linha conceitual que procura 

restringir esta definição, como no caso de Schowengerdt (1997) que define sensoriamento 

remoto como a obtenção de medidas de propriedades de objetos da superfície terrestre a 

partir do uso de dados adquiridos de aviões e satélites. Com isso, entretanto, ele acaba 

ignorando o uso de espectrômetros de campo que são elementos fundamentais às atividades

de sensoriamento remoto, pois fornecem a base teórica para o uso de sistemas sensores 

aerotransportados ou orbitais (NOVO, 2008).

Diante disto e do que foi exposto acima, uma nova abordagem na definição de 

sensoriamento remoto se faz necessário para consolidar todos estes aspectos do mais amplo 

ao mais restritivo, deste modo, Novo (2008) foi muito feliz ao definir de maneira bem mais 

consistente o termo sensoriamento remoto, para ela o sensoriamento remoto nada mais é do 

que 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 eventos, 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 finalizar este capítulo gostaria de chamar atenção para relação do 

sensoriamento remoto com o sistema de informação geográfica, abordado no capítulo 

anterior. A partir da compreensão geral do significado do termo sensoriamento remoto, 

abordado anteriormente neste capítulo não podemos prescindir de mencionar a estreita 

relação do mesmo com o sistema de informação geográfica, conforme Jensen (2009) o 

mesmo funciona em harmonia com outras ciências como o sistema de informação 

geográfica. Autores como Dalberg e Jensen (1986) e Fisher e Lindenberg (1989) sugerem 

um modelo mais amplo e consistente onde há interação entre sensoriamento remoto, 

cartografia, levantamento e sistema de informação geográfica, em que nenhuma sub-
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disciplina domina, e todas são reconhecidas como tendo áreas únicas, ainda que com 

sobreposição, de conhecimento e atividade intelectual à medida que são usadas na pesquisa 

científica física, biológica e social. Diante do exposto acima não podemos nos refutar em 

considerar o sensoriamento remoto parte integrante do sistema de informação geográfica, o 

que vem permitindo o desenvolvimento de softwares de sistema de informação geográfica 

cada vez mais complexos e com ferramentas avançadas de sensoriamento remoto, o que por 

sua vez, tem permitido estudar melhor as transformações que acontecem na cobertura 

vegetal e uso da terra. 
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Resumo

A análise de períodos distintos da cobertura vegetal e uso da terra em região 
localizada na faixa costeira do município de Mata de São João pode ajudar a entender 
as principais mudanças na dinâmica de ocupação ao longo do tempo. Deste modo, o 
presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise espaço temporal da cobertura 
vegetal e uso da terra nesta região antes e depois da construção da Linha Verde, 
usando sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica (SIG). As etapas 
metodológicas foram: levantamento de dados, processamento digital, elaboração de 
legenda, classificação automática e vetorização manual, geração dos mapas de 
cobertura vegetal e uso da terra do ano de 1993 e 2007, seguido da validação de 
campo, edição vetorial, integração dos dados e análise da dinâmica da cobertura e uso. 
Os resultados das análises espacial e temporal entre 1993 e 2007 mostraram uma 
redução de 5%, 3,6% e 5,8% da restinga, brejo e agropecuária, enquanto que a 
floresta ombrófila densa das terras baixas, área urbana e solo exposto aumentaram 
5,4%, 6,5%, e 0,6%. Estes resultados contribuíram para o entendimento das 
principais mudanças na dinâmica de ocupação da região o que pode servir de 
indicador para o monitoramento e preservação ambiental.
Palavras Chave: classificação automática; Imagens de Satélite; fotografias aéreas e 
processamento digital de imagens.
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Abstract

The analysis of different periods of vegetation cover and land use in the region located 
in the coastal municipality of mata de são joão may help understand the major 
changes in the dynamics of occupation over time. Thus, this paper aims to make a 
space temporal  analysis of vegetation cover and land use in this area before and after 
construction of the green line, using remote sensing and geographic information 
system (gis). The methodological steps were: data collection, digital processing, 
preparation of legend, automatic classification and manual vectorization, generation 
of maps of land cover and land use in 1993 and 2007, followed by field validation, 
editing vector, integration of data and analysis of the dynamics of coverage and use. 
The results of the analyzes spatial and temporal between 1993 and 2007 showed a 
decrease of 5%, 3.6% and 5.8% of the sandbank vegetation, marsh and agriculture, 
while the dense rain forest, urban area and bare soil increased 5.4%, 6.5% and 0.6%. 
These results add to the understanding of the major changes in the dynamics of 
occupation of the region that can serve as an indicator for monitoring and 
environmental preservation.
Keywords: automatic classification; satellite images, aerial photographs and digital 
image processing.

Resumen

El análisis de los diferentes períodos de la cobertura vegetal y uso del suelo en la 
región situada en el municipio costero de Mata de São João puede ayudar a 
comprender los grandes cambios en la dinámica de la ocupación en el tiempo. Por lo 
tanto, este trabajo tiene como objetivo hacer un análisis espacio temporal de la 
cobertura vegetal y uso del suelo en esta área antes y después de la construcción de la 
línea verde, usando sensores remotos y sistemas de información geográfica (SIG). Los 
pasos metodológicos fueron: la recolección de datos, procesamiento digital, la 
preparación de la leyenda, la clasificación automática y la vectorización manual, 
generación de mapas de la cubierta vegetal y uso del suelo en 1993 y 2007, seguido de 
la validación de campos, vector edición, la integración de datos y análisis de la 
dinámica de la cobertura y uso. Los resultados de los análisis espacial y temporal 
entre 1993 y 2007 mostró una disminución del 5%, 3,6% y 5,8% de la vegetación 
banco de arena, pantanos y la agricultura, mientras que la densa selva tropical, zona 
urbana y suelo desnudo aumentaron un 5,4%, 6,5% y 0,6%. Estos resultados se 
suman a la comprensión de los cambios importantes en la dinámica de ocupación de la 
región que puede servir como un indicador para el seguimiento y la preservación del 
medio ambiente.
Palabras clave: clasificación automática, imágenes de satélite, fotografías aéreas y 
procesamiento de imágenes digitales.

3.1 Introdução

A região objeto de estudo ocupa uma área de 68,3km² na faixa litorânea do 

município de Mata de São João, Litoral Norte do Estado da Bahia. Apresenta alta 
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diversidade de ecossistemas como: manguezais, remanescentes de mata atlântica, restinga, 

dunas, praias arenosas, recifes de corais e áreas úmidas (lagoas e brejos). Segundo dados do 

relatório do PRODESU (2001) esses ecossistemas abrigam uma grande variedade de 

espécies vegetais e animais, principalmente aves, algumas delas ameaçadas de extinção.

Esta faixa litorânea está inserida também em uma unidade de conservação de uso 

sustentável a Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte e no circuito de financiamentos 

para infra-estrutura de áreas com potencial turístico (PRODETUR – Programa de 

Desenvolvimento Turístico). A criação da APA em 1992, quando da implantação da Linha 

Verde (Ba-099), prolongamento da rodovia Ba-099 desde a Praia do Forte, em Mata de São 

João, até Cachoeira do Itanhi, em Jandaíra, teve como objetivo por parte do Governo 

Estadual a inserção da região no roteiro turístico internacional e na tentativa disciplinar o 

uso e ocupação do solo desta região, face às novas demandas de expansão urbana e 

turística.

Esta enorme pressão antrópica sobre importantes ecossistemas presentes nesta 

região fruto do crescimento urbano e turístico proporcionado pela implantação da Linha 

Verde justifica a realização deste trabalho, que teve como objetivo principal a realização de 

uma análise espaço-temporal da cobertura vegetal e uso da terra desta região. Em síntese 

são apresentadas neste trabalho as principais mudanças ocorridas entre 1993 e 2007 na 

faixa costeira do município de Mata de São João, através do mapeamento de cobertura 

vegetal e uso da terra usando legenda específica nestes dois períodos. 

3.2 Área de Estudo

A região de estudo ocupa uma área de 68,3 km² e está inserida na Área de Proteção 

Ambiental do Litoral Norte na zona litorânea do município de Mata de São João, entre as 

coordenadas 38° 02’ 45”W / 12° 35’0,34”S e 37°55’08,6”W / 12°22’56,8”S.

Esta área é dotada de grande potencial natural, econômico e cultural, delineada por 

belas praias que emolduram cenários de rara beleza, o que oferece opção de lazer para a 

população de Salvador e adjacências, sendo o principal vetor de desenvolvimento das 

atividades turísticas (SEI, 2003). O principal acesso a região e também o principal vetor de 

desenvolvimento das atividades de turismo, moradia e veraneio é representado pela BA-

099, no seu trecho referente à Estrada do Coco e Linha Verde.
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Apresenta um clima úmido com temperaturas entre 24 e 25°C com índices 

pluviométricos acima de 1.600mm anuais (SEI, 2003). Inserida entre a foz dos rios Pojuca e 

Sauípe, esta região apresenta as seguintes unidades geológicas e geomorfológicas: os 

Tabuleiros Costeiros, Terraços Arenosos, Depósitos eólicos antigos sobre os tabuleiros 

costeiros, Dunas, Dunas do tipo frontal, Zona Úmida, Manguezal, Praias e Pontais 

Arenosos, Arenitos de Praia, Recifes de Corais e Embasamento Cristalino (DOMINGUEZ, 

2006)(Figura 3.1).  

FIGURA 3.1 – Localização e acesso a área de estudo.
        Fonte: IBGE/CONDER, 1993; IBGE, 2007; SEI, 2006.

3.3 Materiais e Métodos  

3.3.1 Materiais

Para este estudo os dados bibliográficos, espaciais e os principais softwares foram:

Dados Bibliográficos

Os principais dados bibliográficos utilizados foram: Manual Técnico de Uso da 

Terra (IBGE, 2006), Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992), Classificação 

da Vegetação Brasileira, Adaptada a um Sistema Universal (VELOSO et al., 1991), 

Prodesu (2001), Lyrio (2003), Dominguez (2006), Jensen (2009), Novo (2008), Lyrio 

(1996) e SEI (2003).
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Dados Cartográficos, Imagem de Satélite e Fotografia Aérea

Os dados cartográficos utilizados no trabalho de pesquisa foram: Base cartográfica 

(IBGE, 1993), Limite municipal (SEI, 2006), Localidades (SEI, 2006), Limites Estaduais 

(IBGE, 2007), Mapa de cobertura vegetal e uso da terra (PRODESU, 2001), Mapa de 

cobertura vegetal e uso da terra (SEAGRI/DDF, 1998), Imagem Ikonos (2002), Imagem 

Spot 5 colorida (INEMA, 2007) com resolução espacial de 10m, ortorretificada e 

georreferenciada, Imagem Spot 5 pan-cromática (INEMA, 2007) com resolução espacial de 

5m, ortorretificada e georreferenciada, além das fotografias aéreas do ano de 1993, 

georreferenciadas e ortorretificadas.

Softwares 

Os softwares utilizados foram: ENVI 4.5, ARCGIS 9.3 e GVSIG 1.11.

3.3.2 Métodologia

Os passos metodológicos adotados após a obtenção dos dados foram: processamento 

digital da imagem de satélite Spot 5 do ano de 2007, definição da escala e da legenda do 

mapa, classificação automática e elaboração do mapa de cobertura vegetal e uso da terra de 

2007 no formato raster, uso do SIG para vetorização do mapa de cobertura vegetal e uso da 

terra no formato raster, uso do SIG para interpretação e vetorização manual das fotografias 

aéreas de 1993, elaboração do mapa de cobertura vegetal e uso da terra do ano de 1993, 

validação de campo dos mapas, edição e revisão dos mapas. Por fim, a integração dos 

dados e a análise espaço-temporal entre 1993 e 2007. O desenvolvimento está apresentado 

no fluxograma da Figura 3.2 e descrito em seguida.
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FIGURA 3.2 Esquema com a metodologia desenvolvida no trabalho.

Processamento Digital da Imagem de Satélite 

O processamento digital da imagem SPOT-5 (2007) foi obtida uma composição 

colorida falsa cor usando o verde, o vermelho e o infra-vermelho próximo, nas bandas 3-2-

1 nos canais RGB com resolução espacial de 10m, devidamente ortorretificada e 

georreferenciada no ENVI 4.5. Em seguida, foi feito a reamostragem do pixel para 5m com 

a banda pancromática, seguido da redução da dimensionalidade usando o arquivo no 

formato shapefile da área de estudo e por último a aplicação de um realce de contraste nesta 

mesma imagem.

Definição da Legenda do Mapeamento de Cobertura  Vegetal e Uso da Terra

A escolha da legenda foi construída e adaptada a partir dos dados de (VELOSO et 

al., 1991), Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006), Manual Técnico da Vegetação 

Brasileira (IBGE, 1992), Mapa de cobertura vegetal e uso da terra (PRODESU, 2001), 

Mapa de cobertura vegetal e uso da terra (SEAGRI/DDF, 1998), bem como na observação 

da imagem de satélite Spot 5 (resolução espacial 5m) e fotografia aérea de 1993, bem como 
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da menor unidade a ser mapeada de acordo com a escala de 1:25.000 e observações de 

campo. 

As classes adotadas no processo de classificação automática supervisionada foram: 

Manguezal, Restinga, Brejo, Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (nos seus 

respectivos estágios sucessionais de regeneração), Área Urbana, Agropecuária, Mata Ciliar, 

Solo Exposto, Lagoa e Lago Artificial.

Classificação Automática e Elaboração do Mapa no Formato Raster

A classificação adotada neste trabalho foi a supervisionada, pelo conhecimento 

prévio da região e pelos dados coletados em campo, utilizando-se um classificador baseado 

em objeto com o algoritmo de Support Vector Machine (SVM). Neste tipo de metodologia 

foi necessário realizar a segmentação multiresolução da imagem Spot 5 do ano de 2007 e 

depois converter em objetos, pois desta forma além da inserção do conhecimento prévio do 

analista, permite também o uso de parâmetros como forma, textura, cor e volume. Após a 

classificação da imagem de satélite Spot 5 do ano de 2007, foi gerado o mapa de cobertura 

vegetal e uso da terra com a legenda estabelecida no formato raster.

Uso do SIG para Vetorização Automática e Elaboração do Mapa do Ano de 2007

Nesta etapa foi usado o ArcGis 9.3 e GVSIG 1.11 para a vetorização automática do 

mapa de cobertura vegetal e uso da terra do ano de 2007 em formato raster (geotiff). Foi 

possível nesta fase além de converter de raster para vetor, melhorar o contorno das classes 

no mapa e iniciar o processo de edição vetorial antes da validação de campo. Cabe lembrar, 

que este mapa é pré-liminar, pois ainda faltava a validação de campo.

Uso do SIG para Interpretação Visual e Vetorização Manual das Fotografias Aéreas 

do ano de 1993

De posse das fotografias aéreas georrefeenciadas e ortorretificadas do ano de 1993 e 

usando o SIG (ArcGis 9.3) foi possível realizar a interpretação visual das fotografias aéreas 

e a vetorização manual com base na legenda estabelecida e na escala de 1:25.000. Nesta 

etapa é importante alguns dados coletados em campo e o conhecimento da região.

Uso do SIG na Elaboração do Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra do ano de 

1993



47

Após a finalização da vetorização foi elaborado o mapa de cobertura vegetal e uso 

da terra do ano de 1993, sendo que este mapa era pré-liminar, pois ainda faltava a validação 

de campo.

Validação das Informações em Campo

Nesta etapa foi feito o levantamento de campo para a validação do mapeamento de 

cobertura vegetal e uso da terra do ano de 1993 e 2007, levando em consideração todas as 

classes adotadas neste trabalho. Para apoio de campo foi utilizado imagem de satélite Spot 

5 do ano de 2007, fotografia aérea de 1993, computador, aparelho de GPS e base 

cartográfica (IBGE, 1993). Foram visitadas áreas ao longo da Linha Verde (Ba-099), nas 

localidades de Diogo, Santo Antônio, Imbassai, Praia do Forte, Porto Sauipe, Sapiranga e 

alguns empreendimentos hoteleiros como: Costa de Sauipe, Reta Atlântico, Ecoresort e 

Ibero Star. No mapa da Figura 3.3 podemos verificar todos os pontos visitados em campo.

FIGURA 3.3 – Mapa dos pontos visitados em campo.
        Fonte: IBGE/CONDER, 1993; SEI, 2006.
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Edição e Revisão dos Dados

Após a validação em campo é necessário editar o mapa temático de cobertura 

vegetal e uso da Terra e corrigir as classes que não foram confirmadas em campo, através 

dos pontos coletados em campo com aparelho GPS de navegação e ficha preenchida com as 

principais informações sobre cobertura vegetal e uso da Terra. Cabe ressaltar, que a edição 

do mapa de cobertura vegetal e uso da terra de 1993 e 2007 foi realizado em software de 

sistema de informação geográfica, ArcGis 9.3, com base nas informações de mapeamento 

existentes e as levantadas em campo.

Integração dos Dados Espaciais

De posse dos mapas temáticos de cobertura vegetal e uso da terra de 1993 e 

2007 finalizados em escala de 1:25.000, foi feito os cálculos dos percentuais das 

principais classes adotadas neste trabalho com base na área total da região e nas áreas 

de cada classe mapeada. Para este trabalho foi usado o SIG (ArcGis 9.3) que permitiu a 

integração dos dados e análise espaço-temporal da cobertura vegetal e uso da terra 

entre 1993 e 2007.

3.4 Resultados e Discussão

Nesta etapa obtivemos o resultado do processamento digital da imagem de 

satélite conforme descrito na metodologia (Figura 3.4). Este processamento foi 

importante para preparar a imagem de satélite Spot-5 do ano de 2007 para a 

classificação automática.

FIGURA 3.4 – Processamento Digital da Imagem Spot-5.

Fonte: Imagem Spot-5 do ano de 2007(INEMA).
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Outro aspecto importante para o mapeamento de cobertura vegetal e uso da 

terra foi a elaboração da legenda, que teve seu resultado baseado no cruzamento de 

diversas informações, conforme metodologia, e organizadas em três níveis 

hierárquicos, classe, subclasse e unidade, comportando desdobramentos para o nível de 

escala escolhido 1:25.000 de acordo com a realidade observada em campo e a 

diversidade de ecossistemas presentes na região (Quadro 3.1).

QUADRO 3.1 – Classes adotadas no mapeamento de cobertura vegetal e uso da terra.
Área Antrópica (Classe) SUBCLASSE Unidade

Área Antrópica Não 
Agrícola

Área Urbana
Solo Exposto
Estrada Não Pavimentada
Estrada Pavimentada
Rodovia

Área Antrópica Agrícola Agropecuária
Reflorestamento

Área de Vegetaão Natural Floresta Ombrófila Densa Vegetação Primária
Área de Vegetaão Natural Floresta Ombrófila Densa Vegetação Secundária

Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas (com 

seus respectivos estágios 
sucessionais)

Área de Vegetaão Natural Restinga
Área de Vegetaão Natural Manguezal
Área de Vegetaão Natural Mata Ciliar

Água Rios
Água Lagoas
Água Lago Artificial
Água Brejo
Água Carcinicultura

Fonte: Construída e adaptada de (VELOSO et al., 1991), IBGE (2006), IBGE (1992), 
PRODESU (2001), SEAGRI/DDF (1998).

A elaboração dos mapas de cobertura vegetal e uso da terra em 1993 e 2007, com 

base na legenda adotada permitiu a análise da dinâmica de cobertura e uso da terra. Os 

resultados obtidos mostram que a classe de cobertura vegetal de restinga que praticamente 

domina toda a área de estudo sofreu uma redução de 5%, entre os anos de 1993 e 2007, 

seguidas das áreas de brejo, 3,6%, agropecuária 5,8% e a classe de manguezal que diminuiu 

cerca de 0,3%. A classe de mata ciliar se manteve nos 0,4 % e a classe lagoa 0,3%, não 

apresentando alterações significativas. Entretanto, as classes de Floresta Ombrófila Densa 
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das Terras Baixas aumentou cerca de 5,4%, indicando uma regeneração da mesma, a classe 

de área urbana aumentou 6,5%, solo exposto aumentou em torno de 0,6% e lago artificial 

aumentou 2,2%, Quadro 3.2 e Figura 3.5.

QUADRO 3.2 – Quadro comparativo dos percentuais de cobertura vegetal e uso da 
terra entre os períodos de 1993 e 2007.
Classes de Cobertura Vegetal e Uso da Terra 1993

(%)
2007
(%)

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas 
(em seus respectivos estágios sucessionais de 
regeneração)

10,6 16

Restinga 43,1 38,1
Agropecuária 25,3 19,5

Brejo 17,1 13,5
Manguezal 1,9 1,6
Mata Ciliar 0,4 0,4

Área Urbana 0,7 7,2
Solo Exposto 0,6 1,2

Lagoa 0,3 0,3
Lago Artificial 0 2,2
Fonte: Organizado pelo autor Joseval Souza de Almeida

FIGURA 3.5 – Gráfico comparativo dos percentuais de cobertura vegetal e uso da 
terra entre os períodos de 1993 e 2007.

Fonte: Organizado pelo autor Joseval Souza de Almeida
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A Figura 3.6 e a Foto 3.1 mostram a implantação de hotéis em área de restinga o que 

justifica os resultados encontrados, em que houve aumento da antropização e diminuição da 

vegetação de restinga. Nestas fotos fica evidente a presença de biomas antropogênicos ou 

antroma, no qual temos a influência humana diretamente nos ecossistemas e nas suas 

transformações em diversos graus. Esta influência humana evidenciada nas fotos e figuras 

mostram diversos níveis de hemerobia na região, que pode variar do mais alto para o mais 

baixo.

FIGURA 3.6 – Área antes e depois da implantação de empreendimento 
hoteleiro.Fonte: Organizado com base em fotografias aéreas do ano de 1993 (INEMA) e 
Imagem de Satélite Spot-5 do ano de 2007 (INEMA).

FOTO 3.1 – Empreendimento hoteleiro em área de restinga.
Fonte: Acervo do próprio autor.
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A Figura 3.7 mostra a regeneração da floresta ombrófila densa em seus estágios 

sucessionais em áreas de cultura de coco, conforme resultado encontrado, enquanto que na 

Figura 3.8 temos a diminuição das áreas de brejo e aumento das áreas de lago artificial, 

através da perenização de zonas de brejo. Fica evidente nas figuras a presença de biomas 

antropogênicos.

FIGURA 3.7 – Regeneração da floresta ombrófila densa entre 1993 e 2002.
Fonte: Organizado com base em fotografias aéreas do ano de 1993 (INEMA) e Imagem de 
Satélite Ikonos do ano de 2002 (INEMA).

FIGURA 3.8 – Intervenção em áreas de brejo.
Fonte: Organizado pelo autor Joseval Souza de Almeida e com base em fotografias aéreas 
do ano de 1993 (INEMA) e Imagem de Satélite Spot-5 do ano de 2007 (INEMA).
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Os resultados encontrados mostram que ecossistemas frágeis presentes na região 

como manguezal, restinga e brejo, sofreram entre 1993 e 2007 alterações significativas

provocadas pela ação humana (Figuras 3.9 e 3.10) e facilitadas pela melhoria de acesso e 

incorporação imobiliária e turismo. Fica evidente nesta região a presença de biomas 

antropogênicos ou antromas em seus níveis de alteração, bem como os diversos níveis de 

hemerobia, que podem variar do mais alto para o mais baixo. Estes resultados podem servir 

de indicador da influência humana sobre a região e com isso colaborar para melhorar a 

gestão e preservação ambiental de seus ecossistemas, além de ajudar nas políticas públicas 

voltadas para preservação e desenvolvimento sustentável na Área de Proteção Ambiental do 

Litoral Norte. 

FIGURA 3.9 – Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra do ano de 1993
Fonte: IBGE/CONDER (1993), SEI (2006) e Fotografias Aéreas do ano de 1993 (INEMA).
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FIGURA 3.10 – Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra do ano de 2007
Fonte: IBGE/CONDER (1993), SEI (2006) e Imagem de Satélite Spot-5 do ano de 
2007(INEMA).

3.5 Considerações Finais

O estudo e a análise temporal destas transformações utilizando técnicas de 

sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica (SIG) mostraram que entre 1993 

e 2007, a cobertura vegetal de restinga e as áreas de brejo sofreram reduções significativas. 

Entretanto, a área urbana e as áreas de solo exposto aumentaram nesta região o que nos leva 

a concluir que estes resultados estão fortemente relacionados com o aumento da ocupação 
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da região. Este aumento pode está relacionado pela melhoria do acesso, com a construção 

da Linha Verde (Ba-099), além da implantação de grandes empreendimentos hoteleiros e 

residenciais. Isto gerou fortes intervenções nas áreas de brejo com a construção de inúmeras 

barragens e perenização dessas áreas, além da retirada da cobertura vegetal de restinga para 

pavimentação e construção de condomínio de casas e hotéis, o que acabou comprometendo 

a qualidade dos ecossistemas existentes na região. 

Os resultados encontrados na análise espaço-temporal entre 1993 e 2007 mostram 

um aumento  da floresta ombrófila densa das terras baixas, permitindo concluir que houve 

regeneração, principalmente em áreas de cultura de coco e zonas de pasto, que foram 

abandonadas ao longo do tempo. Esta redução da atividade de agropecuária na região pode 

estar relacionada à tentativa do Governo do Estado em disciplinar o uso e ocupação do solo, 

através da implantação da Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte. Um outro aspecto 

foram os investimentos turísticos, propiciado pela construção da Linha Verde e pela 

inserção desta região no roteiro do turismo internacional com o PRODETUR.

A análise espaço-temporal revelou que a classe de manguezal, mata ciliar e lagoa 

foram as que sofreram poucas alterações em seus percentuais nos períodos de 1993 e 2007. 

Isto permite concluir que estas classes foram as que tiveram menor impacto ambiental, 

talvez pela dificuldade de acesso ou por serem áreas de preservação permanentes, além de 

fornecer alimentos como peixe e caranguejo para população litorânea.

Podemos finalizar dizendo que o resultado desta pesquisa pode servir de indicador

no monitoramento ambiental e preservação desta região, ajudando a reduzir os impactos 

ambientais dentro de Área de Preservação Permanente, através de medidas mitigadoras 

relacionadas ao aumento da ocupação na região. Isto pode ajudar a preservar ecossistemas 

importantes e protegidos por lei como: manguezal, brejo, mata atlântica, lagoas, dunas, 

restingas e os rios.
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Resumo

O uso de imagens de satélite de alta resolução espacial, associado à evolução 
tecnológica dos algoritmos de classificação automática e a interpretação visual, tem 
sido aplicado ao longo do tempo, para estudo de recursos naturais. Deste modo, o esse 
artigo tem como objetivo a avaliação da qualidade dos diferentes métodos de 
classificação automática, em uma imagem de satélite Spot 5 na geração de um mapa 
de cobertura vegetal e uso da terra de uma região inserida na Área de Proteção 
Ambiental do Litoral Norte da Bahia. As etapas metodológicas realizadas foram: 
coleta de dados, processamento digital da imagem de satélite, definição da legenda e 
testes com diferentes algoritmos de classificação automática, seguido da verificação da 
exatidão dos classificadores usando o índice Kappa e elaboração do mapa de 
cobertura vegetal e uso da terra. Os resultados apresentaram os classificadores 
Support Vector Machine (SVM) e o de Distância Mahalanobis , como os melhores 
desempenhos, com valor de Kappa igual a 0,61 e 0,79 (muito boa), conforme escala 
proposta por Landis e Koch (1977). Estes resultados contribuíram para fornecer 
respostas rápidas no auxilio ao monitoramento e preservação ambiental de 
ecossistemas protegidos por lei presentes na região.
Palavras-chave: sensoriamento remoto, área de proteção ambiental, algoritmos e 
sistema de informação geográfica.
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Abstract

The use of satellite images of high spatial resolution, coupled with the technological 
evolution of algorithms for automatic classification and visual interpretation, has been 
applied over time, to study natural resources. Thus, this article aims to evaluate the 
quality of the different methods of automatic classification in a satellite image Spot-5 
in generating a map of land cover and land use in a region inserted in the 
Environmental Protection Area of the Coast North Bahia. The methodological steps 
were: data collection, digital processing of satellite image, defining subtitle, setting 
tests with different automatic classification algorithms, followed by the verification of 
the accuracy of the classifiers using the Kappa and preparing the map of land cover 
and use earth. The results showed classifiers that Support Vector Machine (SVM) and 
Mahalanobis Distance were the best performers, with kappa value equal to 0.61 and 
0.79 (very good), according to the scale proposed by Landis and Koch (1977). These 
results helped to provide quick answers to aid in monitoring and environmental 
preservation of ecosystems protected by law in the region.
Keywords: remote sensing, environmental protection area, algorithms and geographic 
information system.

Resumen

El uso de imágenes satelitales de alta resolución espacial, junto con la evolución 
tecnológica de los algoritmos para la clasificación automática y la interpretación 
visual se ha aplicado con el tiempo, a estudiar los recursos naturales. Por lo tanto, este 
artículo tiene como objetivo evaluar la calidad de los diferentes métodos de 
clasificación automática en un satélite SPOT-5 en la generación de un mapa de 
cobertura y uso de la tierra en una región inserta en el Área de Protección Ambiental 
de la Costa Norte de Bahia. Los pasos metodológicos se realizó: recolección de datos, 
procesamiento digital de imágenes de satélite, y la leyenda establecer pruebas con 
diferentes algoritmos de clasificación automática, seguida de la verificación de la 
exactitud de los clasificadores utilizando el Kappa y la preparación del mapa de 
cobertura de la tierra y el uso de tierra. Los resultados mostraron clasificadores 
Support Vector Machine (SVM) y distancia de Mahalanobis como las de mejor 
desempeño, con un valor kappa igual a 0,61 y 0,79 (muy bueno), de acuerdo con la 
escala propuesta por Landis y Koch (1977). Estos resultados ayudaron a dar 
respuestas rápidas para ayudar en la vigilancia y preservación ambiental de los 
ecosistemas protegidos por la ley en la región.
Palabras clave: teledetección, zona de protección del medio ambiente, algoritmos y 
sistemas de información geográfica.

4.1 Introdução

O uso de imagens de satélite de alta resolução espacial tem sido uma grande fonte 

de dados no apoio ao mapeamento de cobertura vegetal e uso da terra e no estudo dos 

recursos naturais. Este uso esta associado principalmente a evolução tecnológica que 

aconteceu nos sensores orbitais entre o final da década de 1990 e inicio dos anos 2000 
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(JENSEN, 2009), o que permitiu um maior detalhamento das feições observadas em uma 

imagem e consequentemente o aumento da escala de trabalho e consequentemente a 

melhoria na qualidade dos mapeamentos dos recursos naturais.

O lançamento de satélites com capacidade de produzir imagens de alta resolução 

espacial como o Ikonos, Quickbird, Spot 5, Rapideye, Geoeye, além de outros, representou 

um momento de grande inovação para o sensoriamento remoto aplicado ao estudo da 

cobertura vegetal e uso da terra. Antes os dados disponíveis de alta resolução espacial que 

permitiam realizar mapeamentos em escalas de detalhe eram as aerofotos, porém os 

diversos sensores orbitais existentes no mercado conseguiam reunir em um só produto três 

qualidades importantes que são:  resolução espacial, resolução temporal e radiométrica. 

A utilização de imagens de satélite de alta resolução espacial em mapeamento dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos impõe novos desafios para a classificação automática 

destas feições, principalmente no mapeamento da região inserida na APA do Litoral Norte, 

que segundo Lyrio (2003) apresenta uma elevada variedade de ecossistemas e paisagens 

como: remanescentes florestais, manguezais, restingas, dunas, coqueirais, lagoas e brejos, 

sistemas ecologicamente frágeis e protegidos pela legislação ambiental. Estas 

características tornam importante a busca de métodos automáticos de classificação que 

ajudem a acelerar a elaboração de mapeamento de cobertura vegetal e uso da terra, bem 

como sua aplicação no monitoramento e preservação de ecossistemas frágeis.

As classificações que usam métodos tradicionais como a baseada em pixel, torna-se 

limitada neste tipo de imagem devido ao detalhamento, heterogeneidade e a grande 

variedade de classes. Portanto, surgiu a necessidade de usar métodos alternativos que não se 

limitem apenas a informação do pixel. Neste sentido, destacam-se os classificadores por 

região que levam em consideração a informação espectral do pixel e seus vizinhos e os 

classificadores baseados em objetos que permitem além da inserção de conhecimento 

prévio do analista o uso de parâmetros como forma, textura, cor e volume.

Considerando a importância das diversas técnicas de classificação automática nessa 

otimização de extração de informações das imagens multi-sensores e na geração de 

diversos mapas temáticos, o artigo tem por objetivo realizar uma avaliação do desempenho 

de diferentes métodos de classificação automática, tendo como área-piloto, uma região 

inserida na Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte do estado da Bahia, a partir da 

geração de mapas temáticos de cobertura vegetal e uso da terra. Este tipo de estudo permite 
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a extração rápida de informação e definição dos padrões de ocupação da terra, servindo de 

indicador para o monitoramento ambiental da paisagem e a manutenção de sua integridade. 

O monitoramento ambiental nesta região tem uma importância enorme, pois ao 

longo dos anos a mesma vem sofrendo grandes transformações em seus ecossistemas, 

provocadas principalmente pela incorporação imobiliária e turismo. O uso da terra é um dos 

efeitos mais visíveis da atividade humana no planeta e de suas repercussões tanto na saúde 

humana quanto nos ecossistemas existentes. Estas mudanças podem afetar o potencial de 

erosão dos solos, a condição e contigüidade dos habitats, seu grau de fragmentação e as 

características hidrológicas de uma bacia ou de uma determinada região.

Em síntese são apresentados neste trabalho resultados obtidos para classificação 

automática de imagens segmentadas e convertidas em objeto (classificadores orientados a 

objetos), apenas segmentadas em regiões homogêneas (classificadores por região) e não 

segmentadas, comumente conhecida como classificação por pixel.

4.2 Área de Estudo

A área de estudo situa-se na área litorânea do Município de Mata de São João no 

Litoral Norte do Estado da Bahia,   ocupando uma faixa de 68,3 km², sendo 

aproximadamente 4km de largura e 30km de extensão, entre as  coordenadas 38° 02’ 45”W 

/ 12° 35’0,34”S e 37°55’08,6”W / 12°22’56,8”S.

Esta região caracteriza-se por apresentar um clima úmido e com chuvas regulares, 

sendo a maior concentração entre os períodos de outono e inverno, quando são atingidos 

índices pluviométricos acima de 1.600mm anuais, com temperatura média entre 24 e 25°C 

(SEI, 2003). 

Segundo Dominguez (2006) a geomorfologia da área é representada por Tabuleiros 

Costeiros e  Planícies Litorâneas, sendo esta dividida em Terraços Arenosos, Depósitos 

eólicos antigos sobre tabuleiros costeiros, praias e pontais arenosos, arenitos de praia, 

recifes de corais e embasamento cristalino. Nesta zona litorânea os ecossistemas 

dominantes são: lagoa, brejo, restinga, manguezal, mata atlântica, recife de corais, praia 

arenosa, costão rochoso (DOMINGUEZ, 2006).

O acesso principal é feito pela BA-099, através de um pequeno trecho da Estrada do 

Coco e em seguida pela Linha Verde que corta praticamente toda a extensão da área de 

pesquisa(Figura 4.1).
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FIGURA 4.1 – Localização e acesso a área de estudo.
Fonte: IBGE/CONDER, 1993; IBGE, 2007; SEI, 2006; Imagem de Satélite Spot-5, 2007.

4.3 Materiais e Métodos

4.3.1 Materiais

Para a efetivação da pesquisa foram usados os seguintes dados e programas:

Dados Biliográficos

Os principais dados bibliográficos utilizados foram: Manual Técnico de Uso da 

Terra (IBGE, 2006), Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992), Classificação 

da Vegetação Brasileira, Adaptada a um Sistema Universal (VELOSO et al., 1991), 

Prodesu (2001), Lyrio (2003), Dominguez (2006), Jensen (2009), Novo (2008), Vapnik 

(1995), Landis e Koch (1977).

Dados Cartográficos e Imagem de Satélite

Os dados cartográficos utilizados no trabalho de pesquisa foram: Base cartográfica 

(IBGE, 1993), Limite municipal (SEI, 2006), Localidades (SEI, 2006), Limites Estaduais 

(IBGE, 2007), Mapa de cobertura vegetal e uso da terra (PRODESU, 2001), Mapa de 

cobertura vegetal e uso da terra (SEAGRI/DDF, 1998), Imagem Spot 5 colorida (INEMA, 

2007) com resolução espacial de 10m, ortorretificada e georreferenciada, Imagem Spot 5 

pan-cromática (INEMA, 2007) com resolução espacial de 5m, ortorretificada e 

georreferenciada.

Softwares 

Os softwares utilizados foram: ENVI 4.5, ARCGIS 9.3 e GVSIG 1.11.
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4.3.2 Métodologia

Os passos metodológicos adotados na pesquisa foram: o pré-processamento digital 

da imagem de satélite SPOT- 5, definição da legenda do mapeamento de cobertura vegetal

e uso da terra, classificação automática da imagem, verificação da acurácia  dos 

classificadores através do índice Kappa e dados obtidos em campo,  por último a geração 

do mapa de cobertura vegetal e uso da terra em ambiente de sistema de informação 

geográfica (Figura 4.2). 

FIGURA 4.2 Esquema com a metodologia desenvolvida no trabalho.

Fonte: Organizado pelo autor Joseval Souza de Almeida

Processamento Digital de Imagem

No processamento digital da imagem SPOT-5 (2007) foi obtida uma composição 

colorida falsa cor usando o verde, o vermelho e o infra-vermelho próximo, nas bandas 3-2-

1 nos canais RGB com resolução espacial de 10m, devidamente ortorretificada e 



63

georreferenciada no ENVI 4.5. Em seguida, foi feito a reamostragem do pixel para 5m com 

a banda pancromática, seguido da redução da dimensionalidade usando o arquivo no 

formato shapefile da área de estudo e por último a aplicação de um realce de contraste nesta 

mesma imagem.

Definição da Legenda do Mapeamento

A escolha da legenda foi construída e adaptada a partir dos dados de (VELOSO et 

al., 1991), Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006), Manual Técnico da Vegetação 

Brasileira (IBGE, 1992), Mapa de cobertura vegetal e uso da terra (PRODESU, 2001), 

Mapa de cobertura vegetal e uso da terra (SEAGRI/DDF, 1998), bem como na observação 

da imagem de satélite Spot 5 (resolução espacial 5m) da menor unidade a ser mapeada de 

acordo com a escala de 1:25.000 e observações de campo. 

As classes adotadas no processo de classificação automática supervisionada foram: 

Manguezal, Restinga, Brejo, Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (nos seus 

respectivos estágios sucessionais de regeneração), Área Urbana, Agropecuária, Mata Ciliar, 

Solo Exposto, Lagoa e Lago Artificial.

Classificação Automática

A classificação adotada neste trabalho foi a supervisionada, pelo conhecimento 

prévio da região e pelos dados coletados em campo, utilizando-se os algoritmos: Máxima 

Verossimilhança (MAXVER), Distância Mahalanobis, e o classificador orientado a objeto 

com o algoritmo de Support Vector Machine (SVM). 

O método de classificação por Máxima Verossimilhança utiliza a informação 

espectral de cada pixel para encontrar regiões homogêneas. De acordo com Jensen (2009) 

este algoritmo usa técnica de classificação paramétrica e é largamente empregado no estudo 

dos recursos naturais. Para a execução deste classificador foi necessário a coleta de 

amostras de treinamento, levando em consideração o conhecimento da região em estudo, 

seus principais ecossistemas e a legenda adotada.

Os classificadores por região utilizam, além da informação espectral do pixel, a 

informação espacial que envolve os pixels e seus vizinhos, necessitam com isso do 

processo de segmentação antes da classificação. A segmentação, por sua vez, é o processo 

de agrupamento de pixels que possuem características semelhantes e pode ser de maneira 

automática ou manual (MENESES et al., 2012). O classificador supervisionado adotado
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foi o de distância de Mahalanobis, ele considera que um pixel tem uma distância menor ao 

centro de média que outro pixel candidato, se ele se distribuir ao longo do eixo da classe 

com maior variabilidade, será classificado a essa classe (MENESES et al., 2012). Este 

processo de classificação se inicia com a definição da distância máxima aceitável entre um 

segmento e uma dada classe, para que este seja alocado a ela, esta distância é denominada 

distância máxima de Mahalanobis (NOVO, 2008).

O método de classificação baseada em objeto usa uma metodologia diferente dos 

métodos citados anteriormente. Neste tipo de classificador foi necessário realizar a 

segmentação multiresolução da imagem e depois converter em objetos, pois desta forma 

além da inserção do conhecimento prévio do analista, permite também o uso de parâmetros 

como forma, textura, cor e volume. De acordo com Jensen (2009) o algoritmo de 

segmentação de imagens orientada ao objeto leva em consideração não apenas as 

características espectrais de um pixel, mas também as características espectrais dos pixels 

da vizinhança contextual, ou seja, leva em consideração tanto a informação espectral 

quanto a espacial existente na imagem utilizada.

Após a segmentação foi realizada a classificação orientada a objeto usando o 

algoritmo Support Vector Machine (SVM). O algoritmo Support Vector Machine (SVM)

tem como objetivo a determinação de limites de decisão que produzam uma separação 

ótima entre classes por meio da minimização de erros, cujo reconhecimento de padrões é 

por meio de uma teoria estatística de aprendizado, introduzida por (VAPNIK, 1995). O 

SVM possui quatro funções, sendo elas (a) linear, (b) quadrática, (c) polinomial e (d) 

função de base radial (NASCIMENTO et al., 2009). No presente estudo foi utilizado o 

SVM com a função de base radial.

Avaliação da Exatidão da Classificação.

No presente trabalho para avaliação de desempenho classificatório foi utilizada a 

análise da matriz de confusão e do índice Kappa, conforme proposto por (LANDIS e 

KOCH, 1977), para cada um dos classificadores adotados neste trabalho. 
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Geração do Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra 

O mapa de cobertura vegetal e uso da terra da região em estudo foi feito em 

ambiente de sistema de informação geográfica (ArcGis 9.3), com base na legenda adotada 

e nos dados resultantes das classificações realizadas com os algoritmos citados 

anteriormente. Estes dados provenientes das classificações foram convertidos do formato 

matricial (raster) para o formato shapefile (vetorial), no mesmo software para em seguida 

permitir a elaboração do mapa temático.

4.4 Resultados e Discussão

O resultado do processamento digital da imagem Spot-5 do ano de 2007 em relação 

a composição das bandas (RGB), reamostragem de pixel para a resolução espacial de 5m e 

redução da dimensionalidade pode ser visto na (Figura 4.3).

FIGURA 4.3 – Processamento Digital da Imagem Spot-5.

Fonte: Imagem Spot-5 do ano de 2007(INEMA).

O quadro adiante mostra que a legenda para o mapeamento do uso e da cobertura da 

terra estão organizadas segundo três níveis hierárquicos, classe, subclasse e unidade 

comportando desdobramentos para o nível de escala escolhido 1:25.000 de acordo com a 

realidade observada em campo e a diversidade de ecossistemas presentes na região 

(Quadro 4.1).
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QUADRO 4.1 – Classes adotadas no mapeamento de cobertura vegetal e uso da terra.
Área Antrópica (Classe) SUBCLASSE Unidade

Área Antrópica Não 
Agrícola

Área Urbana
Solo Exposto
Estrada Não Pavimentada
Estrada Pavimentada
Rodovia

Área Antrópica Agrícola Agropecuária
Reflorestamento

Área de Vegetaão Natural Floresta Ombrófila Densa Vegetação Primária
Área de Vegetaão Natural Floresta Ombrófila Densa Vegetação Secundária

Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas (com 

seus respectivos estágios 
sucessionais)

Área de Vegetaão Natural Restinga
Área de Vegetaão Natural Manguezal
Área de Vegetaão Natural Mata Ciliar

Água Rios
Água Lagoas
Água Lago Artificial
Água Brejo
Água Carcinicultura

Fonte: Construída e adaptada de (VELOSO et al., 1991), IBGE (2006), IBGE (1992), 
PRODESU (2001), SEAGRI/DDF (1998).

Uma das etapas mais importantes do trabalho foi à classificação automática da 

imagem de satélite, porém para os classificadores por região e orientado a objetos era 

necessário segmentar a imagem antes da classificação, o resultado pode ser visto na 

(Figura 4.4).
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FIGURA 4.4 – Segmentação da Imagem de Satélite

Fonte: Imagem Spot-5 do ano de 2007(INEMA).

Nesta etapa, foi importante a avaliação da exatidão dos classificadores automáticos 

MAXVER, Distância Mahalanobis e Support Vector Machine (SVM), utilizados como 

suporte para elaboração de mapa temático de cobertura vegetal e uso da terra de um trecho 

inserido na Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte do Estado da Bahia. A avaliação 

da exatidão dos classificadores usados neste trabalho levou em consideração o cálculo do 

índice Kappa, em que os resultados estão categorizados no Quadro 4.2, conforme a escala 

proposta por Landis e Koch (1977). 

QUADRO 4.2 - Coeficientes Kappa e qualidade da classificação obtidas pelos diferentes 
algoritmos  na área em estudo.

Classificador Utilizado Kappa Qualidade da Classificação
MAXVER 0,53 Boa

Distância Mahalanobis 0,61 Muito Boa
Support Vector Machine (SVM) 0,79 Muito Boa

Fonte : Organizado pelo autor Joseval Souza de Almeida e baseado na escala proposta por 
Landis e Koch (1977).

Pode-se verificar que os classificadores por região e orientado a objetos usando os 

algoritmos Distância Mahalanobis e Support Vector Machine (SVM) se destacaram em 

relação ao classificador baseado em pixel (Máxima Verossimilhança – MAXVER).  

Por conseguinte, para ilustrar a complexidade temática existente nessa região sob 

influência da Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte do Estado da Bahia, são 

apresentados nos mapas temáticos das Figuras 4.5 e 4.6, os resultados dos dois tipos de 
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classificação de maior desempenho alcançados nesse trabalho. Houve um destaque do 

classificador orientado a objetos com o algoritmo Support Vector Machine (SVM)  em 

relação aos demais, cujo procedimento classificatório adaptou-se bastante a diversidade de 

comportamento espectral dos alvos na região objeto deste estudo, o que permitiu uma 

melhor separação dos ecossistemas existentes (Figura 4.6).

Embora o resultado tenha sido satisfatório não podemos deixar de mencionar as 

limitações dos algoritmos de classificação automática, que podem cometer erros de 

confusão espectral com as principais classes adotadas neste trabalho.

O bom desempenho da classificação automática baseada em objetos tem um papel 

importante na extração rápida de informação sobre a cobertura vegetal e uso da terra, o que 

serve de indicador para as grandes transformações ocorridas na região no ano de 2007. Este 

tipo de indicador tem um papel importante na gestão, monitoramento e preservação 

ambiental de ecossistemas frágeis presentes em Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, além de ajudar a entender a dinâmica da ocupação territorial e seus impactos 

nesta região.
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Figura 4.5 Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra do ano de 2007

Fonte: IBGE/CONDER, 1993; SEI, 2006; Imagem de Satélite Spot-5, 2007(INEMA).
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Figura 4.6 Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra do ano de 2007

Fonte: IBGE/CONDER, 1993; SEI, 2006; Imagem de Satélite Spot-5, 2007(INEMA).

4.5 Considerações Finais

Dentre os classificadores automáticos utilizados para gerar o mapa de cobertura 

vegetal e uso da terra do ano de 2007 na região em estudo, o que obteve melhor resultado 

foi o classificador baseado em objetos, Support Vector Machine (SVM) que apresentou 

um índice Kappa de 0,79, sendo classificado como muito boa segundo classificação de 

Landis e Koch (1977). Apesar dos resultados satisfatórios, não podemos esquecer as 
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limitações dos algoritmos de classificação, que podem apresentar erros de omissão e 

inclusão, principalmente quando se trata da diversidade de comportamento espectral dos 

alvos em áreas heterogêneas como a região objeto deste estudo. Apesar dos resultados 

terem sido satisfatórios para os classificadores que usaram a segmentação, aconteceu 

algumas confusões espectrais com as principais classes adotadas neste mapeamento. Foi 

possível verificar e concluir que para este tipo de imagem de satélite o classificador 

baseado apenas em pixel não seria indicado, pois apresentou um resultado insatisfatório.

Podemos concluir também, que o bom desempenho do classificador automático 

ajudou na extração rápida de informações sobre a cobertura vegetal e uso da terra e 

consequentemente na otimização da elaboração do mapa. Esta rapidez na extração da 

informação serve de indicador para as grandes transformações ocorridas na dinâmica 

territorial desta região no ano de 2007, o que, por sua vez, contribui para gestão, 

monitoramento e preservação ambiental desta área em estudo e no entendimento da 

dinâmica de ocupação e seus impactos nos ecossistemas existentes. Este tipo de estudo tem 

grande relevância em Área de Preservação Ambiental, pois ajuda no entendimento das 

transformações territoriais e na preservação de ecossistemas importantes e protegidos por 

lei como: Mata Atlântica, Manguezal, Brejo, Lagoas e Restinga.
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusão

O estudo das transformações relacionadas ao uso e ocupação da terra ao longo do 

tempo, pressupõe uma série de conhecimentos e informações que podem ser trabalhadas de 

maneira mais ágil, fácil e rápida com as novas tecnologias. A forte relação entre o 

sensoriamento remoto e os sistemas de informações geográficas tem permitido realizar 

análise espacial e temporal das principais transformações ocorridas em um espaço 

geográfico. Neste sentido, a utilização de técnicas de sensoriamento remoto como 

classificação automática baseada em objetos, associadas ao conhecimento de campo e 

experiência em mapeamento sistemático e temático, permitiu gerar resultados confiáveis e 

com qualidade. No caso de uma região inserida dentro de uma Área de Proteção Ambiental 

e com ecossistemas frágeis e protegidos por lei, estes resultados tem grande importância no 

monitoramento e preservação ambiental desta área.

A instalação da Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte concomitante a 

implantação da Linha Verde, refletiu a preocupação do governo do Estado da Bahia em 

disciplinar o uso e ocupação desta região em função dos seus recursos naturais e das 

atividades econômicas propiciadas pelo turismo. Esta preocupação do governo estadual 

acabou se refletindo, pois esta região que tinha uma baixa taxa de ocupação até o inicio da 

década de 90, acabou tendo um aumento de ocupação do final dos anos 90 até os dias 

atuais, promovendo grandes transformações em sua paisagem natural. Estas transformações 

foram evidenciadas neste trabalho, através da análise da dinâmica da cobertura vegetal e 

uso da terra entre 1993 e 2007, ou seja, antes e depois da construção da Linha Verde.

As evidencias das transformações ocorridas nesta região após a construção da Linha 

Verde permite concluir que houve uma diminuição significativa na cobertura vegetal de 

restinga e nas áreas de brejo, 5% e 3,6%, concomitante ao aumento da área urbana e solo 

exposto, 6,5% e 0,6%. Isto mostra a redução e antropização destes ecossistemas em função 

do aumento da ocupação na região, propiciada pela implantação de grandes 

empreendimentos hoteleiros e condomínios residenciais e de veraneio. Este aumento da 

urbanização da região gerou grandes intervenções em áreas de brejo com a construção de 

barragens e perenização destas áreas, além da retirada da cobertura vegetal de restinga para 

construção de condomínios e hotéis. 
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Uma outra evidencia importante foi o aumento da floresta ombrófila densa nos seus 

respectivos estágios sucessionais concomitante com a redução das áreas de agropecuária, 

propiciando concluir que houve uma regeneração da floresta ombrófila densa, ocupando 

principalmente áreas que antes eram pasto e plantação de coco. Isto pode estar associado a 

implantação de uma unidade de conservação de uso sustentável na região e também pela 

mudança da atividade econômica propiciada pela atividade de turismo, serviço e comercio.

A análise espaço-temporal revelou que entre 1993 e 2007 as classes de manguezal, 

mata ciliar e áreas de lagoas foram as que sofreram poucas alterações em seus percentuais, 

permitindo concluir que estas classes mapeadas na região de estudo foram as que tiveram 

menor impacto ambiental, talvez pela dificuldade de acesso e por fornecer alimentos como 

peixe e caranguejo para população litorânea.

Diante dos diversos problemas relacionados à interferência humana nesta região é 

possível concluir este trabalho com algumas recomendações importantes tanto para 

melhorá-lo como para ajudar na preservação ambiental da diversidade de ecossistemas da 

região estudada.

5.2 Recomendações

Uma recomendação importante é melhorar o detalhamento dos estágios sucessionais 

de regeneração da floresta ombrófila densa, além de separar a cobertura vegetal de restinga 

em herbácea, arbustiva e arbórea. Outra recomendação importante é usar este trabalho para 

melhorar o plano de manejo da Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte, bem como na 

proposição de medidas mitigadoras para implantação de novos empreendimentos hoteleiros 

na região.

Embora a Resolução CEPRAM de N°1040 de 21 de fevereiro de 1995 procure 

estabelecer os parâmetros de ocupação da região e proteger as áreas de preservação 

permanentes, faz-se necessário uma melhoria e atualização deste plano de manejo, que já 

não contempla os problemas enfrentados pelo aumento da ocupação e pressão sobre os 

ecossistemas. Isto pode ajudar no monitoramento e preservação ambiental dos recursos 

naturais desta região.
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