
Orla marítima em regiões de grande especulações 
imobiliária no sul da Bahia: Mudanças no uso do solo e 

mapeamento de acesso públicos às praias

Uso do solo e mapeamento de acesso públicos na 
orla marítima de Porto Seguro

O município de Porto Seguro, no

sul da Bahia, tem a porção

terrestre de sua orla marítima

dominada por ecossistemas de

restinga. Esta região demanda

atenção especial dado o grande

interesse imobiliário e devido a

importância dos ecossistêmica de

restingas. Neste sentido, este

estudo tem como objetivo avaliar

as mudanças no uso de solo na

restinga do município em questão e

mapear os acessos públicos as

praias da região.
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Conclui-se que a porção terrestre da orla marítima do

distrito de AR, TR e CA, está enfrentando um processo de

perda de biomassa vegetal. Tal evidência decorre da expansão

de áreas urbanizadas e de complexos turísticos. Os resultados

também demonstram o baixo número de acessos públicos às

praias da região estudada como pode ser observado na Figura

2. Neste sentido, é importante que futuros processos de

licenciamento ambiental de grandes empreendimentos levem

em consideração a preservação das restingas e o acesso

público às praias da região.

Figura 1: Localização da área de estudo.

Fonte: Autoria própria.
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Este estudo teve como foco os distritos de Arraial d’ Ajuda

(AR), Trancoso (TR) e Caraíva (CA) (Figura 1), no município de

Porto Seguro. A porção terrestre da orla marítima analisada, foi

definida de acordo com o decreto 5300/2004 e abrangeu uma

faixa 200 metros a partir do final da feição praial (i.e. limite final

da praia e início do sistema de restinga). Nesta região foi

calculado o índice NDVI e também foram mapeados os

acessos públicos as praias.

Os resultados demonstram a perda no vigor vegetativo ao

longo do período analisado, Com diferenças significativas

observadas na comparação temporal (2017-2020) do NDVI para

AR (Kruskal-Wallis: X2 = 3936,6; p <0,1), TR (Kruskal-Wallis: X2

= 6408,3; p <0,01) e CA (Kruskal-Wallis: X2 = 9707,8; p <0,01).

Com relação aos acessos públicos, em AR foram identificados

11 pontos ao longo de 12,1 km de linha de costa analisada. Em

TR, foram identificados 9 pontos ao longo dos 14,8 km de linha

de costa analisados. Já no distrito de CA foram identificados 23

pontos de acessos em 29,3 km de linha de costa analisados.

Figura 2: Mapas temáticos para índice NDVI na orla dos distritos de Arraial d`Ajuda, Trancoso e Caraíva, nos anos de 2017 e 2020 

com os pontos de acesso público às praias da região.


