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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo subsidiar o ordenamento territorial dos municípios de 

Itaparica e Vera Cruz Bahia através da sugestão de áreas com relevância ambiental para 

serem destinadas à conservação e preservação. Foi delimitado o uso da terra da ilha de 

Itaparica e espacializada a legislação referente a APPs, focando nos problemas 

socioambientais e fragilidades dos ecossistemas. Em seguida foram sugeridas áreas com 

relevante interesse ambiental, classificadas de acordo com sua localização em relação a 

áreas vulneráveis. Observou-se que os dois municípios da ilha apresentam alto nível de 

antropização e degradação ambiental, decorrentes do seu histórico de ocupação. Por fim 

conclui-se que a definição de áreas ambientalmente relevantes é de grande importância 

para a gestão municipal e seu ordenamento territorial, por direcioná-los a instituir áreas 

prioritárias de ação governamental que visam à preservação e restauração de seus 

recursos ambientais. Deste modo, tais áreas ambientalmente relevantes devem ser 

instituídas como áreas legalmente protegidas e consideradas sob regime normativo 

especial, considerando o disposto na Constituição Federal, Política Nacional de Meio 

Ambiente e Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to produce land planning tools identifying relevant environmental areas in 

order to support decision making on conservation and preservation actions to the 

municipalities of Itaparica and Vera Cruz-Bahia, Brazil.  Variables used in the methodology 

focused on actual land uses, environmental legislation on Permanent Preservation Areas – 

PPA, social environmental issues and ecosystems fragility. Both municipalities exhibited 

high levels of anthropization and environmental degradation due to historical improper land 

use. Environmental relevant areas were suggested and classified according to its 

placement and proximity to vulnerable zones.  The results suggest that the definition of 

relevant environmental areas is of paramount importance in supporting territorial ordination 

and to help local government on preservation and remediation of degraded environmental 

resources. These areas should be regarded as legally protected under special 

administrative management according to the Federal Constitution, the National Policies for 

the Environment and the National System of Conservation Unities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ilha de Itaparica está situada na entrada da Baía de Todos os Santos (Figura 1), 

tendo sido avistada pelos portugueses em 1501. É a maior ilha do Brasil e, 

consequentemente da BTS, tendo seu território dividido em dois municípios: Itaparica e 

Vera Cruz. Desde o início da colonização a ilha vem sofrendo danos ambientais 

provenientes da exploração de seus recursos naturais, e hoje, sofre com a intensa 

ocupação do seu solo com atividades humanas e forte especulação imobiliária que 

degradam seus ecossistemas. Sua proximidade e relação com a capital, a tornaram 

integrante da Região Metropolitana de Salvador, trazendo tanto benefícios quanto 

prejuízos aos seus municípios. 

Atualmente a ilha de Itaparica pode se tornar um ponto-chave para a economia do 

estado da Bahia com a proposta da construção da ponte Salvador-Itaparica, que escoaria 

a produção da região oeste do estado ao porto de Salvador e serviria como um vetor de 

expansão da Região Metropolitana de Salvador. A proposta de projeto visa ligar a BR-324 

até o ponto final da BR-242 na Ponte do Funil; reduzir as distâncias rodoviárias para o 

Baixo Sul; permitir o acesso direto das BRs 101, 116 e 242 aos portos de Salvador, Aratu 

e Polo Naval sem interferir na cidade de Salvador; dar importância à produção do oeste 

da Bahia; integrar as economias do Recôncavo e RMS à economia a ser gerada pelo 

Porto Sul e Ferrovia Oeste Leste; ser um novo raio de turismo e beneficiar a expansão 

urbana e o planejamento de Salvador (Bahia Negócios, 2009). O projeto ainda prevê o 

alargamento da BA-001, para se adequar à ponte, que terá 8 pistas, sendo duas 

exclusivas para transporte de cargas, 90 m de altura e 12 km de extensão, com o custo 

de R$ 2,5 bilhões. 

Diante disso surge a indagação sobre quais impactos sociais, culturais, 

econômicos e ambientais decorrerão de tal obra, que trará grandes transformações no 

espaço físico, além de gerar excepcional fluxo de pessoas e veículos, criar demanda por 

moradia, abastecimento de água e serviços de infraestrutura. 

A publicação de um Decreto Estadual em outubro de 2011 declarando algumas 

áreas como de utilidade pública para fins de desapropriação, inclusive revenda, e futura 

urbanização e parcelamento do solo para utilização econômica, reacende tal 

questionamento a respeito das consequências socioeconômicas e ambientais de tais 

empreendimentos sobre os municípios de Itaparica e Vera Cruz, uma vez que algumas 
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das áreas delimitadas situam-se em remanescentes florestais de Mata Atlântica e em 

áreas de manguezais. 

Uma forma de proteger ecossistemas é mediante a criação de áreas especialmente 

protegidas, definindo-se áreas de relevância ambiental. A Constituição Federal incumbe o 

poder público de definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, assim como preservar e restaurar processos ecológicos essenciais.  Da 

mesma forma, a Política Nacional do Meio Ambiente visa definir áreas prioritárias de ação 

governamental relativas à qualidade e ao equilíbrio ecológico, à preservação e 

restauração dos recursos ambientais, atendendo a interesses federais, estaduais, do 

Distrito Federal, territoriais e municipais. Portanto, como forma de ordenar o território 

visando evitar e solucionar problemas ambientais, os municípios de Itaparica e Vera Cruz 

podem definir áreas de relevância ambiental para serem especialmente protegidas. 

Este trabalho tem como objetivo propor áreas ambientalmente relevantes como 

subsídio para o ordenamento territorial dos municípios de Itaparica e Vera Cruz com 

vistas à conservação e preservação. Para isso visa delimitar áreas antropizadas, 

remanescentes florestais, formações recifais, manguezais, áreas úmidas, corpos hídricos 

além das Áreas de Preservação Permanente aplicando, para isso, a legislação ambiental 

correspondente. Por fim objetiva sugerir áreas de relevante interesse ambiental para 

serem destinadas à proteção e consideradas sob regime normativo especial. 

Esta pesquisa está estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo possui dois 

tópicos de abordagem. O Tópico 1.1 remonta o histórico de ocupação da ilha a partir da 

colonização; aborda seus aspectos econômicos, sociais, físicos e ecológicos; faz uma 

caracterização da área de estudo em relação à sua localização. O Tópico 1.2 identifica as 

Unidades de Conservação da ilha. 

O Capítulo 2 expõe o referencial teórico, em que, no Tópico 2.1 apresenta o 

ordenamento territorial como uma alternativa para promover a conservação e preservação 

de ecossistemas em nível municipal a partir da definição de áreas protegidas pelo poder 

público. O Tópico 2.2 trata da legislação referente às Áreas de Preservação Permanente, 

o surgimento deste conceito, sua abordagem nas legislações federal, estadual e municipal 

e a, até então, tentativa de mudança do Código Florestal. 

O Capítulo 3 contém a Metodologia, o Capítulo 4, os Resultados, o Capítulo 5, a 

Discussão e o Capítulo 6, as Considerações Finais. 
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Ao delimitar áreas ambientalmente relevantes para a ilha de Itaparica este trabalho 

contribui para os municípios de Itaparica e Vera Cruz descrevendo problemas 

socioambientais vividos pela população, espacializando questões importantes 

relacionadas à legislação ambiental e sugerindo intervenções para garantir um melhor 

cenário futuro. 
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1.1.  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

1.1.1. Breve histórico de ocupação da ilha 

 

Segundo Osório (1979), no ano de 1500 a nau de Pedro Álvares Cabral chegou ao 

Brasil e, em 1501, os portugueses chegaram à Baía de Todos os Santos e à ilha de 

Itaparica. Apesar disso, a ocupação da ilha pelo colonizador só se deu a partir de 1549, 

quando foi doada como sesmaria a Dona Violante Távora para povoamento e criação de 

gado. A partir deste momento consolidou-se a ocupação do território itaparicano com a 

instalação das primeiras fábricas de cal em Mar Grande, que atenderam boa parte da 

demanda de cal para a construção de Salvador, com sua extração a partir de rochas 

calcárias em Mar Grande. Posteriormente, em 1560, foi erguido o primeiro povoado 

denominado Senhor da Vera Cruz, onde hoje se localiza a localidade de Baiacu. Ainda, 

iniciaram-se a criação de gado e o cultivo de mandioca, instalaram-se engenhos de 

açúcar, casa de farinha e estaleiros para construção naval. Em 1587, já havia moradores 

até a Ponta da Cruz, onde hoje está a sede do município de Itaparica. 

A partir de 1600, começou uma onda de ataques holandeses à ilha. Neste mesmo 

ano houve o primeiro ataque, com o incêndio de um engenho de açúcar. Nos anos 

seguintes iniciou-se a pesca da baleia na Bahia, através da contratação de marinheiros 

bascos em 1602 e da instalação, entre 1612 e 1614, das primeiras feitorias de pesca em 

Ponta da Cruz (Castellucci, 2005), hoje, sede do município de Itaparica. As partes da 

baleia eram comercializadas para alimentação, confecção de agasalhos e construção, e 

seu óleo era igualmente utilizado para construção, além de iluminação pública (Santana, 

2002). Esta se tornou a principal atividade econômica da ilha devido ao declínio da cultura 

de cana de açúcar e da criação de gado. Iniciou-se, também, neste período, o cultivo de 

trigo em Mar Grande. 

A ilha foi invadida novamente pelos holandeses em 1622 e 1637, que ergueram um 

forte em Ponta das Baleias, onde hoje está situado o Forte de São Lourenço. Sua saída 

definitiva se deu em 1647; neste momento havia quatro destilarias de aguardente em 

funcionamento na ilha: duas em Ponta das Baleias, uma em São João do Manguinho e 

outra nas Mercês (Osório, 1979). 

A construção naval tomou grande impulso no início do século XVIII. Por toda a ilha, 

desde Ponta das Baleias, Amoreiras até Cacha-Pregos, havia estaleiros que construíam
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embarcações diversas, utilizando, para isto, madeira extraída da própria ilha. De acordo 

com Osório (1979), os estaleiros influenciaram a economia insular até o fim do Século 

XIX. A emigração de açorianos para o Brasil também foi bastante estimulada neste 

período, chegando a existir boa quantidade deles na ilha. 

Ocorreu ainda, em 1757, o início do cultivo de cana angolana nas terras da 

Piedade, onde, posteriormente, erigiu-se um engenho. Também foi construído, na praia 

da Bolandeira, Manguinhos, um porto para escoar a produção. 

Os itaparicanos tiveram importante participação na luta pela independência, sendo 

homenageados por sua bravura nas guerras com a elevação da povoação de Itaparica à 

condição de vila em 25 de outubro de 1831, que foi denominada de Denodada Ilha de 

Itaparica (SEI, 2001). 

A água da Fonte da Bica foi constatada como medicinal e em 28/08/1936 foi 

autorizada a criação da Estância Hidromineral em Itaparica, atraindo visitantes para o 

turismo de saúde (SEI, 2001), inserindo, a partir de então, a ilha no circuito turístico. Em 

30 de julho de 1962 a ilha de Itaparica foi desmembrada em dois municípios: Itaparica e 

Vera Cruz (SANTANA, 2002). 

Com o declínio da produção açucareira e fumageira, a abertura das rodovias, a 

instalação da PETROBRAS, do CIA (Centro Industrial de Aratu), do Complexo 

Petroquímico de Camaçari (COPEC) e a abertura da Estrada do Coco e da Linha Verde, o 

Recôncavo perdeu a importância econômica que atendia aos interesses da capital. A 

construção das rodovias fez definhar toda a economia do Recôncavo, que se utilizava dos 

saveiros para escoar a produção e transportar pessoas para a capital e às outras cidades 

do Recôncavo. 

Porém, em certo ponto isto foi favorável à ilha de Itaparica, que ao ser ligada à ilha 

de São Gonçalo a partir da construção da Ponte do Funil, da BR-101 e das rodovias 

estaduais em seu interior, passou a ser fluxo de passagem para Salvador e cidades do 

Recôncavo devido à instalação do CIA, tornou-se segunda residência para os habitantes 

de Salvador e outros municípios e ponto turístico em períodos de férias, finais de semana 

e feriados prolongados (SANTANA, 2002), obtendo desenvolvimento econômico e social 

(ITAPARICA, 2003-2005). 

A inauguração do ferry-boat foi outro marco para o desenvolvimento 

socioeconômico da ilha, pois possibilitou a entrada de milhares de pessoas, aumentando 

a oferta de empregos. Possibilitou, também, a chegada mais rápida à Salvador, tanto para
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os moradores da ilha, quanto dos municípios vizinhos. A partir de então, iniciou-se o 

investimento em infraestrutura e equipamentos sociais, de modo que a ilha passou a ser 

local de veraneio das famílias abastadas da capital, que construíram suas casas 

principalmente nas décadas de 60 e 70 (SILVA et al, 2009), culminando em 1979, quando 

foi inaugurado o Club Mediterranée, primeiro resort construído no Brasil, que sediou 

diversos torneios de tênis (SANTANA, 2002). 

Neste período ocorreu o que Silva et al (2009) chamou de “pulverização da 

propriedade da terra”, com as antigas fazendas sendo transformadas em loteamentos 

(Itaparica, 2003-2005) e a ocupação das áreas litorâneas, que tomou praticamente toda a 

extensão da ilha, acelerando o processo de urbanização e dando início aos problemas 

socioambientais. 

A supervalorização dos imóveis devido à especulação imobiliária juntamente com o 

estrangulamento do sistema Ferry-Boat (CONDER b, 1994), aliados à consolidação de 

Camaçari como área industrial, ao processo de expansão urbana da cidade de Salvador 

para o Litoral Norte da Bahia e ao redirecionamento dos investimentos governamentais no 

setor turístico para outros destinos que não a Baía de Todos os Santos, fizeram a ilha de 

Itaparica perder espaço no cenário turístico estadual (SANTANA, 2002). Quem antes 

tinha a ilha como residência secundária, passou não só a veranear, como também a fixar 

residência principal nas localidades do eixo norte de Salvador, com melhor acessibilidade 

(SILVA et al, 2009), fazendo a ilha cair no esquecimento. Assim deu-se início à derrocada 

econômica da ilha, com a extinção de postos de trabalho vinculados à atividade turística, 

trazendo pobreza e degradação. 

Por causa do aumento do valor da terra, os moradores antigos venderam suas 

casas ou terrenos para os veranistas por preços muito baixos, ocupando as áreas menos 

valorizadas e longe da atenção das autoridades municipais, como topos de morros, 

gerando um processo de falência e favelização que resulta no aumento da criminalidade, 

do analfabetismo, fome e doenças (ITAPARICA, 2003-2005). 

Apesar disso, pessoas de várias origens passaram a estabelecer residência 

principal na ilha, seja para residir e trabalhar na própria ilha ou para residir nesta e 

trabalhar em Salvador (SILVA et al, 2009). 

Todo o processo histórico que configurou a ilha de Itaparica contribuiu para a 

problemática ambiental que esta vem sofrendo na atualidade. Portanto é de extrema 

necessidade para a mesma a identificação de áreas de relevante interesse ambiental para 
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garantir a preservação e a conservação dos seus principais ecossistemas, o que trará 

reflexos positivos tanto na área social como econômica. 
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1.1.2. Aspectos econômicos e sociais 

 

A ilha de Itaparica faz parte da Região Metropolitana de Salvador, apresentando 

baixa representatividade econômica no contexto regional. Sua economia compõe 1,04% 

da economia da RMS. Ela está integrada fisicamente com a capital principalmente por 

meio do transporte marítimo Ferry Boat formando um entroncamento logístico para as 

populações que se deslocam entre a capital Salvador e vários municípios do recôncavo 

sul através das BA 532 e BA 533. 

Segundo Itaparica (2003-2005) “os municípios de Vera Cruz e Itaparica não 

possuem uma atividade econômica em torno da qual se organizar. Sua produção 

agropecuária é incipiente, as atividades industriais elementares, e o comércio acaba 

restrito ao atendimento das necessidades locais. Resta a alternativa do turismo, que por 

sua vez encontra-se em franca decadência”. 

As características inapropriadas de seus solos para a agricultura e o baixo nível 

tecnológico e técnicas rudimentares utilizados na agricultura e pecuária deixam estas 

atividades praticamente sem importância econômica para os municípios de Itaparica e 

Vera Cruz. O principal papel da agricultura e da pecuária é promover a inserção 

econômica de segmentos da população local, suplementando sua renda e retendo-a na 

comunidade, suprindo a demanda local, contribuindo para a manutenção do equilíbrio 

econômico da região. 

A pesca era uma grande fonte de riqueza para os municípios e mantinha a 

subsistência da população local. Segundo Lima (2000), com a continentalização da ilha 

por meio da implantação do sistema ferry-boat, houve uma rearticulação socioeconômica 

em função da convivência com o turismo e o veraneio sazonal, provocando especulação 

do solo, ao mesmo tempo em que ocorreu substituição de função dos saveiros, antes 

utilizados na pesca, para tornarem-se embarcações turísticas, deteriorando as tradicionais 

atividades de sobrevivência de boa parte da população. Igualmente a poluição industrial, 

a pesca predatória e a concorrência com técnicas de captura mais modernas têm 

provocado a expropriação dos meios de produção dos pequenos pescadores. Além disso, 

a falta de investimentos no setor causou defasagem técnica e tecnológica na atividade. 

O turismo classifica-se como turismo de massa, predatório, baseado na lógica do 

uso e descarte, onde o turista se apropria dos bens e produtos do local visitado. É sazonal 

e em grande parte dependente de Salvador como destino turístico. Por ser sazonal, tem 
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períodos de grande elevação nas atividades econômicas locais e períodos de enorme 

ociosidade econômica. Ao ser dependente de Salvador como destino turístico, gera 

poucos recursos para a economia local, pelo fato de a ilha não ser o destino turístico 

principal e os turistas não se hospedarem. A falta de infraestrutura urbana, a decadência 

do sistema Ferry Boat e o surgimento de outros destinos turísticos com maiores 

investimentos fizeram o turismo na ilha entrar em decadência. 

A população insular é predominantemente urbana, praticamente não existindo 

habitantes na zona rural. No município de Itaparica 100% da população é urbana, de 

acordo com o censo demográfico de 2010; em Vera Cruz, 93,8% vive na área urbana 

(IBGE, 2012). Mais de 50% de sua população é formada por jovens, sendo que boa parte 

destes migra para a capital em busca de emprego por falta de oportunidades. 

De acordo com Itaparica (2003-2005) os indicadores sociais da ilha são os mais 

baixos da Bahia e sua proximidade com Salvador faz seus problemas socioeconômicos, 

como pobreza, favelização, corrupção, fome e violência, agravarem-se 

extraordinariamente. Grande parte desta realidade deve-se à expulsão da população 

nativa para a periferia das vilas e cidades, provocada pelo intenso processo de 

especulação do solo (LIMA, 2000). 

Diante do exposto surge a seguinte reflexão: a execução de empreendimentos de 

excepcional porte, como a ponte Salvador-Itaparica, afetará de que forma esta população 

que já enfrenta dificuldades de moradia, trabalho, deslocamento e saneamento, entre 

outros? De que forma afetará os ecossistemas já degradados? E a venda de grandes 

áreas de terra para urbanização, trarão quais impactos para estes municípios que até o 

momento sofrem as consequências da especulação imobiliária? 

Tudo isso aponta para a necessidade dos municípios de Itaparica e Vera Cruz de 

atividades econômicas, investimentos financeiros e empreendimentos que garantam o 

desenvolvimento da economia local, a sobrevivência da população residente e a 

conservação de seus recursos ambientais, visando à sustentabilidade. 
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1.1.3. Aspectos físicos e ecológicos 

 

Itaparica é a maior das 56 ilhas da Baía de Todos os Santos, segunda maior baía 

do Brasil, com 1.233 km2 de superfície. Segundo DOMINGUEZ e BITTENCOURT (2009) 

 

A Baía de Todos os Santos é assim o resultado de uma longa cadeia 

de eventos que se inicia com a separação entre a América do Sul e a 

África e, mais recentemente, incorpora os efeitos do progressivo 

resfriamento do planeta, durante o Cenozóico, com a acumulação de 

gelo nas regiões de alta latitude e o consequente abaixamento do 

nível do mar. Finalmente, durante os últimos 500 mil anos, o 

aumento na amplitude das variações do nível do mar resultou em 

repetidos episódios de inundação e esvaziamento da baía, com uma 

periodicidade de aproximadamente 100 mil anos. O contorno e a 

fisiografia da Baía de Todos os Santos, com suas ilhas, canais e sub-

baías, foi determinado por esta história geológica. (p. 47) 

 

A ilha de Itaparica está situada na porção leste dessa baía, nas coordenadas 12º 

52’ 38’’S, 38º 41’ 02’’W e 13º 07’ 57”S 38º 47’ 03”W, localizada a 14 km de Salvador por 

via marítima (Figura 1). 

Seu clima é tropical chuvoso de floresta Conder (1994) apud Koeppen, com 

pluviosidade média de 2.200 mm e umidade relativa do ar entre 80 a 90%. 

Apresenta diversos rios, apesar de poucos serem perenes. Alguns destes 

desembocam ao longo de toda a contra costa da ilha, formando diversos manguezais. Já 

na costa leste, está o Recife das Pinaúnas, com uma área de 25 km2, estendendo-se 

desde a Praia de Velásquez até a Ponta da Ilha (Vera Cruz, 2003-2005). 

Seus solos são do tipo areno-silto-argilosos, arenosos e de mangue (CONDER, 

1994). O relevo é suave, de planície entrecortada por cordões litorâneos (ITAPARICA, 

2003-2005). 

A ilha pertence ao bioma Mata Atlântica, conjunto de formações florestais e 

ecossistemas associados como restingas, manguezais e campos de altitude distribuídos 

ao longo da costa oceânica. Atualmente os remanescentes de Mata Atlântica nativa no 

Brasil estão restritos a 22% da cobertura original e encontram-se em diferentes estágios 

de regeneração (MMA, 2012); bem conservados só restam cerca de 7% em fragmentos 



12 
 

 
 

acima de 100 hectares, o que o torna segundo bioma mais ameaçado de extinção. Apesar 

disso, é a formação florestal mais rica em biodiversidade do mundo (CAMPANILI, 2006), 

considerada pela organização não governamental Conservação Internacional um hotspot 

(uma das 25 biorregiões mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas). 

A vegetação da ilha é composta por manguezais, restingas e remanescentes de 

Floresta Ombrófila Densa, formação florestal composta por mata perenifólia, com dossel 

de até 15m, com árvores emergentes de até 40m de altura, densa vegetação arbustiva, 

composta por samambaias arborescentes, bromélias e palmeiras, além de trepadeiras, 

epífitas, cactos e samambaias (CAMPANILI, 2006), com ocorrência ligada ao clima 

tropical quente e úmido, sem período seco, com chuvas bem distribuídas durante o ano e 

temperaturas médias variando entre 22 e 25ºC (IBGE, 2012). Como integrante do bioma 

Mata Atlântica, a vegetação da ilha está inserida no mesmo contexto histórico-social de 

degradação, requerendo do Estado e da sociedade civil medidas de proteção de seus 

ecossistemas, como por exemplo, a definição de áreas de relevância ambiental para 

criação de áreas protegidas. 
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1.2.  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

A ilha está inserida na Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos 

(Figura 2), criada pelo Decreto Estadual nº 7.595/99 e possui três Unidades de 

Conservação de Proteção Integral – Estação Ecológica da Ilha do Medo, Parque Florestal 

e Reserva Biológica de Itaparica, criado pelo Decreto Municipal nº 26.132/78 e Parque 

Ecológico do Baiacu, criado pela lei nº 316/91 – além de possuir uma UC de Uso 

Sustentável: a APA Recife das Pinaúnas (Itaparica, 2003-2005), criada pelo decreto 

municipal nº467/99 com o objetivo de proteger o Recife das Pinaúnas (VERA CRUZ, 

2003-2005). 

A Estação Ecológica da Ilha do Medo pertence ao município de Itaparica; o Parque 

Ecológico do Baiacu, a APA das Pinaúnas e o Parque Florestal e Reserva Biológica de 

Itaparica pertencem ao município de Vera Cruz, sendo que o último foi instituído mediante 

Decreto Municipal no 26.132, de 27/04/1978 e possui área de 2.295 hectares, recobrindo 

terras públicas e particulares (BANCO DO NORDESTE, 2011). 

Atualmente nenhuma das Unidades de Conservação da ilha possui plano de 

manejo, já que a Lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) surgiu posteriormente à criação delas e a elaboração do plano de 

manejo muitas vezes se torna onerosa ao município. Entretanto, a necessidade de um 

plano de manejo é patente para garantir a conservação da diversidade biológica e dos 

ecossistemas. Além disso, torna-se necessária a identificação de novas áreas de 

relevante interesse ambiental, não incluídas nestas Unidades de Conservação, com 

ecossistemas vulneráveis, para serem preservadas, buscando uma proteção de espécies, 

hábitats e ecossistemas em longo prazo e prevenindo a simplificação dos sistemas 

naturais.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.   O ORDENAMENTO TERRITORIAL COMO FERRAMENTA PARA A 

CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

 

Desde os primórdios da Humanidade, houve o interesse de grupos de pessoas em 

organizar o espaço que dividiam. À medida que o homem passou a viver em cidades, 

tornou-se maior o interesse em ordenar o território como uma forma de solucionar 

impactos e conflitos gerados nos centros urbanos (SANTOS, 2004). 

Após a Revolução Industrial as cidades europeias passaram a enfrentar um 

inchaço populacional que resultou em falta de mobilidade urbana, disputas pelo solo 

urbano e ocupação inadequada do mesmo, causando problemas estéticos e de 

circulação, além da produção exacerbada de resíduos, gerando condições insalubres 

para a população. Neste período o ordenamento era feito no sentido de sanar os 

problemas urbanos, sem qualquer preocupação com a questão ambiental (BATISTELA, 

2007). 

As consequências negativas do modelo de desenvolvimento vigente, como a 

exploração sem precedentes dos recursos naturais, a poluição do ar, da água e os 

diversos desastres ambientais fizeram o mundo questioná-lo. Deu-se início a um 

movimento de conscientização mundial sobre a questão ambiental e após as primeiras 

conferências mundiais a sobre meio ambiente e qualidade de vida, o conceito de 

ordenamento territorial passou a ser integrado à visão ambiental com a Carta Europeia do 

Ordenamento do Território, na década de 1980. Esta serviu como base para a formulação 

do conceito de ordenamento territorial pelo Documento base para a definição da Política 

Nacional de Ordenamento Territorial: 

 

“regulação das ações que têm impacto na distribuição da população, 

das atividades produtivas, dos equipamentos e de suas tendências, 

assim como a delimitação de territórios de populações indígenas e 

tradicionais, e áreas de conservação no território nacional ou 

supranacional, segundo uma visão estratégica e mediante 

articulação institucional e negociação de múltiplos atores” 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2006). (p. 18) 
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Segundo o documento supracitado, nesta definição está implícita a ideia de 

organizar a ocupação, uso e transformação do território com o objetivo de satisfazer as 

demandas econômicas, sociais e ambientais. Em suma, “é a tradução espacial das 

políticas econômica, social, cultural e ecológica da sociedade” (MPAT, 1988). 

Como ainda é um termo bastante debatido, ordenamento territorial pode ser 

abordado desde uma perspectiva macro do espaço, abrangendo o território nacional em 

sua integridade (MORAES, 2005), até uma perspectiva municipal, regulando o uso e 

ocupação do solo, já que a Constituição Federal estabelece aos municípios a 

competência para promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VIII). 

De acordo com Oliveira (2001), “o poder público municipal, por ser a esfera de 

governo mais próxima do cidadão, e, portanto, da vida de todos – seja na cidade, seja na 

área rural – é o que tem melhor capacidade para constatar e solucionar os problemas do 

dia-a-dia”. 

Portanto, para fazer frente a alguns desafios de sustentabilidade nas cidades, 

como expansão urbana, água e esgoto, disposição de resíduos sólidos, ruídos e conflitos 

urbanos de vizinhança, criação e manutenção de áreas verdes, comércio e prestação de 

serviços impactantes e cidadania ambiental, Barros, Silveira & Gehlen (2007), apresentam 

três instrumentos de políticas públicas ambientais e ordenamento territorial com 

potencialidade de aplicação na gestão ambiental urbana: o Plano Diretor, o Zoneamento 

Ambiental e as Áreas Legalmente Protegidas. 

Entre estes, o que se encaixa com a perspectiva da conservação e preservação 

ambientais são as Áreas Legalmente Protegidas, com a função de garantir a 

sobrevivência de todas as espécies, proteger locais de grande beleza cênica, regular o 

clima, abastecer os mananciais de água e proporcionar qualidade de vida às populações 

humanas. Entre as áreas protegidas estão as Unidades de Conservação, Áreas de 

Preservação Permanente, Reservas Legais, Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

e Reservas da Biosfera (CAMPANILI, 2006). 

As áreas protegidas podem ser públicas ou privadas. As públicas são as Unidades 

de Conservação e são instituídas pelo poder público; já as particulares são as Áreas de 

Preservação Permanente, as Reservas Legais, as Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural e as Reservas da Biosfera. 
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A Constituição Federal e a Política Nacional do Meio Ambiente apresentam 

princípios norteadores para criação das áreas protegidas. A primeira incumbe o poder 

público de definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos e preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas (art. 225, incisos III e I, respectivamente); a 

segunda visa à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade 

e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, e à preservação e restauração dos recursos 

ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, 

concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida (art. 4, incisos II e 

VI). 

De acordo com o exposto, os gestores municipais podem perfeitamente utilizar-se 

deste instrumento legal associado a análises espaciais para planejar e executar o 

ordenamento territorial buscando a conservação e/ou preservação de áreas com 

relevância ecológica para o município. Neste sentido, este trabalho procura contribuir 

utilizando procedimentos metodológicos específicos. 
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2.2.  A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA E AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

 

As Áreas de Preservação Permanente aparecem na legislação brasileira pela 

primeira vez na Lei 4.771/65, elaborada com o objetivo de proteger as florestas e demais 

formas de vegetação, consideradas bens de interesse comum à população e de utilidade 

às terras que revestem. 

Esta Lei surge a partir da revisão do Código Florestal de 1934, que já era inovador 

por priorizar a proteção das florestas, julgando-as um bem de interesse comum dos 

habitantes do país, apesar de não trazer o conceito de áreas de preservação permanente, 

introduzido somente no Novo Código Florestal de 1965 (FELICIO, 2006). 

O artigo 2º do Novo Código, ou Lei 4.771/65, estabelece que as áreas de 

preservação permanente são “as florestas e demais formas de vegetação natural” 

presentes nas matas ciliares, no entorno das nascentes, lagos, lagoas e reservatórios de 

água naturais ou artificiais, nas encostas  com  declividade  acima  de  45º, nas restingas, 

nos topos de morros, montes, montanhas e serras, nas bordas de tabuleiros e em 

altitudes superiores a 1800 metros. 

Isto demonstra que o conceito de APP estava inicialmente atrelado à presença de 

vegetação nativa, sendo modificado posteriormente pelo acréscimo do inciso II no § 2º do 

artigo 1º feito pela Medida Provisória nº2.166-67, de 2001, que define APP como: 

 

“área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

 

Este inciso torna evidente a importância fundamental das áeras de preservação 

permanente para a humanidade por conta de suas funções ecológica, geológica e social. 

A Constituição Federal de 1988 reforça a importância da criação de áreas de 

preservação permanente quando imcumbe o poder público de definir espaços territoriais e 

preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, no artigo 225, §1º, incisos III e I, respectivamente 
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(MARCHESAN, 2005). 

Nos anos seguintes foram promulgadas as Constituições Estaduais por alguns 

estados brasileiros, e o estado da Bahia promulgou sua Constituição no ano de 1989, 

reservando o Capítulo VIII ao meio ambiente, o qual também trata das áreas a serem 

destinadas a permanente preservação (PALMA, 2007). Para a Constitução do Estado da 

Bahia, as áreas de preservação permanente são: 

 

“I) os manguezais; II) as áreas estuarinas; III) os recifes de corais; IV) 

as dunas e restingas; V) os lagos, lagoas e nascentes existentes em 

centros urbanos, mencionados no Plano Diretor do respectivo 

Município; VI) as  áreas de  proteção  das nascentes  e margens dos 

rios, compreendendo  o espaço necessário à sua preservação; VII) 

as matas ciliares; VIII) as áreas que abriguem exemplares raros da 

fauna, da flora e de espécies ameaçadas de extinção, bem como 

aquelas que   sirvam como local de pouso ou reprodução de 

espécies migratórias; IX) as reservas de flora apícola, 

compreendendo suas espécies vegetais e enxames silvestres; X) as 

áreas de valor paisagístico; XI) as áreas que abriguem comunidades   

indígenas, na extensão necessária à sua subsistência e manutenção 

de sua cultura; XII) as cavidades naturais subterrâneas e cavernas; 

XIII) as encostas sujeitas a erosão e deslizamento” (Capítulo VIII, 

artigo 215). 

 

Em 2002, são promulgadas as resoluções CONAMA 302 e 303, resultantes da 

reformulação da resolução CONAMA 004/1985 (FELICIO, 2006), dispondo sobre 

parâmetros, definições e limites de APPs, onde a resolução nº302 trata dos reservatórios 

artificiais e do regime de uso do entorno. 

A resolução CONAMA nº303 regulamenta os artigos 2º e 3º da Lei no 4.771/65 

estabelecendo parâmetros, definições e limites referentes às Áreas de Preservação 

Permanente. Igualmente ao conceito de APP contido na Lei 4.771/65, que já não 

considera imprescindível a presença de vegetação nativa, o título do artigo 3º da 

resolução nº303 estabelece: “Constitui Área de Preservação Permanente a área situada”, 

dando a entender que independente do tipo de vegetação, este é um espaço com uma 

função ambiental específica. Outro ponto importante nesta resolução é a referência direta 
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a manguezal e duna, que anteriormente, na Lei 4.771/65, estavam ligados às restingas 

“como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues”. Os manguezais passaram, 

também, a ser considerados “em toda sua extensão”, podendo-se inserir os apicuns como 

feições integrantes do ecossistema manguezal. 

Os Códigos de Meio Ambiente de Itaparica e vera Cruz, publicados em 2005 e 

2006, respectivamente, consideram como APPs, independentemente de declaração 

expressa, “a vegetação ciliar ao longo dos rios, riachos e demais cursos d´água de 

qualquer porte, na faixa marginal estabelecida pela legislação federal, desde o seu nível 

mais alto; a vegetação ciliar ao redor de lagos e fontes; os manguezais; as matas de 

restinga; os remanescentes de floresta da Mata Atlântica”. 

Em 2009 foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados para 

analisar projetos de lei que se propunham a modificar o atual Código Florestal. Passados 

três anos, após diversas tentativas, finalmente a Lei 4.771/65 teve pontos modificados, no 

que se refere às APPs e às áreas de Reserva Legal, esperando aprovação do Senado. 

Neste trabalho nos ateremos somente às mudanças referentes às APPs. 

O Novíssimo Código Florestal (como é chamado atualmente), publicado no Diário 

Oficial da União de 28 de maio de 2012, determina que as APPs de curso d’água são “as 

faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do leito 

regular”. Leito regular é conceituado nesta lei como: “a calha por onde correm 

regularmente as águas do curso d'água durante o ano”. O Código atual e a Resolução 

CONAMA 303 determinam que a APP seja “em faixa marginal, medida a partir do nível 

mais alto”, que é o “nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d`água perene 

ou intermitente”. Neste caso a área a ser destinada a APP de  curso d’água ficará menor, 

pois será medida a partir do leito regular, e não do ponto onde a cheia sazonal alcança, 

diminuindo seu potencial de evitar inundações, já que não estará mais localizada após o 

limite máximo da cheia. 

Frente a tal retrocesso na condução da legislação ambiental nacional, torna-se 

cada vez mais necessário conscientizar gestores municipais e população sobre a 

necessidade de se preservar áreas ecologicamente relevantes, que venham suprir a 

comunidade com serviços ambientais e garantir seu bem-estar presente e futuro.
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3. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho foi feita uma revisão bibliográfica de livros, artigos, 

dissertações, monografias, publicações institucionais, entre outras fontes. 

Houve pesquisa de material cartográfico de hidrografia, localidades, uso do solo e 

imagens da área de estudo. 

Realizou-se um levantamento da legislação correspondente às Áreas de 

Preservação Permanente no âmbito federal, estadual e municipal, além, de leis 

relacionadas a uso do solo. 

Foram utilizadas fotografias aéreas e arquivos vetoriais produzidos pela CONDER, 

cedidos pelo INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e o mapa de uso do 

solo elaborado por Sacramento (2010). 

O mapeamento foi realizado no software ArcGIS versão 9.3, onde foram 

identificadas visualmente na imagem e posteriormente vetorizadas áreas antropizadas, 

manguezais, áreas recifais, corpos hídricos, remanescentes florestais e áreas úmidas, 

usando como referência o mapeamento de Sacramento (2010). A hidrografia e as 

estradas não foram vetorizadas, sendo provenientes dos arquivos vetoriais produzidos 

pela CONDER, assim como as curvas de nível. 

Neste trabalho entendem-se como áreas antropizadas todas as porções de terra 

utilizadas para quaisquer fins humanos, com pouco ou nenhum revestimento florestal ou 

vegetação característica de manguezal. 

As Áreas de Preservação Permanente consideradas neste mapeamento foram as 

de cursos d’água, manguezais e encostas, devido à possibilidade de aplicação à área de 

estudo e à clareza da metodologia a ser aplicada para delimitar as APPs. 

A lei 4.771/65 determina que as APPs de curso d’água sejam “as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso 

d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: 1) de 30 

(trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 2) de 50 

(cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; 3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 4) de 200 (duzentos) metros para os 

cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; de 

500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600



22 

 

(seiscentos) metros”. Devido à falta de dados sobre a largura dos cursos d’água, foi 

utilizado o arquivo vetorial de hidrografia produzido pela CONDER e consideraram-se os 

cursos d’água como possuindo até 10 metros de largura, tendo, portanto, 30 metros em 

faixa marginal. Foram gerados polígonos no entorno das linhas de hidrografia, 

denominados buffers, com a distância predefinida de 30 metros para um lado e para 

outro. Como os cursos d’água com maiores larguras localizam-se em áreas de 

manguezal, não foram criados buffers, por se entender que estes cursos d’água já se 

encontram em áreas de preservação permanente. 

 

Tabela 1. LARGURA DE APP REFERENTE À LARGURA DE CURSO D’ÁGUA 

Largura curso d'água (m) APP (m) 

<10 30 

≥10<50 50 

≥50<200 100 

≥200<600 200 

≥600 500 

 

A resolução CONAMA 303/2002 determina que a APP de manguezal seja “a área 

situada em manguezal, em toda a sua extensão” (artigo 3º, inciso X). Neste caso, o 

procedimento realizado foi a criação de polígonos, abrangendo não apenas a vegetação 

típica de manguezal, mas também os apicuns, os quais foram considerados como parte 

constituinte deste ecossistema. 

Para as APPs de encostas a lei 4.771/65 e a resolução CONAMA 303/2002 

determinam: “nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente 

a 100% na linha de maior declive”. Para avaliar esta questão, foi gerada uma rede 

triangular ou TIN (Triangular Irregular Network) a partir das curvas de nível 

correspondentes aos valores de altimetria do terreno.  Em seguida, foram definidas as 

classes de declividade com a ativação da opção Slope, disponibilizada pela extensão 3D 

Analyst do software ArcGis versão 9.3. 

As áreas declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Decreto 

13.388/2011, o Parque Florestal de Itaparica e o Parque Ecológico de Baiacu foram 

espacializadas georreferenciando-se figuras nas quais os mesmos estão situados, 

publicadas por SEPLAN (2012) e presentes no Plano Diretor de Itaparica (Itaparica, 2003-

2005), respectivamente e posteriormente criando polígonos correspondentes sobre as 

imagens georreferenciadas. As áreas da Estação Ecológica da Ilha do Medo e da Área de
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Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos foram espacializadas mediante o 

georreferenciamento de uma figura presente num parecer técnico emitido por 

EDUMANGUE (2008). 

As áreas de relevante interesse ambiental representadas na Figura 14 são 

compostas por fragmentos florestais com características especiais que os tornam 

imprescindíveis à preservação: limítrofes à manguezais; situados em declividades; no 

entorno de áreas úmidas e compondo os últimos remanescentes florestais do município. 

Os polígonos criados foram classificados de acordo com sua localização em relação aos 

manguezais, às áreas úmidas e à declividade. Manguezal: limítrofe a área de manguezal; 

manguezal e declividade: contíguo a manguezal e situado em declividades; manguezal 

e área úmida: entre um trecho de manguezal e outro de áreas úmidas; área úmida: 

contíguo a áreas úmidas; área úmida e declividade: entre um trecho de áreas úmidas e 

outro com declividades; últimos remanescentes e declividade: últimos fragmentos 

florestais em regiões de declividade; últimos remanescentes e manguezal: últimos 

fragmentos florestais fronteiros a manguezais; últimos remanescentes, declividade e 

manguezal: últimos fragmentos florestais em regiões de declividade e fronteiros a 

manguezais simultaneamente. 

Esta classificação tomou como base as restrições presentes na pesquisa de uso do 

solo realizada pelo convênio CONDER/UFBA (CONDER, 1994) e o Macrozoneamento do 

Plano Diretor Urbano de Itaparica (Figura 10), que incluem manguezais, resquícios de 

Mata Atlântica e declividades como áreas de proteção rigorosa e semi-rigorosa. 
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4. RESULTADOS 

 

A Figura 3 apresenta o mapa de uso e cobertura da terra dos municípios de 

Itaparica e Vera Cruz, elaborado por Sacramento, 2010, apresentando as terras florestais, 

úmidas, áridas e de usos especiais no ano de 1973. 

Na Figura 4, está representado o mapa de uso da terra dos municípios de Itaparica 

e Vera Cruz, totalizando a ilha de Itaparica 190 Km2 de área. Nele foram representados os 

remanescentes florestais, os manguezais, as áreas antropizadas, as formações recifais, 

as áreas úmidas, a hidrografia, os corpos hídricos, as principais estradas e as unidades 

de conservação. De acordo com este mapa, observou-se que a ilha perdeu grande parte 

da cobertura vegetal original, a qual foi substituída por ocupação humana de alguma 

natureza, como loteamentos, ocupações urbanas, agropecuária, entre outros. 

Comparando estes dois mapas, notou-se que em 1973 ainda havia terra florestal, 

mesmo que com médio nível de antropização em grande parte do que hoje está 

antropizado, refletindo uma ocupação que ocorreu da costa oceânica para o interior, 

intensificada a partir da década de 1970, com a implantação do sistema Ferry Boat, que 

liga a ilha de Itaparica à capital Salvador (Itaparica, 2003-2005). 

Atualmente os remanescentes florestais cobrem 83 km2 do território, contra 80 km2 

de área antropizada, os quais refletem 43% e 42% do território da ilha, respectivamente. 

A pluviosidade média é de 2.200 mm/ano, ocorrendo 159 dias de chuva por ano, 

contribuindo para a drenagem superficial que, apesar de bastante ramificada, possui 

poucos rios perenes (CONDER, 1994). Na parte este da ilha, onde o relevo é de baixa 

altitude e permite o acúmulo de água, formam-se diversos trechos de áreas úmidas, 

desde a coordenada 8566836,9 N na direção do povoado de Duro até a coordenada 

8549373,2 N próximo a Cacha-Pregos, formando um contínuo de zonas úmidas que 

atravessa longitudinalmente quase todo o município de Vera Cruz. 

Os rios de maior porte deságuam no Canal de Itaparica, formando vastos 

manguezais por quase toda sua extensão, que são caracterizados pelas espécies de 

mangue-vermelho (Rhizophora mangle), mangue-branco (Laguncunlaria racemosa) e 

siriba ou siriúba (Avicenia schaueriana), criando tanto um berçário para a vida marinha 

como abrigando grande diversidade de espécies terrestres (Vera Cruz, 2003-2005). É ali 

também na contra costa que vive a população rural do município, formada, em sua 

maioria, por comunidades tradicionais de pescadores e marisqueiras, em povoados 



26 

 

menos habitados do que os situados na costa, como Juerana, Porrãozinho, Baiacu, Ponta 

Grossa, Campinas, Catu e Jiribatuba (BAHIA, 2012). 
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Há também formações recifais por quase toda a extensão das costas leste e 

sudeste, com o recife das Pinaúnas compreendendo uma área de 25 km2, se estendendo 

desde a Praia de Velásquez até a Ponta da Ilha (VERA CRUZ, 2003-2005). Esta 

formação está a menos de 1 km da costa, muito próximo da região mais habitada da ilha 

(CRUZ et al, 2009), sofrendo com o aporte de nutrientes nas águas costeiras, onde ocorre 

a proliferação de algas que ocupam os espaços dos corais, além da possibilidade de 

ocorrer deposição dos sedimentos provenientes das áreas desmatadas da costa oceânica 

da ilha (VERA CRUZ, 2003-2005), o que justificou a criação da Área de Preservação 

Ambiental Recife das Pinaúnas através de decreto municipal de Vera Cruz. 

A Figura 5 representa o município de Itaparica, com área de 25 km2, 

correspondendo a 13% do território da ilha. Esse apresenta poucos fragmentos de 

remanescentes florestais e áreas de manguezais, correspondendo a 25% e 6% da área 

do município, respectivamente. Também possui um trecho de 0,76 km2 de formações 

recifais nas localidades de Manguinhos, Porto Santos e Bom Despacho. 

A maior parte do município (17,4 km2) está ocupada por intervenções antrópicas, 

que abarcaram o entorno de diversos rios e, consequentemente, suas áreas de 

preservação permanente causando diversos impactos negativos. Itaparica, 2003-2005 

relata o lançamento de efluentes domésticos e resíduos sólidos nos rios e riachos de 

diversas localidades do município, as quais não possuem esgotamento sanitário, 

benefício contemplado somente pela sede. Outro fato relatado é o desmatamento nas 

APPs de curso d’água para construção de moradias. Os manguezais também foram 

atingidos pela ação humana, com a ocorrência de desmatamento, invasões de casas e 

palafitas e lançamento de lixo e esgoto no mangue. Os remanescentes florestais estão 

sendo desmatados para a implantação de pasto para a criação de gado, plantio de 

culturas como mandioca e feijão e construção de embarcações, tamancos e vassouras 

(ITAPARICA, 2003-2005). 

Nas Figuras 6 a 8 está representado o município de Vera Cruz. Este município 

possui área de 165 km2, correspondendo a 87% da ilha. Nestas figuras podem-se 

observar os remanescentes florestais entrecortados por áreas antropizadas e áreas 

úmidas circundadas, também, pelas áreas antropizadas. Nota-se a presença de diversos 

loteamentos, que já ocupavam desenfreadamente o município e geravam preocupações 

desde a década de 1970, quando havia 40 loteamentos somente no município de Vera 

Cruz (LINALVA MARIA, 1979). 
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Na Figura 6 observa-se que a ocupação humana tomou de leste a oeste da porção 

norte do município, restando poucos fragmentos mais significativos de remanescentes 

florestais. À medida que se desloca mais ao sul, a antropização passa a ocupar mais o 

lado leste da ilha, tendo um grande trecho florestal dividido pela BA-001, a qual cruza 

praticamente toda a ilha de norte a sul; este trecho florestal possui uma grande porção de 

área úmida, que aparenta ser uma lagoa intermitente. Do outro lado da BA-001 há outro 

fragmento florestal que apresenta igualmente uma grande porção de área úmida que 

desemboca na localidade de Penha. 

Apesar de ser predominante na porção leste, a ocupação alcança o interior e até a 

porção oeste em alguns trechos, deixando as áreas de remanescentes florestais bastante 

fragmentadas. Os assentamentos humanos chegaram até os manguezais, como, por 

exemplo, na localidade de Baiacu, assentamento mais antigo da ilha, fundado em 1560 

(OSÓRIO, 1979), constituído basicamente de comunidades tradicionais que 

preferencialmente habitam o manguezal, mas que atualmente está sofrendo com 

invasões de favelas nessas áreas (VERA CRUZ, 2003-2005). Outro problema é o 

desmatamento dentro do Parque Ecológico de Baiacu para a extração da biriba, madeira 

utilizada na fabricação de berimbaus e no entorno do parque, ao redor das ruínas da 

Igreja do Nosso Senhor de Vera Cruz, monumento histórico datado de 1560 (VERA 

CRUZ, 2003-2005). 

Notou-se que em parte dos trechos antropizados há somente o solo desnudo, 

outros trechos aparentam uso agrícola e em outros segmentos há ocupação urbana, com 

loteamentos e moradias. Em todos estes, as APPs de curso d’água foram ocupadas em 

algum momento. 

Paralelamente à BA-001, a partir da localidade de Barra do Gil, há vários 

segmentos de áreas úmidas, entre o interior da ilha, composto de remanescentes 

florestais em regiões de maior declividade e a porção leste, antropizada e com menores 

declividades por causa da proximidade com a costa; estas áreas úmidas são depositárias 

da drenagem que escoa do interior da ilha para a costa. O seu entorno está 

completamente tomado por loteamentos, construções, estradas e áreas desmatadas. 

Itaparica, 2003-2005 e Vera Cruz, 2003-2005 relatam a ocorrência de inundações em 

algumas áreas e secagem de rios em outras devido ao sistema de drenagem da BA-001 

não ser ou não estar adequado ao volume de água que corre da contra costa para a costa 

da ilha. 
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Na Figura 7 se repetem as mesmas características que nas outras. As áreas 

úmidas sofrem grande pressão antrópica, onde o exemplo mais evidente é a construção 

de um aeroclube e uma pista de pouso no meio de vários trechos de áreas úmidas e a 

construção do Club Mediterrané, empreendimento hoteleiro de luxo, que sediava torneios 

de tênis, construído no entorno e sobre alguns trechos do que seria um rio ou uma lagoa. 

A supressão dos remanescentes florestais continua, de forma marcante, inclusive, dentro 

da área correspondente ao Parque Florestal e Reserva Ecológica de Itaparica, que só tem 

7% de sua área correspondente a remanescentes florestais. Outro fator repetido é a 

ocupação de APPs de curso d’água e de manguezais, como ocorre, por exemplo, na 

localidade de Jiribatuba, onde o esgoto doméstico é lançado no mangue ou nas praias. 

Na Figura 8 está representado o sul da ilha, que apresenta os mesmos problemas 

citados anteriormente, como remanescentes florestais extremamente fragmentados, áreas 

úmidas circundadas por áreas antropizadas, estrada cortando rios, ocupação em APPs de 

curso d’água e de manguezal. No último caso, o manguezal da localidade de Cacha-

Pregos, extremo sul da ilha, sofre grande risco. A ocupação já tomou um lado do 

manguezal quase por completo, onde, inclusive, dois trechos da estrada passam na 

margem do rio que alimenta o mangue. 

A Figura 9 apresenta um mapa contendo as declividades da ilha, baseado no artigo 

3º, inciso VII da Resolução CONAMA 303, que define APP de encosta a área localizada 

“em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e 

cinco graus na linha de maior declive”. Observou-se que a ilha de Itaparica não se 

enquadra na legislação sobre APP de encosta, pois suas declividades atingem 

porcentagens baixas, inferiores à recomendada em lei. Apesar disso, podemos encontrar 

restrições relacionadas a declividades baixas, pois a pluviosidade e a exposição dos solos 

são agravantes mesmo em áreas com declividades menos acentuadas. 

O Plano Diretor de Limpeza Urbana do município de Vera Cruz apresenta 

restrições ambientais à ocupação, baseadas em uma pesquisa de uso do solo realizada 

pelo convênio CONDER/UFBA e na análise de variáveis de clima, vegetação, relevo, 

solos e hidrografias. As restrições são apresentadas a seguir: 

Restrição de Nível 1 – Áreas de proteção rigorosa. Incluem manguezais, 

resquícios de Mata Atlântica primária e relevos com declividades acima de 20%. 

Com relação aos manguezais e aos resquícios de Mata Atlântica, são áreas
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restritas por causa da riqueza do ecossistema; em relação às declividades, devido 

ao alto custo da ocupação. 

Restrição de Nível 2 – Áreas de proteção semi-rigorosa. Estão incluídas as 

restingas, matas secundárias e declividades. São restritas devido ao ecossistema 

de restinga, por ser importante, às matas secundárias, por possuírem resquícios da 

mata original e às declividades, para não comprometer a rede natural de 

drenagem. 

A estes dois primeiros níveis indica-se uso não intensivo e apenas para parques, 

reservas florestais, áreas de lazer e recreação coletiva. 

Restrição de Nível 3 – Áreas de ocupação controlada. Inclui paisagem 

cultural, como os coqueirais. Destina-se a preservar o relevo, massas vegetais e 

sítios notáveis. 

Restrição de Nível 4 – Padrões de urbanismo e edificação. 

Estas mesmas restrições também são consideradas no macrozoneamento do 

Plano Diretor Urbano de Itaparica (Figura 10), como Macrozonas de Interesse Ambiental 

01, 02, 03 e 04, tendo acrescentadas a Macrozona de Produção e a Macrozona de 

Proteção do Ecossistema Marinho, sendo que a primeira determina áreas de plantio e 

criação de gado, buscando evitar a poluição de rios próximos, “queimadas sem controle e 

grandes desmatamentos de áreas” através do estabelecimento de domínio de técnicas 

agrícolas, e a segunda determina área de preservação do ecossistema marinho, onde 

deve haver fiscalização severa, principalmente sobre as atividades de pesca irregular. 

Considerando as restrições presentes nos Planos supracitados juntamente com 

análises das imagens da área de estudo e dos mapas de remanescentes florestais 

(Figura 11), de declividade (Figura 9), de manguezais (Figura 12) e de áreas antropizadas 

(Figura 13), foram propostas áreas de relevante interesse ambiental (Figura 14) com o 

intuito de destiná-las à preservação. No presente estudo as áreas de relevante interesse 

ambiental são compostas por fragmentos florestais com características especiais que os 

tornam imprescindíveis à preservação: limítrofes à manguezais; situados em declividades; 

no entorno de áreas úmidas e compondo os últimos remanescentes florestais do 

muncípio, no caso, Itaparica. Dessa forma foram criadas classes, nomeadas de acordo 

com sua localização em relação aos manguezais, às áreas úmidas e à declividade: 

Manguezal: limítrofe a área de manguezal; manguezal e declividade: contíguo a 

manguezal e situado em declividades; manguezal e área úmida: entre um trecho de 
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manguezal e outro de áreas úmidas; área úmida: contíguo a áreas úmidas; área úmida e 

declividade: entre um trecho de áreas úmidas e outro com declividades; últimos 

remanescentes e declividade: últimos fragmentos florestais em regiões de declividade; 

últimos remanescentes e manguezal: últimos fragmentos florestais fronteiros a 

manguezais; últimos remanescentes, declividade e manguezal: últimos fragmentos 

florestais em regiões de declividade e fronteiros a manguezais simultaneamente. As três 

últimas classes estão presentes apenas no município de Itaparica. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os municípios de Itaparica e Vera Cruz apresentaram um rápido e desordenado 

processo de urbanização, iniciado na década de 1970, a partir da implantação da Ponte 

do Funil, ligando a ilha de Itaparica ao continente, e da inauguração do sistema ferry-boat, 

que possibilitou o acesso de milhares de pessoas a uma região antes pacata, habitada 

principalmente pela população nascida ali (ITAPARICA, 2003-2005). 

Esta (re)descoberta do solo itaparicano provocou diversos impactos negativos tanto 

sociais, quanto econômicos e ambientais, como relatado por Linalva Maria em reportagem 

ao jornal A TARDE de 25 de março de 1979: 

 

“A simples influência de veranistas, construindo casas, alugando de 

nativos ou acomodados em barracas, já era o suficiente para quebrar 

o sossego e a paz, que fizeram da ilha um recanto desejado por 

todos. De repente, no verão, verdadeiros batalhões de pessoas 

barulhentas enchiam as praias de ponta a ponta e adeus 

tranquilidade”. 

 

Entre estes, os impactos ambientais são bastante evidentes. A começar pelo 

desmatamento resultante do processo de loteamento indiscriminado e voraz, na ânsia de 

se vender lotes de terra para veranistas ou para construção de condomínios. Ainda sobre 

isso, Linalva Maria denuncia: 

 

“Na verdade, toda costa está sendo retalhada em lotes, por grandes 

imobiliárias de Salvador. (...) Na época, foram detectados cinco 

loteamentos em Itaparica, dos quais, três estavam situados em 

zonas classificadas como rurais. Estava sendo iniciada a modificação 

do processo de expansão urbana, até então baseada no simples 

desmatamento de áreas próximas aos povoados existentes. Sem 

nenhum planejamento, os lotes começaram a aparecer, 

comprometendo a ocupação do solo de domínio municipal. (...) Não 

existe nenhum controle sobre as terras que estão sendo retalhadas e 

é o próprio prefeito (de Vera Cruz) quem admite o fato”. 
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Por conta disso, grande parte do revestimento florestal da ilha foi perdida, restando 

somente fragmentos florestais. 

As áreas úmidas também estão sofrendo degradação. Segundo RAMSAR (2011), 

“é considerada zona úmida toda extensão de pântanos, charcos e 

turfas, ou superfícies cobertas de água, de regime natural ou 

artificial, permanentes ou temporárias, contendo água parada ou 

corrente, doce, salobra ou salgada”. (p. 3) 

 

Um trecho de aproximadamente de 24 quilômetros de extensão composto por 

áreas úmidas recobre a ilha de Itaparica, principalmente no município de Vera Cruz. A 

maior parte delas está circundada por ocupação humana, sendo os casos mais gritantes a 

construção de um aeroclube no trecho de maior concentração de áreas úmidas e a 

passagem da BA-001 praticamente nas margens destas (Figuras 6, 7 e 8). Schäffer et al, 

(2011) recomendam não construir casas ou edificações próximo a margens de nascentes, 

rios, riachos, lagos e lagoas e conservar a vegetação nativa destes lugares, para evitar 

prejuízos econômicos e perdas de vidas humanas em caso de enchentes e enxurradas. 

Dentro da classificação da Convenção Ramsar as áreas marinhas com 

profundidade de até seis metros na maré baixa também são consideradas zonas úmidas. 

Os recifes externos da Baía de Todos os Santos, como é o caso dos recifes da ilha de 

Itaparica, afloram na maré baixa e alcançam no máximo nove metros de profundidade 

(CRUZ et al, 2009), sendo contemplados pela definição de zonas úmidas da Convenção 

Ramsar. O recife das Pinaúnas tem apresentado baixa riqueza de espécies e menor 

cobertura de coral quando comparado com outros recifes externos da BTS, indicando 

degradação, possivelmente pelo fato de estar localizado a menos de 1 quilômetro da 

costa (CRUZ et al, 2009). Alguns dos fatores responsáveis pela degradação das zonas 

úmidas e perda de biodiversidade relacionados por Ramsar (2010) estão ocorrendo nos 

recifes da ilha de Itaparica, como sedimentação de lodo por causa da retirada da 

vegetação e carga de nutrientes decorrentes de resíduos domésticos, provocando o 

crescimento excessivo de algas que competem por espaço com os corais (Vera Cruz, 

2003-2005). 

O desmatamento está afetando o Parque Ecológico de Baiacu e o Parque Florestal 

e Reserva Ecológica de Itaparica, duas Unidades de Conservação de Proteção Integral, 

que tem como objetivo a preservação, ou seja, proteção contra consumo, coleta ou dano 

aos recursos naturais (MMA, 2012). O Código Florestal considera crime causar danos aos
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Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, bem como às Reservas Biológicas, punível 

com três meses a um ano de prisão simples ou multa de uma a cem vezes o salário-

mínimo mensal (artigo 26º, inciso d). Outro crime sujeito à mesma penalidade é extrair de 

florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia 

autorização, pedra, areia, cal ou qualquer outra espécie de minerais (artigo 26º, inciso o), 

o que vem acontecendo no Parque Florestal e Reserva Ecológica de Itaparica, onde está 

havendo extração ilegal de areia (BANCO DO NORDESTE, 2011). 

Outro dano ambiental é a supressão de vegetação das APPs de curso d’água. 

Segundo Itaparica (2003-2005), isto tem acontecido principalmente para realizar o 

parcelamento do solo, que muitas vezes vem acompanhado do soterramento de rios, para 

construção de casas, prédios e outros tipos de edificação. 

Os manguezais também estão sofrendo degradação pelo crescimento das 

localidades que lhes fazem limite ou mesmo a invasão destes para construção de 

moradias (VERA CRUZ, 2003-2005), gerando outros problemas, como poluição por 

esgoto e lixo, por exemplo. 

O Código Florestal determina que 

 

“a supressão de vegetação em área de preservação permanente 

somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de 

interesse social, devidamente caracterizados e motivados em 

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa 

técnica e locacional ao empreendimento proposto” (artigo 4º). 

 

Portanto, nestes casos, a lei está sendo desobedecida, sendo aplicável a 

penalidade citada acima. 

Em 27 de outubro de 2011 o Governador do Estado da Bahia promulgou o Decreto 

13.388, declarando de utilidade pública áreas de terra para fins de desapropriação (Figura 

14). Este decreto destina áreas de terra “à execução de planos de urbanização e ao 

parcelamento do solo para sua racional e adequada utilização econômica, inclusive 

revenda, voltados ao melhoramento de centros integrados de população nos Municípios 

de Itaparica e Vera Cruz – Bahia” (artigo 1º, §1º). 

Fato importante é que algumas destas áreas estão localizadas ao lado de 

manguezais, em regiões de áreas úmidas, em regiões com remanescentes de Mata
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Atlântica e em regiões de declividade, onde o macrozoneamento contido nos Planos 

Diretores Urbanos não recomenda construção (Figura 10), apesar de as declividades da 

ilha de Itaparica não se enquadrarem no texto do Código Florestal. 

Se os Planos Diretores Urbanos de Itaparica e Vera Cruz destinam trechos 

contidos nestas áreas apenas à criação de parques, reservas florestais, áreas de lazer e 

recreação coletiva por conta dos manguezais, resquícios de Mata Atlântica, restingas e 

declividades, como podem ser destinados à execução de planos de urbanização e 

utilização econômica? 

Os casos excepcionais de utilidade pública que permitem a intervenção ou 

supressão de vegetação de APPs são definidos na Resolução CONAMA 369/2006 e 

compreendem atividades de segurança nacional e proteção sanitária; obras de 

infraestrutura de transporte, saneamento e energia; pesquisa e extração de substâncias 

minerais, exceto areia, argila, saibro e cascalho salvo APPS de veredas, restingas, 

manguezais e dunas; implantação de área verde pública urbana; pesquisa arqueológica; 

implantação de instalações para captação e condução de água e efluentes tratados 

(artigo 2º, inciso I). 

De acordo com o exposto, o texto do decreto não se enquadra na legislação, já que 

sugere, em última análise, continuar o processo de loteamento e venda de terras que já 

devastou boa parte da ilha de Itaparica. Os últimos fragmentos de Mata Atlântica do 

município de Itaparica estão incluídos nas poligonais de desapropriação (Figura 11). Em 

Vera Cruz, uma poligonal está sobre áreas úmidas enquanto outra está adjacente a um 

manguezal (Figura 12). 

A preocupação com a proteção das áreas de preservação permanente ocorre 

devido a sua grande importância para a conservação da qualidade ambiental, que, em 

última instância, garante o bem estar das populações humanas. 

O código Florestal apresenta a função ambiental das APPs: “preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas” (artigo 1º, §2º, 

inciso II). 

Schäffer et al (2011) discutem cada aspecto da função ambiental das APPs e da 

vegetação que as recobre no intuito de esclarecer sua importância. 

1. Preservar os recursos hídricos: controlam a temperatura da 

água dos cursos d’água, fornecem nutrientes adequadamente para as
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populações de organismos aquáticos e silvestres, promovem a 

alimentação dos lençóis d’água e a manutenção de nascentes e rios 

e agem como filtros reduzindo a drenagem e o carreamento de 

substâncias e elementos para os corpos d’água. 

2. Preservar a paisagem: conferem harmonia e equilíbrio à 

paisagem, permitindo a formação de corredores de vegetação entre 

remanescentes de vegetação nativa, garantem a preservação e a 

integridade dos processos ecológicos e mantém os serviços ambientais. 

3. Preservar a estabilidade geológica: evitam os 

desbarrancamentos e deslizamentos de solo ou rochas, prevenindo o 

assoreamento dos corpos d’água e a ocorrência de enxurradas e 

deslizamentos de terra. 

4. Preservar a biodiversidade: mantém o estoque de material 

genético dos seres vivos, que formam a base dos bens e serviços 

proporcionados pelos ecossistemas, os quais tem valor econômico 

significativo e são essenciais à sobrevivência e ao bem-estar da 

humanidade. 

5. Preservar o fluxo gênico de fauna e flora: formam corredores 

ecológicos, servindo como habitat ou área de trânsito para a fauna e área de 

dispersão de sementes, contribuindo para a variabilidade genética. 

6. Proteger o solo: evitam a erosão do solo pelas chuvas e 

consequentemente a perda da fertilidade do solo e o assoreamento dos rios 

e nascentes que agravam as enchentes. 

7. Assegurar o bem-estar das populações humanas: protegem as 

populações contra os prejuízos econômicos e socioambientais causados por 

enchentes e deslizamentos quando não ocupadas e tendo respeitadas as 

distâncias definidas em legislação. 

 

Os serviços ambientais (ou ecossistêmicos) tratados por Schäffer et al (2011) no 

item 2 são, de acordo com Millennium Ecosystem Assessment (2005), benefícios que o 

homem obtém dos ecossistemas, como serviços de provisão, incluindo alimentos, água, 

madeira e fibras; serviços reguladores, que controlam climas, inundações, doenças, 

resíduos e a qualidade da água; serviços culturais, que fornecem benefícios 

recreacionais, estéticos e espirituais; e serviços de suporte, tais como formação do solo, 
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fotossíntese e ciclo de nutriente. Isto somente ratifica a imprescindibilidade das APPs e 

florestas em geral, que contribuem para a manutenção destes serviços ecossistêmicos 

fornecendo ao homem as condições necessárias a sua subsistência. 

De acordo com Schäffer et al (2011), as APPs somente assegurarão o bem-estar 

das populações humanas se não estiverem ocupadas com edificações ou atividades 

agropecuárias, e ao mesmo tempo, estiverem com a vegetação nativa devidamente 

preservada e protegida, pois muitas vezes coincidem com áreas ambientalmente 

vulneráveis e de risco. 

Além da vegetação das áreas de preservação permanente, as áreas úmidas 

também tem sua relevância ambiental: regulam o regime hídrico de vastas regiões, 

promovem a recarga de reservas de águas subterrâneas, purificação de água, tratamento 

de dejetos, controle de inundações, proteção contra tormentas, captura de dióxido de 

carbono e manutenção da umidade dos solos. Os recifes de coral, como ecossistema 

costeiro, previnem inundações, intrusão salina, erosão costeira, protegem contra 

tempestades, reciclam nutrientes e substâncias poluidoras, proveem direta ou 

indiretamente habitats e recursos para diversas espécies (MMA, 2010). 

Os manguezais contribuem para a estabilidade da geomorfologia costeira, 

conservação da biodiversidade e manutenção de recursos pesqueiros utilizados pela 

população local (MAIA, 2005), recarga e descarga de águas subterrâneas (RAMSAR, 

2011). 

Diante do exposto, ao definirem-se áreas ambientalmente relevantes para os 

municípios e tornarem-nas especialmente protegidas, estar-se-ia contribuindo para a 

preservação dos ecossistemas, que prestam diversos serviços ambientais imprescindíveis 

para a vida, principalmente humana. Daí a importância da preservação das áreas 

classificadas como de relevante interesse ambiental neste trabalho para a Ilha. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A definição de áreas ambientalmente relevantes é de grande importância para a 

gestão do município e seu ordenamento territorial, por direcioná-los a instituir áreas 

prioritárias de ação governamental que visam à preservação e restauração de seus 

recursos ambientais para disponibilidade permanente, atendendo aos interesses do 

município ao manter o equilíbrio ecológico propício à vida. 

O processo de ocupação da ilha de Itaparica a conduziu ao atual estado de 

degradação ambiental em que se encontra. A explosão demográfica, o loteamento das 

terras, a intensa ocupação da costa oceânica provocaram a ocupação desenfreada na 

contra costa, a degradação dos cursos d’água, recifes, manguezais e florestas. 

A publicação de um decreto estadual declarando de utilidade pública áreas de terra 

na ilha de Itaparica para fins de desapropriação, destinando-as à execução de planos de 

urbanização e ao parcelamento do solo para utilização econômica, junto com a 

possibilidade da construção da ponte Salvador-Itaparica que visa se integrar ao sistema 

viário do oeste causam temor quanto ao seu impacto sobre os ecossistemas insulares, já 

bastante degradados. Dessa forma torna-se fundamental separar áreas ambientalmente 

relevantes com o intuito de promover a proteção dos ecossistemas da ilha de Itaparica. 

As áreas de relevância ambiental para a ilha de Itaparica são compostas por 

remanescentes florestais e fazem limites com áreas de fragilidade ambiental e 

ecossistemas importantes, mas vulneráveis. Elas prestam diversos serviços 

ecossistêmicos, como provisão de alimentos, água e regulação do microclima, entre 

muitos outros. 

Devido à sua grande importância socioambiental, estas áreas ambientalmente 

relevantes devem ser destinadas à preservação e/ou conservação ambientais. Por isso 

devem ser instituídas como áreas legalmente protegidas e consideradas sob regime 

normativo especial, considerando o disposto na Constituição Federal, Política Nacional de 

Meio Ambiente e Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
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