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1. CONTEXTO 

O Fórum Florestal do Extremo Sul da Bahia constitui um espaço de debate criado 

em 2005 com intuito de facilitar a interação entre representantes de empresas 

do setor de base florestal, organizações ambientalistas e movimentos sociais 

com fins de construir visão e agendas comuns entre esses setores. Suas ações 

concentram-se no desenvolvimento de mecanismos de regulação da produção 

florestal e na ampliação da escala dos esforços de conservação e restauração 

do meio ambiente, gerando benefícios para os participantes e para a sociedade. 

Na perspectiva gerar informações acerca da dinâmica da paisagem do Extremo 

Sul do Estado da Bahia, desde 2007, o Fórum realiza levantamentos periódicos, 

a cada 5 anos, da cobertura e do uso da terra em escala de detalhe da área de 

influência da silvicultura no sul do Estado. Este produto que é executado sempre 

por empresas especializadas, contratadas através de edital público e 

fiscalizadas por um grupo do Fórum, geram subsídios importantes para a 

produção de uma paisagem sustentável. 

A divulgação dos resultados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 

Atlântica ano 2015 - 2016 promovido pela ONG SOS Mata Atlântica e INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) em junho de 2017, ascendeu o alerta 

da comunidade local, dado que o estudo aponta uma significativa redução dos 

remanescentes florestais na região, principalmente nos municípios de Santa 

Cruz de Cabrália, Belmonte e Porto Seguro. Tais municípios são detentores, 

junto a outros municípios do Estado da Bahia de expressivos maciços florestais 

do bioma, localizados quase sempre na sua porção mais litorânea.  

O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica é uma iniciativa da SOS 

Mata Atlântica e INPE que tem como missão mapear e monitorar a situação dos 

remanescentes de Mata Atlântica e seus ecossistemas associados. As análises 

compreenderam períodos de cinco anos até 2005, e a partir daí o Atlas foi 

publicado num período menor de tempo, entre 2005 e 2008, 2008 e 2010, e 2010 

a 2012. Atualmente, dados atualizados são publicados anualmente. 

 



O alerta sobre redução florestal no período 2015 - 2016 no Extremo Sul da Bahia 

desencadeou um movimento articulado entre a sociedade civil organizada, dos 

órgãos de comando e controle do Estado e dos atores locais, com fins a 

investigar o fenômeno e organizar ações de combate e prevenção à redução dos 

remanescentes florestais, bem como apontar soluções para recuperação das 

áreas que por ventura sejam constatadas a supressão. 

Desta maneira, o Fórum Florestal determinou averiguar as possíveis causas do 

decremento florestal na região em discussão, apoiados nos dados do 

monitoramento 2013 e em visitas de campo. Portanto, este trabalho visou refinar 

os dados da publicação do Atlas dos Remanescentes da Mata Atlântica 2015 - 

2016 e gerar informações precisas para as intervenções ambientais futuras. 

2. OBJETIVO 

Identificar possíveis causas dos decrementos florestais apontados no Atlas dos 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica 2015 – 2016 no Extremo Sul da 

Bahia, comparando aos dados do monitoramento da paisagem elaborado pelo 

Fórum Florestal e em investidas de campo. 

3. METODO UTILIZADO 

O trabalho se dividiu em duas etapas: 1) análise de dados espaciais, com 

verificação das áreas de decrementos florestais do Atlas dos Remanescentes 

Florestais da Mata Atlântica comparados aos dados do monitoramento da 

paisagem do Fórum Florestal e cruzamento a outros dados de relevância; 2) 

trabalho de campo, com observação da paisagem, registro fotográfico e coleta 

de coordenadas geográficas dos ambientes apontados como decremento 

florestal no período 2015 – 2016. 

A primeira etapa do trabalho foi de obtenção dos arquivos shapefile e seleção 

das poligonais apontadas como decremento florestal no Atlas dos 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. De posse desses resultados, os 

dados (poligonais de decremento 2015-2016) foram cruzados aos resultados do 

monitoramento realizados pelo Fórum Florestal (2013) para detecção de 

possíveis incongruências ou ratificação da supressão florestal.  



Por se tratar de dois produtos com escalas de trabalho diferentes: Atlas da MA 

(1:50.000) e Monitoramento Fórum Florestal (1:25.000), esperava-se que o 

produto de escala mais detalhada e realizado em tempo anterior pudesse corrigir 

possíveis erros de delineamento das poligonais de decremento florestal, 

oriundos logicamente da escala e da temporalidade. Em outras palavras, o 

cruzamento permitiu checar possíveis poligonais de decrementos, ou parte 

deles, que em tempo anterior (2013) já se constituía por área antropizada e aferir 

com maior precisão o espaço suprimido. 

Na sequência, os dados foram observados, polígono a polígono, para 

identificação visual do potencial motivo do decremento. Para tanto, as poligonais 

de decremento florestal foram sobrepostas a imagens de satélite de resolução 

espacial de 10 metros, do ano de 2016. Utilizou-se aqui duas cenas do satélite 

Sentinel-2: S2A_ T24KVG _20160211 e S2A _T24LVH _20160211, ambas 

obtidas pelo sensor em fevereiro de 2016. Criou-se uma chave de classificação 

apontando o potencial motivo para o decremento visualizado nas imagens, 

sendo as classes: Desmatamento; incidência de fogo - queimadas; decremento 

não observado; áreas encobertas por nuvens; sem dados (áreas não cobertas 

pelas imagens). Por fim, os resultados foram quantificados e apontado o 

potencial motivador do decremento florestal. 

Em seguida, as áreas de decremento foram analisas sob a perspectiva da 

incidência de fogo no ano 2015. Para tanto, foram obtidos os dados de focos de 

incêndio da região em estudo através do Programa de Monitoramento de 

Queimadas do INPE. Os dados foram cruzados às poligonais de decremento, 

com uma zona tampão de 50 metros a partir de sua borda, para detecção de 

risco potencial incêndio florestal. Posteriormente, foram selecionadas e 

quantificadas as áreas de decremento que possivelmente sofreram incidência de 

fogo. 

Por se tratar de uma área sob influência da silvicultura, e esta ser apontada como 

uma das causadoras do decremento florestal na região na divulgação do Atlas 

dos Remanescentes da MA, foi analisado e quantificado o fenômeno nas áreas 

de produção das empresas e dos seus fomentados. Os dados dos decrementos 



foram cruzados com os limites das propriedades das empresas e fomentados, 

em seguida quantificados e apontada as possíveis causas. 

Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias de 26/06 a 30/06, e teve 

como objetivo a verificação in loco dos reais motivos do decremento florestal. A 

metodologia partiu do planejamento e discussão no Fórum Florestal das 

áreas/regiões a serem alcançadas e da rotina a ser aplicada. Dado a 

concentração de fragmentos indicados como decremento em determinadas 

áreas, propôs-se alcançar quatro regiões, conforme figura 1. Sendo: 1) região de 

Belmonte; 2) região de Santa Cruz de Cabrália; 3) entorno do Parque do 

Nacional Monte Pascoal; 4) região dos morros de Itabela e Guaratinga. 

 

Figura 1- Localização das áreas para verificação de campo 

As verificações de campo deveriam alcançar o maior número possível de 

poligonais, sendo priorizadas aquelas com maior facilidade de acesso e com 

maior expressão de área no conjunto. Os deslocamentos foram realizados 

apoiados em imagens de alta resolução utilizadas no monitoramento do Fórum 

Florestal. A equipe composta por um técnico e membros do Fórum, percorram 

as regiões equipados com notebook e GPS de navegação. O notebook foi 



provido com software de SIG e dados geográficos (imagens de alta resolução, 

polígonos de decremento, mapeamento do monitoramento florestal, etc), além 

de programas que permitem navegação simultânea registrando coordenadas 

GPS sobre as imagens no SIG, permitindo assim registrar as observações sobre 

as imagens, conforme demonstrado na figura 2. Ao alcançar os polígonos, a 

equipe realizava o registro fotográfico do ambiente, possibilitando guardar as 

condições observadas do local. 

 

Figura 2 - Navegação e registro de observações de campo sob imagem de alta resolução. Polígonos em amarelo – 

Decremento apontado; Linha vermelha – Percurso da equipe em campo; Pontos amarelo – Registro da observação. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Análise Espacial de Dados 

De acordo os resultados apresentados nos estudos do Atlas dos 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica para área de atuação do Fórum 

Florestal os municípios de Santa Cruz de Cabrália, Belmonte e Porto Seguro 

foram os que tiveram a maior extensão de decremento florestal, totalizando 

pouco mais de 6 mil hectares (Tabela 1). A divulgação dos resultados na mídia 

nacional aponta estes municípios como os que mais reduziram a cobertura 

florestal no bioma Mata Atlântica, no período 2015 - 2016. 



Tabela 1 - Decremento florestal na área de atuação do Fórum Florestal, nos municípios apontados pelo Atlas dos 

Remanescentes da Mata Atlântica 2015 - 2016 

MUNICÍPIO 
Número de 

remanescentes 
suprimidos 

Menor 
remanescente 
suprimido (ha) 

Maior 
remanescente 
suprimido (ha) 

Área média 
remanescentes 
suprimidos (ha) 

Total do 
decremento 

(ha) 

Santa Cruz de 
Cabrália 71 3.0 495.6 43.2 3066.0 

Belmonte 111 3.2 195.8 19.0 2110.7 

Porto Seguro 20 5.1 284.3 42.8 855.5 

Guaratinga 15 3.1 23.2 9.8 147.3 

Canavieiras 11 3.1 25.1 11.5 126.3 

Itabela 4 4.8 96.5 28.7 114.8 

Itamaraju 15 3.0 20.5 7.1 105.9 

Jucuruçu 16 3.1 14.8 6.4 101.9 

Itapebi 7 3.3 23.4 9.5 66.4 

Potiraguá 4 3.9 34.8 12.7 50.8 

Alcobaça 3 6.1 34.4 15.6 46.8 

Vereda 1 26.2 26.2 26.2 26.2 

Mascote 2 3.1 6.1 4.6 9.2 

Medeiros Neto 1 7.0 7.0 7.0 7.0 

Eunápolis 1 4.3 4.3 4.3 4.3 

Itagimirim 1 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 283       6839.0 

A análise comparativa para detecção de possíveis incongruências ou ratificação 

do decremento florestal, tomando como base o cruzamento entre as áreas 

(polígonos) de decrementos florestais do Atlas com os resultados do 

Monitoramento realizado pelo Fórum Florestal, aponta que uma extensão 

superior a 625 hectares já encontrava-se antropizada em 2013 ou tratava-se de 

vegetação campestre (Tabela 2). Desse número, aproximadamente 465 

hectares eram compostos por pastagens. 

Do total do decremento avaliado, aproximadamente 5.601 hectares foram 

ratificados como áreas florestadas no ano de 2013. Desse montante, cerca de 

3.910 hectares eram cobertos por florestas no estágio avançado de regeneração 

– florestas que apresentam em sua estrutura florística a melhor semelhança ao 

estado primitivo. Em outros 1.273 hectares estavam ocupados por florestas no 

estágio médio de regeneração. Salienta-se aqui, que aproximadamente 612 

hectares não foram possíveis de avaliação, por não possuir dados de 



mapeamento para o ano de 2013, sendo esta área localizada próxima ao Parque 

Nacional Monte Pascoal, sul do município de Porto Seguro. 

Tabela 2 -. Cobertura e uso da terra em 2013 nas áreas indicadas como decremento florestal 2015-2016. 

Tipo Cobertura ou Uso da Terra Área (ha) Subtotal (ha) 

V
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l Floresta Estágio Avançado 3910.9 

5601.2 

Floresta Estágio Médio 1273.1 

Floresta Estágio Inicial 312.6 

Restinga Arbórea 1.3 

Floresta Densa Aluvial 101.0 

Manguezal 2.3 
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Mussununga 75.8 

625.2 

Restinga Herbácea 0.0 

Formação com Influência Fluvial ou 
Lacustre 5.7 

Área de Influência urbana 0.1 

Áreas degradadas 9.9 

Cacau (cabruca) 40.6 

Culturas Permanentes não Florestais 7.4 

Silvicultura 15.5 

Pasto Limpo 174.3 

Pasto Sujo 290.3 

Mineração 2.4 

Queimadas 0.6 

Represas, lagos e rios 1.5 

Sistema viário 1.0 

Sem dados 612.6 612.6 

TOTAL 6839.0 6839.0 

Espacialmente, as áreas de decremento florestal 2015 - 2016 mapeadas 

localizam-se principalmente na faixa litorânea, cerca de 20 quilômetros da linha 

da costa, onde estão os mais expressivos remanescentes florestais da região 

(Figura 3). De modo geral, esses remanescentes resistem ao tempo por estar 

sobre solos de menor fertilidade ou protegidos legalmente em unidades de 

conservação. No caso da região de Belmonte e Santa Cruz de Cabrália a Área 

de Proteção Ambiental de Santo Antônio é o dispositivo para manutenção dos 



remanescentes, enquanto em Porto Seguro os parques nacionais de Pau Brasil, 

do Descobrimento e um conjunto de Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

-RPPNs fazem esta função. 

 

 

Figura 3 - Localização das áreas de decremento florestal apontados no Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 

Atlântica 2015 – 2016. 

 

Para o entendimento de potenciais fatores que levaram ao decremento florestal, 

analisou-se visualmente, polígono a polígono, sobre imagens de satélite do 

mesmo ano (2015) do estudo e com resolução espacial superior ao utilizado no 

Atlas, apontando o provável motivo do decremento, conforme chave de 

classificação demonstrada no Quadro 1. 

Utilizou-se as imagens do satélite Imagem Sentinel-2 (2015) como insumo, por 

estas possuir resolução espacial de 10 metros em suas bandas B2, B3 e B4. 

Optou-se por visualizar sobre a composição RGB (Red, Green, Blue) natural, por 

apresentar coloração o mais próximo da visão humana. 



Padrão do Objeto Visualizado 
Imagem Sentinel-2 (2015) 

Provável fator 

 

Queimadas 

 

Desmatamentos 

 

Não houve decremento aparente 

 

Não identificado – nuvens ou sombra 

Quadro 1 - Chave de identificação dos prováveis fatores para o decremento florestal 2015-2016. 

Os resultados apontam que aproximadamente 60% da área indicada como 

decremento florestal no Atlas, trata-se possivelmente de queimadas. Este total 

representa 3.366 hectares dos 5.601 hectares divulgados (tabela 4). Os 



desmatamentos, com corte raso da vegetação alcançaram aproximadamente 

417 hectares, enquanto outros 1.197 hectares não foram observados 

decremento florestal aparente. 

Tabela 3 - Potencial fator do decremento florestal no Extremo Sul da Bahia 2015-2016. 

Fator Observado 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Queimadas 3366.1 60.1 

Desmatamentos 417.7 7.5 

Não houve decremento aparente 1197.4 21.4 

Não identificado - nuvens 454.9 8.1 

Sem imagens 165.1 2.9 

TOTAL 5601.2 100.0 

No sentido de verificar a expressiva incidência de incêndios (queimadas) sobre 

os remanescentes florestais para o ano 2015, cruzou-se dados de focos de 

incêndio do Programa de Monitoramento de Queimadas do INPE às extensões 

apontadas como decremento florestais, adicionando um espaço de 50 metros da 

borda do fragmento suprimido como margem de observação. 

Das 283 áreas (polígonos) apontadas como decremento florestal, 89 áreas 

tiveram focos de incêndio observados no Programa de Monitoramento de 

Queimadas em 2015, sendo registrado um total de 291 focos. Este montante 

constitui aproximadamente 3.701 hectares da área total do decremento, que, 

desta maneira, pode-se afirmar que as queimadas foram o principal fator 

causador do decremento florestal na região 2015-2016. 

Este fenômeno provavelmente ocorreu pela baixa precipitação no ano do estudo, 

como demonstrado na Figura 4. Os dados climatológicos do Centro de Previsão 

de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC/INPE revelam que em 2015 a 

precipitação anual ficou abaixo da média histórica para região entre os meses 

de janeiro a maio e julho a dezembro. A baixa precipitação pode ter criado o 

ambiente propício ao fogo, pois é comum na região utiliza-lo como instrumento 

para limpeza do terreno. 



 

Figura 4 - Precipitação acumulada trimestral do Extremo Sul da Bahia. Fonte: CPTEC/INPE 

Por se tratar de uma região sob forte influência da silvicultura, analisou-se as 

áreas de decremento florestal que encontram-se no interior de propriedades das 

empresas ou em projetos de fomento florestal. Os resultados indicam que 

aproximadamente 82,7 hectares estão em propriedades das empresas ou seus 

fomentados, conforme Tabela 4. Desse total, aproximadamente 11 hectares 

eram áreas antropizadas em 2013. 

Tabela 4 - Cobertura e uso da terra 2013 nas áreas indicadas como decremento florestal 2015-2016. 

Tipo Cobertura ou Uso da Terra Área (ha) Subtotal (ha) 
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Floresta Estágio Avançado 0.01 

71.7 Floresta Estágio Médio 70.37 

Floresta Estágio Inicial 1.36 
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Mussununga 0.99 

10.9 Pastagens 5.08 

Silvicultura 4.86 

TOTAL 82.7 



Observando os fatores que possivelmente causaram o decremento florestal, 4,1 

hectares são de desmatamentos com corte raso da vegetação, enquanto 78,6 

hectares ou 95% da área não foram visualizadas alterações da estrutura 

florestal, conforme demonstrado na tabela 5. 

Tabela 5 - Potencial fator do decremento florestal nas áreas de produção de eucalipto 2015 -2016. 

Fator Observado 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Queimadas 0.0 0.0 

Desmatamentos 4.1 4.9 

Não houve decremento aparente 78.6 95.1 

TOTAL 82.7 100.0 

 

4.2 Trabalho de Campo 

Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 26/06/17 a 30/06/17. As 

atividades iniciaram na reunião do grupo de trabalho do Fórum Florestal em 

26/06. Nesse momento foram debatidos entre os membros presentes do Fórum, 

os principais pontos acerca da publicação do Atlas, buscando sempre observar 

potenciais causas da expressiva supressão florestal na região. 

Em seguida, a equipe composta por 4 técnicos (sociedade civil, técnico das 

empresas, especialista em SIG) percorreram, no primeiro dia, a região de Santa 

Cruz de Cabrália. Nos dias posteriores, um técnico de SIG e um representante 

do Forum visitaram as regiões de Itabela/Guaratinga e Belmonte. A região do 

Parque Nacional do Monte Pascoal foi excluída da programação, dado que as 

áreas mais expressivas de decremento florestal estavam dentro da unidade de 

conservação e com acesso restrito, além dos órgãos responsáveis pela Unidade 

estarem mobilizados para o levantamento na área. 

No período da visita, foi possível vistoriar 39 áreas apontas no Atlas como 

decremento florestal. Nos municípios de Belmonte e Santa Cruz de Cabrália o 

quantitativo de vistorias foi mais expressivo 25 e 10 respectivamente, dado estes 

conter maior número de áreas, proximidade entre elas e acesso relativamente 



facilitado. Quando somados as extensões dos polígonos (áreas) visitados, 

chega-se ao montante de aproximadamente 2.190 hectares, que representa 

aproximadamente 32% total de decremento florestal indicado para toda região 

em estudo (Tabela 6). 

Tabela 6 – Áreas de decremento florestal vistoriadas pela equipe técnica em jun/2017. 

Município 
Áreas de 

decremento 
Área 
(ha) 

Santa Cruz Cabrália 10 1215.0 

Belmonte 25 863.3 

Itabela 3 108.1 

Eunápolis 1 4.3 

TOTAL 39 2190.7 

 

4.2.1 Decrementos Florestais Visitados em Santa Cruz de Cabrália 

No município de Santa Cruz de Cabrália as áreas apontadas como decremento 

florestal estão localizadas principalmente na faixa litorânea, em um espaço de 

aproximadamente 20 km da costa. Esta região resguarda expressivos 

remanescentes florestais de diâmetro e porte reduzido, entremeada por 

pastagens subutilizadas e, menos expressivas, áreas agrícolas. Por ser uma 

região de ocorrência da Piaçaveira (Attalea funifera), palmeira que produz a fibra 

utilizada na fabricação de vassouras e coberturas, o extrativismo vegetal é uma 

das atividades econômicas mais importantes do local, permitindo, de certa 

maneira manter a floresta viva. 

Foram vistoriadas 10 áreas de decremento florestal, das quais em 9 constatou-

se a incidência de fogo, conforme demonstrados nas Figuras 5 a 7. Visualmente, 

as florestas foram “lambidas” pelo fogo descontrolado em período de seca, 

perdendo expressiva composição da sua estrutura natural. Foi possível observar 

que espécies mais resistentes conseguiram sobreviver ao fogo, mantendo a 

esperança da regeneração. Por outro lado, uma parcela importante da floresta 

tende a degradar-se e abrir espaço ao aparecimento de espécies invasoras e/ou 

dominantes. 



 
Figura 5 – Aspecto da Floresta queimada em Sta. Cruz de Cabrália, jun/2017. 

 

Figura 6 - Redução da diversidade e criação de 

ambiente propício a invasoras ou dominantes. jun/2017. 

 

Figura 7 - Paisagem atingida pelo fogo. jun/2017. 

Em campo, buscou-se levantar através dos moradores locais informações sobre 

o período da incidência do fogo e motivos da queimada em áreas tão extensa. 

As respostas, sempre em tom de desconfiança foram de desconhecimento. A 

única área onde foi possível observar conversão da floresta para agricultura 

trata-se uma família de pequenos agricultores que aproveitaram da queimada 

para introduzir lavoura de mandioca em uma extensão inferior a 1 hectare. 

4.2.2 Decrementos Florestais Visitados na Região de Itabela 

Na região de Itabela foram visitadas 4 áreas consideradas de decremento 

florestal no Atlas. A região possui relevo mais acidentado que as demais 

vistoriadas e economia agrícola diversificada. A pecuária, silvicultura, 

cafeicultura e produção de frutas (mamão, maracujá, etc) se juntam na paisagem 

com importantes fragmentos florestais. 



Foram visitados três blocos menores e um de maior expressão. Dos blocos 

menores, um se trata de supressão florestal, com corte raso da vegetação e os 

outros dois são erros de interpretação no Atlas. 

A equipe não conseguiu chegar até a área desmatada, por esta estar com 

acesso restrito pelo proprietário, mas foi possível visualizar da estrada a 

supressão florestal no espaço (Figuras 8). Ainda no acesso a esta área, foi 

verificado que a vegetação da região sofreu intensamente pela incidência de 

fogo, e que agricultores aproveitam a degradação da floresta para limpeza e uso 

agropecuário (Figuras 9 e 10). 

 

Figura 8 – Imagem do satélite Sentinel-2 da área vistoriada, comprovando o decremento florestal 2016. 

 

Figura 9 – Região atingida pelo fogo, sem registro no 

Atlas dos Remanescentes da MA. jun/2017. 

 

Figura 10 – Floresta sendo substituída para uso 

agropecuário. jun/2017. 

 



Os erros de interpretação são comuns em levantamentos de tal extensão, com 

imagens de média resolução espacial e trabalhos de campo insuficientes. 

Constatou-se na área vistoriada pontos que apresentavam estas características, 

contabilizados na etapa da análise espacial. As figuras 11 e 12 demostram local 

e tipo vegetacional encontrado. 

 

Figura 11 – Imagem do satélite Sentinel-2 da área 

vistoriada, com erro de interpretação 2016. 

 

Figura 12 – Vegetação visualizada em campo 

interpretada como decremento florestal. jun/2017. 

O bloco de decremento florestal de maior expressão visitado fica a sul da sede 

municipal de Itabela, em uma região composta por pastagens, plantios de café 

e da silvicultura. Trata-se de um importante fragmento florestal que foi 

parcialmente consumido pelo fogo. Na vista ao local, observou-se que parte da 

floresta não atingida pelo fogo apresenta em sua composição árvores de estatura 

superior a 15 metros e expressivo diâmetro dos troncos. 

O trecho florestal queimado encontra-se em condição de degradação elevada, 

com parte expressiva da sua diversidade visualmente reduzida. Um pequeno 

número de indivíduos resistiu ao fogo, formando uma paisagem composta por 

árvores resilientes e espaçadas, com solo coberto pelo material queimado. Por 

outro lado, apesar da degradação constatada, foi possível verificar no sub 

bosque uma vegetação ressurgente que passa a dominar o local (Figuras 13 a 

15). 

Importante registrar a presença da fauna na floresta queimada. No momento da 

visita avistou-se um grupo de macaco-prego-do-peito-amarelo (Cebus 

xanthosternos) disputando frutos de uma espécie que resistiu ao fogo. Esta pode 



ser uma prova que as condições naturais, apesar dos incidentes podem resistir 

e regenerar-se. 

 

Figura 13 –Fragmento florestal incendiado, com sub bosque em processo de regeneração. Jun/2017. 

 

Figura 14 – Imagem do satélite Sentinel-2 da área florestal 

incendiada 2016. 

 

Figura 15 – Vegetação resiliente do fragmento 

incendiado. jun/2017. 

4.2.3 Decrementos Florestais Visitados em Belmonte 

As áreas mapeadas como decremento florestal na região de Belmonte seguem 

as mesmas características do município de Santa Cruz de Cabrália, localizando-

se na faixa litorânea de aproximadamente 20km da costa, nos tabuleiros 

costeiros. De maneira geral, a região apresenta solos frágeis com presença 

expressiva de Mussunungas – importante e raro ecossistema que ocorre no Sul 

da Bahia e norte do Espírito Santo, de solos úmidos, arenosos e pobres, onde 

ocorrem formações campestres com espécies do cerrado brasileiro (Figura 16). 

Dentre os municípios estudados, Belmonte é o que possui o maior número de 

áreas de decremento florestal mapeadas – 111 áreas. Em geral, os locais de 



maior ocorrência de decrementos florestais são vizinhos a pastagens 

subutilizadas, trechos de mussununga e, em menor expressão, cultivos agrícolas 

de subsistência (Figura 17). 

 

Figura 16 – Mussununga na região de Belmonte-BA, 

jun/2017. 

 

Figura 17 – Agricultura familiar praticada na região de 

Belmonte. jun/2017. 

No trabalho de campo foi possível visitar 25 áreas de decremento florestal. A 

maior parte dessas áreas encontram-se em pequenas propriedades rurais ou em 

áreas de assentamento de reforma agrária. Em duas regiões, moradores 

informaram ser pertencentes do Assentamento Joviniano ou do Assentamento 

Canta Galo. Como nas outras regiões visitadas, as queimadas são o principal 

fator do decremento florestal, entretanto, a conversão de áreas incendiadas em 

lavouras ou em pastagens fica mais evidente (Figuras 18 e 19). 

 

Figura 18 – Queimadas e conversão da área em roças 

de mandioca, em Belmonte. jun/2017. 

 

Figura 19 – Queimadas e conversão da área em 

pastagem, em Belmonte. jun/2017. 

 



Especialmente em uma propriedade próxima ao Assentamento Joviniano foi 

observado uma área expressiva de conversão da floresta queimada em 

pastagem. Estima-se que mais de 5 hectares de floresta tenham dado lugar a 

atividade pecuária (Figuras 20 a 22). 

 

Figura 20 – Conversão da floresta em pecuária. Jun/2017. 

 

Figura 21 – Limpeza da área e plantio de capim para 

formação de pastagens. Jun/2017. 

 

Figura 22 – Pastagem implantada nas proximidades do 

Assentamento Joviniano. jun/2017. 

Nas proximidades dos assentamentos, os ambientes que sofreram a ação do 

fogo encontram-se mais vulneráveis e pressionadas, dado a maior facilidade de 

manejo e conversão para fins agropastoris. No campo foi comum observar 

roçados jovens, onde o preparo da terra está ocorrendo gradativamente, num 

ciclo que segue: queimada da floresta, degradação do ecossistema, limpeza do 

terreno e plantio, como demonstrado nas Figuras 23 a 26. 

Como em todas as regiões visitadas do extremo sul, não foi possível verificar as 

causas dos incêndios, mas pela extensão e número dos estragos, fica evidente 



que o longo período de seca na região no ano de 2015 contribuiu 

significativamente para o fenômeno. 

 

Figura 23 – Jovem plantio de mandioca em área 

florestal convertida. Jun/2017. 

 

Figura 24 – Preparo da terra para fins agrícolas na 

região do Assentamento Joviniano. jun/2017. 

 

Figura 25 – Introdução do gado bovino em área 

convertida. Jun/2017. 

 

Figura 26 – Área cercada para introdução de pastagem. 

jun/2017. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ferramentas de monitoramento da paisagem através do uso de imagens de 

sensores remotos apoiadas a softwares que trabalham com Sistemas de 

Informação Geográfica tornam-se fundamentais para subsidiar a comunidade 

com informações e suporte a tomada de decisão. O Atlas dos Remanescentes 

da Mata Atlântica, assim como o Monitoramento da Paisagem do Extremo Sul 

da Bahia realizado pelo Fórum Florestal são estratégicos no sentido de alertar 

fenômenos agregadores ou depreciadores da paisagem local. 



Considerando os resultados publicados no Atlas 2015 – 2016, percebe-se forte 

pressão sobre os remanescentes florestais localizados principalmente na faixa 

litorânea da região entre os municípios de Belmonte e Santa Cruz de Cabrália, 

e no Parque Nacional de Monte Pascoal. Notadamente, as incidências 

concentradas nessas áreas ocorrem por estas estarem entre as últimas regiões 

do bioma Mata Atlântica que abrigam os últimos expressivos blocos florestais de 

Mata Atlântica. 

O decremento florestal apontado no Atlas alcançaram uma área de 

aproximadamente 6.800 hectares de redução florestal no Extremo Sul da Bahia, 

entretanto, em uma análise mais aprofundada, utilizando os dados do 

monitoramento realizados pelo Fórum Florestal, constatou-se que o decremento 

poderia ocorrer no máximo em aproximadamente 6.200 hectares, pois, cerca de 

600 hectares tratavam-se de áreas antropizadas em 2013 - data do último 

período estudado pelo Fórum, e outros 600 hectares não foram avaliados por 

não possuir dados da época. 

Os incêndios florestais foi o principal responsável pela indicação de redução 

florestal, atingindo cerca de 3.650 hectares dos remanescentes. Os 

desmatamentos por corte raso da vegetação suprimiram aproximadamente 420 

hectares, enquanto 1.200 hectares não foi possível observar através de imagens 

de satélite. Salienta-se ainda, que nos trabalhos de campo a área florestal 

consumida pelo fogo é bem superior a apontada no Atlas, pois em diversos 

trechos percorridos, os vestígios de incêndio florestal são claramente visíveis. 

Não foi possível identificar os vetores causadores dos incêndios florestais, 

entretanto, é comum e provavelmente cultural na região, a limpeza de pastagens 

nos períodos mais secos do ano. O fogo aplicado no trato cultural pode ter 

avançado descontroladamente sobre as florestas, encontrando ambiente 

favorável no longo período seco de 2015. 

As florestas da faixa litorânea da região de Belmonte, próximas ao assentamento 

de reforma agrária Joviniano são as que sofrem maior pressão, com 

possibilidade de conversão para fins agrícolas ou pastoris. Foi observado a 



formação de pastagens e implementação roças de subsistência nos espaços 

ocupados pelos remanescente florestais que passaram por incidência do fogo. 

As mudanças climáticas tendem a ampliar a frequência dos períodos extremos 

– secos ou chuvosos, em todo o mundo. Desta forma, o alerta observado em 

2015 passa a ser uma oportunidade para que a comunidade local planejar ações 

de mitigação a estes eventos, e consequentemente proteger os últimos 

remanescentes florestais do bioma. Relacionamos algumas possibilidades que 

consideramos importante caminhar: 

 Formação de grupo de trabalho que envolvam os órgãos de comando e 

controle, secretarias de meio ambiente e agricultura municipais, 

sociedade civil organizada e setor privado, no sentido de direcionar 

esforços de monitoramento da paisagem e promover interlocução entre 

os grupos;  

 Realização do monitoramento sistemático da paisagem, através imagens 

de sensoriamento remoto e aplicativos que possam em tempo menor 

gerar informações de prevenção e combate a desmatamentos; 

 Formação e aparelhamento de brigadas de incêndio florestal que possam 

atender em tempo hábil a região, bem como a formatação de um plano de 

combate a incêndios; 

 Formação e aparelhamento de equipe para utilizar as ferramentas de 

sistema de informação geográfica e sensoriamento remoto, para 

integração periódica de dados espaciais (uso e cobertura da terra, 

pluviosidade, focos de incêndio, socioeconômicos, etc) com fins alimentar 

a comunidade com informações da paisagem.  

 Realização de trabalhos de educação ambiental, que abordem a redução 

do uso do fogo, manejo agrícola e a legislação ambiental brasileira; 

 Fortalecimento das unidades de conservação existentes, principalmente 

da APA Santo Antônio e dos Parques Nacionais; 

 Criação de redes de comunicação, permitindo acelerar as informações 

entre as instituições e tornar mais eficientes os esforços de mitigação dos 

problemas ambientais. 


