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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é delimitar as principais bacias hidrográficas que compõem a Região 

Costa das Baleias (Bahia). A área em estudo constitui a Região Costa das Baleias (DOMINGUEZ, 

2008), localizada no extremo sul do estado da Bahia, entre os paralelos 17°28'52.23"S e 

18°20'4.26"S e os meridianos 39°11'41.93" e 40°29'27.03"W de Greenwich, abrangendo os 

municípios de Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri, totalizando uma área aproximada em 

6.893,78 km². Para esta delimitação utilizou-se como base as imagens orbitais obtidas por meio do 

sensor ASTER-GDEM, posteriormente integradas e processadas no Sistema de Informação 

Geográfica, pelo software ArcGis, por meio do módulo Hidrology. Os resultados obtidos 

comprovam a existência de sete bacias hidrográficas na região, com relativo destaque para a bacia 

do rio Peruípe e bacia do rio Itanhém. Que, respectivamente, abarcam a maior área da região e as 

maiores cidades e centros econômicos. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to define the major river basins that make up the Whale Coast Region 

(Bahia). The area in a study is the Whale Coast Region (DOMINGUEZ, 2008), located in the 

extreme south of Bahia, between parallels 17 ° 28'52.23 "S and 18 ° 20'4.26" S and 39 ° 11 

meridians' 41.93 "and 40 ° 29'27.03" W Greenwich, covering the municipalities of Alcobaça, 

Caravelas, Nova Viçosa and Mucuri, totaling an approximate area in 6893.78 km². To this 

definition was used based on the orbital images obtained by the ASTER-GDEM sensor 

subsequently integrated and processed in the Geographic Information System, the ArcGIS software, 

through Hidrology module. The results obtained confirm the existence of seven river basins in the 

region, with emphasis to Peruípe river basin and Itanhém river basin. Which respectively cover the 

largest area in the region and major cities and economic centers. 
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INTRODUÇÃO 

O planejamento e a gestão dos recursos naturais constituem-se na contemporaneidade uma 

necessidade para se evitar o comprometimento dos recursos naturais e a potencialização ou o 

desencadeamento de processos morfogenéticos negativos. Nos ambientes costeiros esta situação 

torna-se preocupante, haja visto que tais ambientes apresentam uma geologia e geomorfologia cuja 

natureza e evolução favorecem a atuação intensa de processos complexos e dinâmicos (ALVES; 

SILVA e FONTES, 2011). 

 

A busca por informações relacionadas com o espaço geográfico, desde o século XIX, como por 

exemplo, a distribuição territorial de recursos minerais, a distribuição das zonas industriais, a 

distribuição das bacias hidrográficas, dentre outros, sempre representou uma parte importante dos 

estudos geográficos. No entanto, isto era feito apenas em documentos e mapas impressos. Hoje, 

vive-se a era das tecnologias, e o desenvolvimento de softwares e modelos matemáticos focados na 

análise espacial, proporciona possibilidades diversas, dentre elas a capacidade de armazenar, 

recuperar e combinar os dados disponíveis sobre um determinado sistema ambiental (CRUZ; 

CAMPOS, 2005). 

 

Atualmente os enfoques dos trabalhos ambientais têm considerado a necessidade de diminuição dos 

impactos urbanos, além da conservação do solo, da produção de energia, dentre outras ações, a fim 

de tornar o uso dos recursos naturais mais sustentáveis. Neste contexto, segundo Oliveira et. al. 

(2010) a bacia hidrográfica tem sido amplamente utilizada como recorte espacial em determinados 

estudos geográficos, ao passo que vários autores apontam a bacia hidrográfica como uma unidade 

ambiental que possibilita tratar dos elementos e da dinâmica necessária ao planejamento e a gestão 

dos sistemas ambientais. 

 

Neste contexto, a identificação de bacias hidrográficas costeiras é um recurso importante por 

possibilitar identificar o quadro espacial em que tais compartimentos se estruturam e se 

desenvolvem. Assim, a representação das bacias costeiras pode fornecer dados sobre as condições 

locais para o uso e a ocupação ou, ainda, em caso de uso e ocupação já efetivos, pode auxiliar na 

identificação de áreas potencialmente problemáticas. 

 

Sabe-se que a funcionalidade dos ambientes naturais é alterada pelas ações humanas em um ritmo 

mais intenso que aquele normalmente produzido pela natureza. Assim, quando não planejadas, tais 

alterações proporcionam uma série de desequilíbrios funcionais que, muitas vezes, acarretam 

consequências drásticas à vida humana (ROSS, 2006). Tendo como área em estudo a Região Costa 

das Baleias (DOMINGUEZ, 2008), localizada no extremo sul do estado da Bahia - Brasil, entre os 

paralelos 17°28'52.23"S e 18°20'4.26"S e os meridianos 39°11'41.93" e 40°29'27.03"W de 

Greenwich, abrangendo os municípios de Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri, totalizando 

uma área aproximada em 6.893,78 km².  Este trabalho visa delimitar as bacias hidrográficas 

costeiras, a partir de imagens do sensor Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer (ASTER).  

 

Dessa forma, a delimitação das bacias foi estabelecida por meio da integração de informações de 

relevo trabalhadas em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG). Os elementos do 

espaço são representados por uma estrutura numérica de dados correspondente à distribuição 

espacial da altitude e da superfície do terreno, denominada modelo digital de elevação (MDE). 

Utilizou-se como base as imagens orbitais adquiridas de sensores a bordo do satélite Terra, lançado 

pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) em 1999.  

 

Tais imagens posteriormente foram integradas e processadas no software ArcGis (ESRI, 2010) em 

quatro etapas: preenchimento de sinks, direção de fluxo, fluxo acumulado e delimitação de bacias. 



De posse dos resultados preliminares, realizou-se uma análise pautada no referencial teórico 

estudado que está discutido ao longo do trabalho. 

 

A importância desse estudo se deve frente a necessidade de um maior entendimento da região em 

razão da exploração intensa dos seus recursos hídricos, que pela Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. (EMBASA) são distribuídos em doze municípios do extremo sul baiano, 

fornecendo água tratada para mais de oitocentos mil habitantes (SEI, 2011).  

 

 

2. DISCUSSÕES ACERCA DO TEMA 

 

No que se refere às geotecnologias, o avanço dos instrumentos computacionais e dos métodos 

automatizados de análise das informações espaciais tem contribuído consideravelmente para uma 

ampliação das categorias de estudo do espaço geográfico, gerando novos conhecimentos do 

ambiente e das variáveis atuantes na dinâmica de transformação do espaço produzido pelo homem.  

 

O próprio termo geotecnologias apresenta várias definições dentro da comunidade científica, até 

mesmo por se tratar de uma temática recente e por trazer em sua base aspectos integrante de várias 

áreas do conhecimento, como a associação de aparatos computacionais às variáveis espaciais.  

Neste trabalho, entende-se Geotecnologias como: 

 
[...]o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informações 

como referência geográfica. As geotecnologias são compostas por soluções em hardware, 
software e peopleware que juntos constituem poderosas ferramentas para tomada de 

decisões (ROSA,2005, p.5). 

 

Frequentemente o termo é utilizado para designar um conjunto de aparatos tecnológicos 

relacionados à computação (hardware, software, peopleware, arquitetura de banco de dados, 

metodologias de análise), aliados aos conhecimentos científicos que lhes são necessários para 

realizar a aquisição, o tratamento e a produção de informações de forma georreferenciada, 

agregando, portanto, o Sensoriamento Remoto, a Cartografia Digital, o Sistema de Posicionamento 

Global (GPS) e os Sistemas de Informações Geográficas (GIS) (MATIAS, 2001). 

 

O seu uso dentro da ciência geográfica permite um avanço metodológico na análise do uso e 

ocupação da terra, visto que, ao agregar estas novas técnicas a pesquisa científica, passa-se a 

ampliar as possibilidades de inferência sobre o ambiente, o que acentua a importância da reflexão 

sobre os resultados, e demonstra a fundamental relevância para se unir o que as novas tecnologias 

da informação têm a acrescentar à construção do conhecimento científico.  

 

Nesta construção de conhecimento e obtenção de informações sobre a superfície terrestre, as 

técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto tornam-se indispensáveis, constituindo hoje 

um conjunto de ferramentas indispensáveis em planejamentos e zoneamentos. A confiabilidade e a 

rapidez no processo de sensoriamento permitem uma maior facilidade na aquisição dos dados que é 

de grande importância para a delimitação de bacias hidrográficas presentes em determinada região.  

 

No Brasil, a Lei Federal no 9.433/97 institui a bacia hidrográfica como unidade territorial para 

aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). A demarcação dessas unidades 

assume grande importância, ao definir a abrangência de aplicação dos instrumentos da PNRH, tais 

como: enquadramento dos corpos d’água, outorga e cobrança pelo uso de recursos hídricos. Assim, 

padronização e demarcação do traçado de bacias hidrográficas são fundamentais para a efetivação 

adequada da PNRH, evitando-se possíveis conflitos de utilização dos recursos hídricos. 

 



O progresso e o aprimoramento de técnicas de delimitação automática de bacias hidrográficas têm 

sido objeto de estudo em várias partes do mundo. Tais técnicas são implementadas em ambientes de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), promovendo resultados relevantes. 

No processo de delimitação automática de bacias hidrográficas em SIGs, são utilizadas informações 

de relevo, que podem ser representadas por uma estrutura numérica de dados correspondente à 

distribuição espacial da altitude e da superfície do terreno, denominada Modelo Numérico de 

Terreno (MNT). O MNT pode ser obtido por meio da interpolação de curvas de nível extraídas de 

uma carta topográfica ou através de imagens de sensores remotos.  

 

Diversos autores afirmam que parâmetros hidrológicos extraídos de MNTs mostram-se acurados e 

compatíveis com aqueles obtidos por métodos manuais, que dependem maior tempo no seu 

processamento e têm detalhamento menor na sua configuração. Com o advento de sensores orbitais, 

modelos numéricos do terreno, que permitem a determinação da rede de drenagem puderam ser 

extraídos através da interferometria. Este processo é o modo de operação de alguns sensores 

imageadores de micro-ondas, como o exemplo do sensor ASTER. 

 

Os produtos ASTER, constituem informações altimétricas derivada do instrumento estéreo ao longo 

da órbita do Satélite TERRA - EOS (Earth Observing System) AM 1 (ENGESAT, 2010). Os dados 

ASTER, são produzidos através de um consórcio entre o Ministry of Economy, Trade and Industry, 

do Japão e a NASA, dos Estados Unidos, para construção de uma modelo digital de elevação global 

de livre acesso (Rodrigues et al., 2010). 

 

Disponibilizados a partir do dia 29 de junho de 2009, o produto é uma informação altimétrica 

derivada do instrumento estéreo ao longo da órbita do sensor ASTER, que adquire imagens no 

infravermelho próximo (0,78 a 0,86 Micrometros), nas bandas 3 N (Nadir) e 3 B (Back), as quais 

permitem gerar por processo digital de auto correlação imagens de alta-resolução da Terra em 14 

comprimentos de onda diferentes; variando do espectro visível à luz infravermelha, com resolução 

espacial variando de 15 a 90 metros. A área recoberta por cada imagem e MNT isoladamente 

representa 60 por 60 Km ou 3.600 Km2. (ENGESAT, 2010). 

 

O Global Digital Elevation Model (GDEM) foi criado com o processamento e correlacionamento 

de 1,3 milhões de arquivos de cenas ASTER, de imagens ópticas, cobrindo a superfície terrestre 

entre as latitudes de 83°N e 83°S. Ao todo o mosaico possui 22.895 imagens.  Tendo como formato 

de saída o Geographic Tagged Image File Format (GeoTIFF), com 16 bits, georreferenciado no 

sistema geoidal WGS84/EGM96 (Rodrigues et al., 2010). 

 

Os MNTs produzidos a partir de informações de sensoriamento remoto, apresentam relevância por 

serem advindos de uma técnica rápida e acurada de coletar dados topográficos. O sensor ASTER 

possibilita a obtenção de informações sobre as variações de altitude da superfície terrestre, sendo 

aplicável a diversos estudos relacionados à geomorfologia, análise de rede hidrográfica, delimitação 

de áreas inundáveis, perfis topográficos e delimitação automática de bacias hidrográficas, dentre 

outros. 

 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1- Caracterização da área em estudo 

 

Localizada no extremo sul do estado da Bahia (Figura 1), a Região Costa das Baleias estende-se por 

cerca de 150 km ao longo da linha de costa, compreendendo integralmente, os municípios de 



Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri. Tendo sido parte da Capitania de Porto Seguro, a área 

supracitada possui uma grande diversidade de paisagens, tais como as praias arenosas, os cordões 

praiais revestidos por vegetação de restinga, as planícies de maré recobertas por manguezais, dentre 

outras, e vem sendo alvo da especulação imobiliária desordenada e uma infinidade de impactos 

ambientais promovidos pela ação antrópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figu
ra 1. 

Loca

lizaç
ão 

da Região Costa das Baleias – Bahia.  Elaborado pelos autores. 

Fonte: SEI, 2013 e MMA, 2014. 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, o mesmo foi dividido em três principais etapas 

sendo a primeira composta pela realização de revisão bibliográfica acerca do tema sobre bacias 

hidrográficas e compartimentação de bacias costeiras. A segunda composta pela aquisição da 

imagem ASTER e integração dos materiais levantados, tais como: mapa topográfico, cotas de 

elevação, planos de informações municipais, dentre outros, em ambiente SIG com o uso do 

software ArcGISTM 10.1. A terceira etapa é caracterizada pela extração das delimitações das bacias 

e pela redação final da pesquisa. Apresenta-se a seguir, o detalhamento dos principais 

procedimentos relativos à segunda e terceira etapas. 

 

Aquisição do MNT/ASTER e dados vetoriais 

A aquisição do MNT/ASTER (Figura 2) foi realizada na homepage do governo japonês, 

disponibilizado de forma gratuita <http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/>. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. MDE adquirido (SE-24-V-D) 

Fonte: ASTER,2014. 
 

Os dados vetoriais, como divisão política do Brasil e limite municipal do estado da Bahia foram 

adquiridos através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE,2013) gratuitamente 

pelo site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/default_prod.shtm#TOPO>. 

 

Delimitação da bacia hidrográfica 

 

Com o uso do software ArcGISTM 10.1, após a ativação da ferramenta Hydrology (Spatial Analyst 

Tools), foram utilizados os seguintes comandos/funções: 

• Fill para correção MNT (Preenchimento de depressões espúrias) 

• Identificação da direção de fluxo Flow Direction 

• Cálculo do Fluxo acumulado Flow Accumulation 

• Watershed (delimitação da bacia) 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A demarcação de bacias é favorecida, significantemente, pelo processo denominado por 

VALERIANO (2008) como ADD que, em suma, é uma sobreposição de fatiamentos criteriosos da 

curvatura horizontal (para destaque da drenagem e divisores de água) a classe de orientação de 

vertentes. As feições de drenagem e divisores de água, convertidas em vetores, são alvos de análises 

clássicas do terreno em que se busca a delimitação de zonas homólogas para fins de mapeamento 

geológico, geomorfológico e pedológico. Observa-se na área em estudo, conforma a Tabela 1 e a 

Figura 2 que a maior parte da Região Costa das Baleias é drenada pela bacia do rio Peruípe, 

ocupando cerca de 43,68% da área, o que corresponde a 3.011,32 km². 

 

Tabela 1 – Bacias hidrográficas pertencentes a Região Costa das Baleias – Bahia. 

Bacia Hidrográfica Área (km²) Percentual 

(%) 

Rio Peruípe 3.011,32 43,68 

Rio Itanhém 1.228,76 17,82 

Rio Nova Viçosa 902,56 13,09 

Rio Mucuri 827,28 12,00 

Litorânea de Mucuri 752,57 10,91 

Litorânea da ponta do Catu 87,41 1,26 

Litorânea da Ponta da Baleia 83,85 1,21 

Total 6.893,78 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Demarcação das Bacias Hidrográficas da Região Costa das Baleias – Bahia. Organizado pelos autores. 



Souza, Vale e Nascimento (2013) ao discutirem sobre a bacia do rio Peruípe afirmam que esta bacia 

é morfoesculturalmente composta basicamente por extensas planícies e tabuleiros costeiros 

ocupando aproximadamente 73,22% da sua área total, ou seja, mais da metade da área total da 

bacia, que corresponde aproximadamente a 3.392 km² da área da bacia não ultrapassam os 161m. 

Em sequência, uma porção de 26,74%, representativa da área total, apresenta o relevo 

intermediário, atingindo o seu ponto máximo de altitude a 460m, em áreas próximas a montante 

 

Quanto maior a altitude da bacia, menor a quantidade de energia solar que o ambiente recebe e, 

portanto, menos energia estará disponível dentro do sistema hidrológico. Além do balanço de 

energia, a temperatura também varia em função da altitude; amplas variações na altitude acarretam 

significativas alterações na temperatura, que, por sua vez, ocasionam uma série de consequências 

para o sistema hidrológico. Fica claro a importância da bacia do rio Peruípe, ao abranger a maior 

parte da Região Costa das Baleias e ao proporcionar elevados níveis de energia dentro do sistema 

hidrológico da região. 

 

A bacia hidrográfica do rio Itanhém, ocupa a segunda maior área da região, ao abranger 

aproximadamente 1.228,76 km², valor que corresponde a aproximadamente 17,82% da área total. 

Este rio nasce na aldeia dos Machacalis na divisa entre Minas Gerais e Bahia. Tem como principal 

afluente o Rio Itanhetinga. E é de vital importância para a região, ao atuar como centro econômico 

da região, influenciando a produção agrícola, o abastecimento dos centros industriais, o transporte 

de determinados alimentos entre as comunidades rurais, e o próprio abastecimento urbano das 

principais cidades da região. 

 

Posteriormente, destaca-se a contribuição do rio Nova Viçosa e do rio Mucuri, ao juntos, 

abrangerem cerca de 23,09% da área total da região, cerca de 1.729 km². O rio Nova Viçosa tem 

sido discutido pelos pesquisadores como um grande afluente do rio Peruípe. Já o rio Mucuri, recebe 

destaque pela sua extensão, aproximada em 446 km de comprimento, tendo sua nascente no 

nordeste mineiro e desaguando no extremo sul baiano. A bacia do rio Mucuri estende-se por 17 

municípios, sendo 13 mineiros, incluindo Teófilo Otoni e Nanuque que são as maiores cidades do 

seu percurso, e outros 4 baianos e capixabas. Compõe uma área com cerca de 15.400 km² e quase 

437 mil habitantes nos estados da Bahia, Espírito Santo, e Minas Gerais, onde está quase 95% da 

bacia (14.640 km²) e uma população residente estimada em 296.845 habitantes (DOMINGUEZ, 

2008).  
 

Ao final, destaca-se a contribuição das bacias hidrográficas litorâneas, aqui denominadas: bacia 

litorânea de Mucuri, bacia litorânea da Ponta do Catu e bacia litorânea da Ponta da Baleia, com 

respectivamente 10,91% de área ocupada na região, 1,26% de área ocupada e 1,21% de área 

ocupada. Juntas estas bacias litorâneas compreendem cerca de 923,83 km². Estas bacias, conforme 

estudos apontados por Souza (2013) ocupam uma área de alta vulnerabilidade ambiental. Ao 

estarem circundadas por áreas de deposição recentes, vegetação de restinga, manguezais, dunas e 

extensas planícies de maré. Fato que valida a urgência pela preservação e manutenção dos 

ecossistemas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia utilizada neste trabalho pautada em análises espectrais e rotinas de SIG, não 

dispensa a futura realização de trabalhos de campo. Embora o Geoprocessamento apresente índices 

confiáveis, a quantificação associada à escala em que o trabalho foi desenvolvido, os procedimentos 



poderiam mascarar fenômenos específicos e suas particularidades. Considera-se, todavia, que as 

técnicas de Sensoriamento Remoto aplicadas neste trabalho se mostraram eficientes para a escala de 

estudo proposta (1:150.000) e que as cartas topográficas digitais comparadas aos resultados obtidos, 

mostraram-se eficazes, permitindo a integração dos mapas temáticos, dando origem a diferentes 

interpretações.  

Com relação as bacias hidrográficas que compõem a Região Costa das Baleias, percebe-se a 

predominância em área ocupada da bacia do Rio Peruípe, seguida pela bacia do rio Itanhém, rio 

Nova Viçosa, Rio Mucuri e por fim, as bacias litorâneas. Percebe-se a necessidade do 

desenvolvimento de pesquisas nesta área, visando à melhor demarcação e acompanhamento destes 

cursos hídricos. 

Um estudo como este, se torna importante na medida em que pode ser utilizado como um norteador 

das políticas de gestão para esta parte da zona costeira e contribuir para que as novas ocupações e o 

desenvolvimento econômico e social sejam compatibilizados com a preservação ambiental. Fica 

claro a necessidade de estudos mais detalhados, com imagens de satélite com melhor resolução 

espacial, para se obter uma delimitação mais precisa, que vise atender às necessidades do homem e 

à manutenção dos recursos costeiros. 
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