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RESUMO 

A dinâmica estuarina no estado de Sergipe favoreceu a formação de planícies de marés em 

todas as desembocaduras fluviais, em áreas abrigadas da ação mecânica das ondas e que 

sofrem a influência do regime de marés, totalizando uma área estimada em cerca de 260 km². 

O objetivo da presente Tese foi analisar a evolução da paisagem das planícies de marés 

existentes no litoral Centro-Sul de Sergipe. A pesquisa utilizou como procedimentos 

metodológicos, norteados pelo método da Geoecologia das Paisagens: aquisição, 

processamento das imagens de satélite e fotografias aéreas, criação dos shapes e construção 

dos mapeamentos temáticos; quantificação da área das classes temáticas; trabalho de campo e 

interpretação dos dados. As análises mostraram que as assinaturas energéticas das planícies de 

marés que compõem a área de estudo são similares, excetuando-se pela influência do tensor 

natural: dinâmica fluviomarinha e pelos tensores antropogênicos que atuam sobre a área de 

estudo. A análise evolutiva da planície de Maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins 

(Aracaju/SE) mostrou que a redução da vegetação de mangue foi decorrente do assoreamento 

promovido pela erosão do pontal arenoso da Coroa do Meio e devido à baixa disponibilidade 

de nutrientes no sistema ambiental; A dinâmica evolutiva das planícies de marés da 

desembocadura do rio Vaza Barris (Itaporanga D’Ajuda/SE) revelou que as planícies de marés 

desenvolvidas em longo prazo estão em estabilidade, e as de curto prazo estão em 

instabilidade com tendência à redução pela erosão fluviomarinha e baixa disponibilidade de 

nutrientes; A análise evolutiva da desembocadura dos rios Piauí/Real (Estância/SE) revelou a 

ocorrência de planícies de marés de longo prazo que sofreram perdas severas de vegetação de 

mangue em decorrência da erosão fluviomarinha, com perda total de vegetação neste setor de 

44.000 m². Concluiu-se a partir dos resultados que todas as planícies de marés localizadas nas 

desembocaduras analisadas possuem tendência geral à perda de vegetação de mangue tanto 

por influência fluviomarinha (Vaza Barris) como por influência fluviomarinha e 

antropogênica (Piauí/Real e Sergipe). O estudo geoecológico proposto serve de instrumento 

para auxiliar no planejamento ambiental da zona costeira sergipana no tocante ao 

reordenamento das ocupações humanas. Essas ações devem ocorrer em observância à 

variabilidade das linhas de costas associadas a desembocaduras fluviais, e no sentido da 

conservação dos sistemas ambientais, como segurança de sobrevivência para as comunidades, 

que dependem dos manguezais, e para manutenção da biodiversidade que se reflete em 

garantia de oferta alimentar para a sociedade como um todo. 

Palavras-chave: Manguezal, Dinâmica Costeira, Derivações antropogênicas.  
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ABSTRACT 

The estuarine dynamics in the state of Sergipe favored the formation of tidal plains in all the 

river mouths, in areas sheltered from the mechanical action of the waves and that are 

influenced by the tidal regime, totaling an estimated area of about 260 km². The aim of this 

thesis was to analyze the evolution of the tidal plains on the south-central coast of Sergipe. 

The research used as methodological procedures, guided by the method of Geoecology of 

Landscapes: acquisition, processing of satellite images and aerial photographs, creation of the 

shapes and construction of thematic mappings; Quantification of the area of the subject 

classes; Fieldwork and data interpretation. The  analyzes showed that the energy signatures of 

the tidal plains that make up the study area are similar, except for the influence of the natural 

tensor: fluviomarine dynamics and anthropogenic tensors acting on the study area. The 

evolutionary analysis of the tidal plain between the neighborhoods 13 de Julho and Jardins 

(Aracaju / SE) showed that the reduction of mangrove vegetation was due to sedimentation 

promoted by the erosion of the sandy crown of Coroa do Meio and due to the low availability 

of nutrients in the environmental system; The evolutionary dynamics of the tidal plains at the 

mouth of the Vaza Barris (Itaporanga D'Ajuda / SE) revealed that the long-term tide plains are 

in stability, and the short-term tides are in instability with a tendency to reduce by fluvial 

erosion And low availability of nutrients; The evolutionary analysis of the Piauí / Real river 

mouths (Estância / SE) revealed the occurrence of long - term tidal plains that suffered severe 

losses of mangrove vegetation due to fluvial erosion, with total loss of vegetation in this area 

of 44,000 m². It was concluded from the results that all the tidal plains located in the analyzed 

mouths have a general tendency to the loss of mangrove vegetation both by fluvial-influenced 

influence (Vaza Barris) and by fluviomarine and anthropogenic influence (Piauí / Real and 

Sergipe). The proposed geoecological study serves as an instrument to assist in the 

environmental planning of the Sergipe coastal zone with regard to the rearrangement of 

human occupations. These actions should occur in compliance with the variability of the back 

lines associated with river mouths, and towards the conservation of environmental systems, 

such as survival security for the communities that depend on mangroves, and for maintaining 

biodiversity that is reflected in Supply for society as a whole. 

Keywords: Mangrove, Coastal Dynamics, Anthropogenic Derivations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A configuração atual das planícies costeiras na costa leste do Brasil originou-se a 

partir das flutuações do nível relativo do mar durante o Quaternário (SUGUIO & MARTIN, 

1978). Para os estados de Sergipe e Alagoas, um modelo esquemático foi produzido por 

Bittencourt et al (1983) para refletir esse processo de formação a partir das transgressões e 

regressões marinhas. Os principais eventos associados à evolução paleogeográfica quaternária 

foram responsáveis pelo retrabalhamento da Formação Barreiras; Afogamento dos vales 

fluviais, Deposição dos sedimentos no sopé das falésias formadas, conjuntamente com 

materiais de origem orgânica; Deposição de sedimentos de origem eólica e Formação dos 

terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos.  

 Os seis estuários que cortam a planície costeira sergipana atualmente foram originados 

durante os eventos transgressivos/regressivos citados anteriormente. Contudo, cada região 

estuarina possui uma dinâmica peculiar, própria dos processos condicionantes que atuam em 

sua modelagem, sejam de origem oceanográfica (regime de marés, ondas e correntes 

litorâneas), fluvial (descarga fluvial), atmosféricas (precipitações e dinâmica eólica) e/ou de 

interferências antrópicas (TESSLER & CAZZOLI Y GOYA, 2005).  

 A dinâmica estuarina no estado de Sergipe favoreceu a formação de ambientes de 

planícies de marés em todas as desembocaduras fluviais. Para que ocorram o desenvolvimento 

de áreas de planícies de marés e posterior colonização pela vegetação (caracterizando assim 

um manguezal) é necessário que existam áreas abrigadas da ação mecânica das ondas e que 

estas sofram a influência do regime de marés (ZENKOVICH, 1967; ANGULO, 1990). No 

Brasil dois ecossistemas se desenvolvem sobre as planícies de marés: manguezais e marismas 

(SHAEFFER-NOVELLI, 2000). Contudo, o ecossistema com maior expressividade é o 

manguezal encontrado em quase toda a costa brasileira, do estado do Amapá até o estado de 

Santa Catarina, ocupando uma área estimada em cerca de 13.000 km² (SPALDING et al, 

2010). Em Sergipe esse é o ecossistema associado à dinâmica das desembocaduras 

fluviomarinhas, com área estimada em cerca de 260 km² (SHAEFFER-NOVELLI, 2000). 

 O estudo de dinâmica em ambientes estuarinos pode ser alicerçado pela análise 

geoecológica da paisagem, com a finalidade de se identificar os componentes do sistema 

(Estrutura); as relações entre os componentes (biofísicos e antrópicos), bem como o papel que 

cada um desempenha (Função) e como ocorrem os fluxos de matéria e energia dentro do 
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sistema ambiental (Dinâmica), com aporte para os cenários futuros (Evolução) (TROLL, 

1970). Associado a esses estudos é necessário englobar as ações humanas como fator 

importante na estruturação dos sistemas ambientais. Monteiro (2001) afirma que as ações 

antrópicas podem derivar (ou alterar) os ambientes de forma direta ou indireta. Muitas vezes, 

as formas de intervenções humanas sobre os manguezais devido à expansão da ocupação ao 

longo das regiões estuarinas brasileiras, promovem como derivações diretas a degradação 

desses ambientes (MACIEL, 1986 apud SHAEFFER – NOVELLI, 2000). Contudo, as 

derivações antropogênicas podem atuar de forma indireta em algumas situações para a 

formação de novos sistemas ambientais.   

 Alguns trabalhos realizados tendo como temática os manguezais sergipanos 

enfatizaram a importância da biota (ARAÚJO, 2006; LANDIM; GUIMARÃES, 2006; 

SANTOS, 2010), a compartimentação fisiográfica (NASCIMENTO, 1990) e as pressões 

antrópicas ao longo do tempo, como determinantes para alterações dessa unidade nas 

desembocaduras dos rios São Francisco, Sergipe, Vaza Barris e Piauí-Real (WANDERLEY, 

1998; SANTOS, 2010; SANTOS, 2012). 

 Não foram verificadas a partir de levantamento bibliográfico análises que se 

ocupassem da abordagem da paisagem integrada em ambientes de planícies de marés no 

estado de Sergipe, sendo esses estudos necessários para a compreensão da sua influência 

sobre a dinâmica costeira em face do momento atual em que se discutem prováveis mudanças 

ambientais nas escalas regional e global, e seus rebatimentos sobre a sociedade, em especial 

aos atores sociais que subsistem da existência desses ambientes.  

1.1. Área de estudo e relevância da pesquisa.  

 A pesquisa desenvolvida possui como recorte espaço-temporal as planícies de marés 

do litoral centro-sul de Sergipe, localizadas nas desembocaduras dos rios: Sergipe (Manguezal 

entre os bairros 13 de Julho e Jardins – Aracaju/SE); Vaza-Barris (área localizada no 

município de Itaporanga D’Ajuda) e Piauí/Real (área localizada no município de Estância) 

(Figura 1).  
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Figura 1- Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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 A escolha do recorte espaço-temporal se deve a influência das interações humanas que 

atuaram (atuam e possivelmente venham a atuar) no processo de formação e/ou modelagem 

das planícies de marés associadas às desembocaduras dos rios Sergipe, Vaza-Barris e 

Piauí/Real. Outra justificativa para a escolha deste recorte deve-se ao fato de que observações 

de mudanças na dinâmica costeira utilizando-se os manguezais como indicadores devem ser 

efetuadas em uma perspectiva regional, conforme orienta Shaeffer-Novelli; Citrón-Molero; 

Soares (2002), sendo o recorte escolhido uma boa opção para observação desses fenômenos. 

 O despertar para a realização da presente pesquisa surgiu da inquietação sobre como se 

processou a formação e como se dá a dinâmica das planícies de marés nas três 

desembocaduras, sendo sistemas ambientais relativamente próximos, distribuídos em uma 

área de apenas 640km², mas com características totalmente distintas. 

 Trabalho já realizado pela autora na desembocadura do rio Sergipe, mais 

especificamente na Coroa do Meio, mostrou que análises de mapeamentos multitemporais 

foram fundamentais para a reconstrução e compreensão da paisagem costeira pretérita, nas 

quais os manguezais inseridos ocupavam uma área muito maior do que o apresentado na 

paisagem atual (SANTOS, 2012).  A análise da autora teve como recorte temporal o período 

de 1955 a 2008 (Figura 2). Verificou-se que na área, entre 1955 e 1978, iniciaram-se as 

intervenções antrópicas diretas sobre o manguezal, contudo, mesmo em face do aterramento 

de parte do manguezal para a estruturação do bairro recém-criado houve aumento na área do 

manguezal, com valor total passando de 3,66 km² para 3,92km².  

 No período analisado foi perceptível à extrema resiliência do manguezal se 

recuperando mesmo sofrendo com as intervenções humanas degradantes. Entre 1978 e 2008, 

o aumento dos aterramentos realizados na Coroa do Meio e a expansão da ocupação humana 

sobre a área fizeram com que o manguezal fosse reduzido de 3,92km² para 1,67km². Ou seja, 

mais da metade dos manguezais da Coroa do Meio, foram destruídos. Como exemplo dos 

efeitos indiretos provocados pela destruição dos manguezais, houve a alteração da dinâmica 

costeira local. A existência dos manguezais permitia que a ação das ondas e marés sobre a 

Coroa do Meio encontrasse uma zona de amortecimento (canais de marés) dos impactos, o 

que resultaria na diminuição dos processos erosivos. Com a ausência dos manguezais, ocorreu 

aumento no número de episódios erosivos no local, forçando o poder público a instalar obras 

de contenção para a erosão costeira (SANTOS, 2011; SANTOS, 2012). 
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Figura 2 - Evolução da Planície de maré da Coroa do Meio na desembocadura do rio Sergipe- Aracaju/SE. 

 

Em amarelo a área correspondente a Planície de maré, e em vermelho a ocupação humana. 
Fonte: Elaboração da autora. 
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 A análise realizada pela autora na Coroa do Meio instigou para a realização da análise 

evolutiva na planície de maré adjacente à Coroa do Meio, localizado entre os bairros 13 de 

Julho e Jardins. Em Santos (2014), a autora fez uma breve análise evolutiva sobre a formação 

dessa planície de maré, porém, sem enfocar a dinâmica do substrato como determinante para 

o desenvolvimento dos bosques de mangue e sem associar as transformações recentes que o 

mesmo sofreu, sendo o objeto da presente pesquisa juntamente com as planícies de marés do 

Rio Vaza-Barris e Piauí-Real, tendo em vista uma análise dinâmica comparativa regional. 

 Sabendo-se que a análise multitemporal pode ser a chave para a compreensão de 

grande parte dos processos ambientais, a presente pesquisa defendeu como tese que: As 

Planícies de marés do litoral centro-sul de Sergipe possuíram seus processos de formação 

modelados pela dinâmica costeira e influenciados pelas derivações antropogênicas, sendo 

totalmente distintas umas das outras mesmo possuindo assinaturas energéticas similares. As 

hipóteses que nortearam a tese supracitada são as seguintes: 

• O desenvolvimento dos substratos das planícies de marés não foram unicamente 

formados em longo prazo, como afirmam autores como Thom (1982) e Woodroffe 

(1999), e podem desenvolver-se por causas antrópicas em médio e curto prazos; 

• Assinaturas energéticas similares produzem manguezais totalmente distintos; 

• As mudanças na configuração da linha de costa estão promovendo a erosão do 

substrato e a perda da vegetação de mangue nos litorais: centro (13 de Julho e Jardins) 

e sul (desembocaduras dos rios Vaza Barris e Piauí/Real) e desenvolvimento dos 

manguezais no estuário inferior da desembocadura do rio Vaza-Barris com formação 

de novo substrato. 
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1.2. Objetivos: Geral e Específicos. 

 Para comprovar as hipóteses que caracterizaram a Tese da presente pesquisa foi 

elencado como objetivo geral: Analisar a evolução da paisagem das planícies de marés 

existentes no litoral Centro-Sul de Sergipe correlacionando a estrutura biofísica e interações 

humanas, além de compreender as principais derivações antropogênicas que os manguezais 

apresentam e suas consequências na dinâmica da paisagem. 

 A fim de atingir o objetivo proposto e assim chegar a Tese inicial foram 

desmembrados os seguintes objetivos específicos a partir do geral: 

• Identificar, mapear e quantificar a área de distribuição dos manguezais e intervenções 

antrópicas no litoral Centro-Sul de Sergipe, no período entre 1965 - 2014; 

• Analisar as pressões antrópicas derivadas das ações diretas/indiretas sobre os 

manguezais; 

• Correlacionar os processos costeiros existentes nas desembocaduras fluviais com a 

dinâmica das planícies de maré e suas assinaturas energéticas  

• Projetar cenários evolutivos da paisagem a partir da síntese dos produtos cartográficos 

e da análise de campo. 

1.3. Procedimentos metodológicos da Tese. 

 Norteado pelo método da Geoecologia das paisagens (TROLL, 1970), que possui 

como princípio fundamental a análise da Estrutura, Funcionamento e Dinâmica das paisagens, 

foram elencados os seguintes procedimentos metodológicos: Aquisição, processamento das 

imagens de satélite, criação dos shapes e construção dos mapeamentos temáticos; 

quantificação da área de cada uma das classes temáticas, confecção dos mapas termais; 

trabalho de campo e interpretação dos dados. O fluxograma 1 representa as etapas da pesquisa 

efetuada para a execução do trabalho:  
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Fonte: Elaboração da autora. 
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Fluxograma 1- Etapas metodológicas para execução da pesquisa. 
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1.3.1. Aquisição e processamento das imagens de satélite e fotografias aéreas: 

 A análise multitemporal para esta pesquisa consistiu em um dos melhores 

instrumentos para verificar o funcionamento e a dinâmica da área de estudo. Para sua 

execução foram utilizadas imagens de satélite Quickbird de alta resolução, adquiridas e 

cedidas pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB/SE, e Fotografias aéreas, 

cedidas pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão – SEPLAG/SE, para o 

mapeamento das planícies de marés entre os bairros 13 de Julho e Jardins. Também foram 

utilizadas imagens de satélite Landsat 5 TM e 7 ETMXS de forma a auxiliar nas análises que 

possuíam lacunas devido ao espaço temporal muito longo entre as imagens de alta resolução. 

As imagens e fotografias aéreas utilizadas bem como suas informações estão descritas na 

Tabela 1.  

Tabela 1 – Informações sobre as imagens de satélite e fotografias aéreas utilizadas na pesquisa. 
ANO TIPO DE IMAGEM ESCALA*/RESOLUÇÃO** 
1955 Fotografias aéreas *1/20.000 
1965 Fotografias aéreas *1/60.000 
1978 Fotografias aéreas *1/15.000 
1984 Fotografias aéreas *1/25.000 
1987 Imagens do satélite Landsat 5 TM **30m (multiespectral) 
1994 Imagens do satélite Landsat 5 TM **30m (multiespectral) 
1998 Imagens do satélite Landsat 5 TM **30m (multiespectral) 
2001 Imagens do satélite Landsat 5 TM **30m (multiespectral) 
2003 Imagens do satélite Landsat 7 ETMXS **30m (multiespectral) 
2004 Fotografias aéreas *1: 10.000 
2008 Imagens do satélite Quickbird **2,40m (multiespectral) 
2011 Imagens do satélite Quickbird **2,40m (multiespectral) 
2014 Imagens do satélite Quickbird **2,40m (multiespectral) 
2011 Imagens do satélite Rapideye **2,62m (multiespectral) 
2014 Imagens do satélite Rapideye **2,62m (multiespectral) 

Elaboração da autora. 

 O processamento das imagens de satélite e das fotografias aéreas foi dividido em duas 

etapas: retificação do datum horizontal e do georeferenciamento.  

 Com relação ao mapeamento, no SIG ArcGis v.12.2.1 foram feitas as importações das 

fotografias aéreas dos anos de 1955, 1965, 1978, 1984, 2004 e das imagens de satélite dos 

anos de1987, 1994, 1997, 2001, 2003, 2008, 2011 e 2014 e posteriormente foi feita a correção 

do datum horizontal de SAD 1969 para SIRGAS 2000 seguindo as convenções internacionais 

vigentes no ano de 2016. 
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 Após a retificação do datum foi efetuada a retificação do georeferenciamento das 

imagens de satélite utilizando como referência as fotografias aéreas do ano de 2004, 

executadas pela SEPLAG/SE e que compõem a base cartográfica do estado de Sergipe. O 

georeferenciamento foi efetuado com auxílio do SIG QuantumGis v.2.0.1. Essa etapa permitiu 

que as imagens de satélite e as fotografias aéreas pudessem ser sobrepostas quando 

necessário, a fim de facilitar a análise evolutiva. 

1.3.2.  Vetorização, criação dos arquivos em shapefile e confecção dos mapas temáticos.  

 No SIG ArcGis v.12.2.1 foi efetuada a criação das classes temáticas no formato 

shapefile (.shp). As principais classes temáticas vetorizadas foram: Planície de maré 

desprovida de mangue; Mangue; Apicuns; Ação antrópica; Vias de acesso; Praia; Pontal 

arenoso emerso e submerso e Banco arenoso.  

 Após a vetorização das classes temáticas e posterior criação dos polígonos foi 

realizada a medição da área das classes temáticas: Planície de maré desprovida de mangue; 

Mangue; Apicuns; Ação antrópica; Vias de acesso; Pontal arenoso emerso e submerso e 

Banco arenoso. A medição foi efetuada observando os valores de área de cada polígono, 

presentes na tabela de atributos de cada classe, com exceção da classe Pontal arenoso emerso, 

que foi medida com auxílio da ferramenta measure, esta opção foi tomada devido à 

necessidade de somente medir a área que sofreu erosão e que possui relevância para a 

pesquisa.   

 Os mapas temáticos tiveram como objetivo representar os principais elementos da área 

de estudo. Foram realizados para esta pesquisa mapeamentos relativos aos anos de 1955, 

1965, 1978, 1984, 2004, 2008, 2011 e 2014.  

 Foi efetuada também a vetorização da linha de costa para alguns setores da área de 

estudo. Para a vetorização da Linha de costa utilizou-se como indicador a linha de maré alta 

(High Water Line), que separa a praia seca da área úmida. Este indicador é muito utilizado 

para determinação da linha de costa por ser de fácil identificação em imagens de satélite e/ou 

fotografias aéreas e por possuir boa continuidade ao longo da área de estudo (PAJAK; 

LEATHERMAN, 2002). Foi efetuado o levantamento da linha de costa para a margem direita 

da desembocadura do rio Vaza Barris e para a margem esquerda da desembocadura dos rios 

Piauí/Real, a fim de verificar as variações de posicionamento e ocorrência de episódios 
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erosivos. Posteriormente foi confeccionado o mapa temático de evolução da linha de costa a 

partir da sobreposição dos dados obtidos. 

1.3.3. Quantificação da área das classes temáticas.  

 Para quantificar a área de cada uma das classes temáticas relevantes para o trabalho 

foram adotadas duas formas de quantificação: a primeira foi extrair os dados da tabela de 

atributos de cada shape criado, sendo o resultado mensurado em quilômetros quadrados 

(km²); a segunda foi utilizar a ferramenta measure na opção measure an area. Este 

procedimento foi adotado para quantificar a área erodida da classe Pontal arenoso (localizada 

após a obra de contenção à erosão costeira) utilizando como referência a última imagem 

quickbird e/ou fotografia aérea analisada.  

1.3.4. Mapeamento evolutivo da temperatura do solo da área de estudo. 

 Com auxílio do software IDRISI foi feito o mapeamento evolutivo termal da área de 

estudo, utilizando a banda 6 das imagens de satélite LANDSAT 5 TM dos anos de 1987, 1998 

e 2011.  

 A extração da banda termal no IDRISI começa pela importação da banda 6 da imagem 

de satélite para o software  e posteriormente é efetuada a conversão em arquivo .rst, concluída 

esta etapa abre-se uma caixa de diálogo nomeada de: Composer, dentro da qual se estabelece 

o número de classes de temperatura. Posteriormente é efetuada a transformação do primeiro 

arquivo.rst em uma imagem termal, também em .rst. Concluída a etapa foi feita a 

transformação do arquivo termal em imagem Geotiff.  

 A construção do mapa evolutivo foi finalizada no software ArcGis, logo após ter sido 

feita a correção do georreferenciamento da imagem obtida. 

 1.3.5. Trabalho de campo  

 Os trabalhos de campo que foram desenvolvidos na área de estudo tiveram como 

principais objetivos: 

ETAPA 1: Reconhecimento das pressões antrópicas atuais na área de estudo - Essas visitas 

auxiliaram na compreensão dos dados obtidos através dos mapeamentos multitemporais. Os 

locais visitados da área de estudo foram fotografados, georreferenciados e comparados com os 
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mapas multitemporais. A visita técnica utilizou para o reconhecimento da área de estudo uma 

planilha adotada por Santos (2010) que foi readaptada para a pesquisa (Anexo I e II). 

 ETAPA 2: Realização de perfil geoecológico. A realização do perfil geoecológico foi feita a 

partir de visitas a campo ocorridas nos dias 08/04/16, 17/09/16 e 18/09/16, durante a maré 

baixa de sizígia com cota 0.0, objetivando construir transectos nas áreas de manguezais do 

tipo franja (mais próximos da linha de costa) e de bacia. Foi efetuada nessa etapa a coleta de 

sedimentos do substrato; mensuração das espécies de mangue encontradas no perfil e 

fotografias da fauna - As visitas técnicas realizadas nessa etapa tiveram por objetivo a análise 

biofísica dos manguezais.  

 A coleta de sedimentos teve como objetivo analisar a composição sedimentológica e 

geoquímica presente nas áreas de planícies de maré da área de estudo. Para tal foram 

escolhidos alguns pontos para a coleta das amostras de sedimentos, na zona de intermarés, as 

amostras foram encaminhadas posteriormente para análises laboratoriais no Instituto de 

Tecnologia e Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, com a finalidade de extrair informações 

a respeito da composição de macronutrientes, teor de salinidade, pH, percentual de sódio 

trocável,  matéria orgânica e classificar o substrato texturalmente e quanto a salinidade 

presente na amostra. As amostras foram analisadas a partir de metodologia específica descrita 

no Manual de Análises Químicas de Solos, Plantas e Fertilizantes (EMBRAPA, 1999). 

 A descrição da flora no transecto teve como objetivo compreender as principais 

espécies de mangues existentes nos manguezais da área de estudo. Os pontos onde foram 

realizadas as coletas estão localizados nas zonas intermarés. 

1.3.6.  Integração dos dados 

 Os dados obtidos ao longo da pesquisa foram integrados e interpretados a fim de 

elucidar os questionamentos suscitados e que deram origem ao projeto de pesquisa, 

comprovando ou não as hipóteses norteadoras. 
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1.4. Estrutura geral da tese 

 A presente tese está estruturada em oito capítulos, organizados a partir da tese e dos 

objetivos propostos e já apresentados no item 1.2.  

 Na introdução foi feito um panorama geral do trabalho, com a apresentação da área de 

estudo e do objeto da pesquisa a partir da justificativa para a escolha do trabalho, que se 

baseou em trabalhos desenvolvidos anteriormente e que inspiraram a realização da pesquisa. 

Também está exposta nesse capítulo a tese defendida na presente pesquisa, os objetivos e 

procedimentos metodológicos utilizados. 

 Os Capítulos 2 e 3 apresentam o referencial teórico do trabalho e possuem como 

objetivo mostrar as características gerais do objeto de estudo da presente Tese. No capítulo 2 é 

apresentado o arcabouço teórico-metodológico trabalhado em Geografia Física e que norteou 

o desenvolvimento da pesquisa, utilizando a categoria de análise da Geografia: Paisagem, a 

partir da teoria dos Geossistemas sob a ótica da Geoecologia das paisagens. O Capítulo 3 

apresenta os geofácies Planícies de marés a partir da sua estrutura, função e dinâmica em 

associação com as mudanças paisagísticas oriundas das variações do nível do mar. 

 O Capítulo 4 corresponde à caracterização das assinaturas energéticas das planícies de 

marés das desembocaduras dos rios: Sergipe, Vaza Barris e Piauí/Real. A assinatura energética 

é representada pelos fatores que correspondem à entrada de energia nos sistemas ambientais 

analisados bem como pelos tensores energéticos que são responsáveis pela perda de energia 

nos sistemas.  

 Os Capítulos 5,6 e 7 correspondem aos resultados obtidos a partir da realização da 

pesquisa e representam a análise geoecológica da área de estudo a partir da dinâmica 

evolutiva das planícies de marés estudadas na presente tese. 

 No capítulo 5 é abordada a análise da dinâmica evolutiva da planície de maré 

localizada na margem direita da desembocadura do rio Sergipe, entre os bairros 13 de Julho e 

Jardins. Nesse setor analisado os principais tensores ambientais que se destacam e modelam a 

paisagem costeira analisada são a dinâmica fluviomarinha e as ações antropogênicas. 

 No capítulo 6 a análise geoecológica discorre sobre a dinâmica evolutiva das planícies 

de marés da margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris. Neste setor, o tensor 

ambiental com maior destaque é a dinâmica fluviomarinha, que possui características fluviais 
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diferenciadas dos outros setores analisados, sendo determinante para a configuração das 

planícies de marés de curto prazo desenvolvidas no local. 

 O Capítulo 7 apresenta o último setor do litoral Centro-sul sergipano analisado no 

presente trabalho, que se diferencia das demais por ser uma desembocadura onde deságuam 

dois rios: o Piauí e o Real, e por possuir a atuação de sentidos diferenciados de deriva 

litorânea efetiva, o que também confere modelagem diferenciada na margem esquerda dessa 

desembocadura e dinâmica evolutiva das planícies de marés diferentes das duas outras 

desembocaduras analisadas. 

 O Capítulo 8 corresponde à integração das análises geoecológicas realizadas ao longo 

do trabalho, comprovação da tese defendida e a consolidação de um cenário projetivo para a 

área de estudo, baseando-se nas características das assinaturas energéticas e nos elementos 

que diferenciam as paisagens costeiras estudadas.  Na presente pesquisa esses elementos 

foram representados pelos tensores ambientais que promovem a perda de energia para os 

sistemas ambientais e consequente desequilíbrio. Após a integração dos setores analisados foi 

feita considerações finais e recomendações para a conservação e manejo da área de estudo.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

A PAISAGEM COMO OBJETO DE ANÁLISE, SUAS LACUNAS 

PROCEDIMENTAIS E ESFORÇOS PARA AVANÇOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 
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2. A PAISAGEM COMO OBJETO DE ANÁLISE, SUAS LACUNAS 

PROCEDIMENTAIS E ESFORÇOS PARA AVANÇOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS: 

 A geografia física preconizada historicamente por Humboldt se encontrou polarizada 

entre meados do século XX por duas vertentes de análise da paisagem: uma pela escola de 

geografia de origem russo-soviética e a outra de origem alemã. Até meados da década de 1970 

três conjuntos teóricos-metodológicos já haviam se fixado como as bases fundamentais da 

Geografia Física: A Geoecologia das Paisagens (TROLL); A Teoria dos Geossistemas de 

origem Siberiana (SOCHAVA); e os Geossistemas da escola Francesa (BERTRAND) além 

das análises geomorfológicas de Tricart, voltadas para as ciências naturais mas com larga 

absorção pela Geografia. No Brasil dois grandes geógrafos foram responsáveis pela difusão 

dessas concepções em seus trabalhos: Aziz Ab’Saber e Carlos Augusto F. Monteiro, com 

grande influência em todo o quadro da Geografia Física edificado no Brasil na perspectiva da 

análise da paisagem  integrada. O objetivo do presente capítulo é apresentar algumas das 

bases epistemológicas da Geografia Física, com ênfase no estudo das paisagens, os avanços 

nos procedimentos metodológicos mais recentes e a adequação teórico-metodológica do 

objeto de estudo da tese. 

2.1. Carl Troll e o estudo da Landschaft  

 O termo paisagem pode ser compreendido a partir de várias acepções nos mais 

diversos campos, do conhecimento à arte. Na geografia, a paisagem é concebida como objeto 

próprio dessa ciência e corresponde a unidade espacial de manifestação dos fenômenos 

geográficos. Mais especificamente na geografia empreendida por Alexander Von Humboldt, o 

estudo da paisagem foi introduzido na escola de origem alemã por Passarge no início do 

século XX. A paisagem em discussão é representada pelo termo Landschaft, que de acordo 

com Troll (1950) já existia há mais de mil anos e sua evolução conceitual somente foi 

possível a partir do momento em que a Landschaft foi apropriada pela ciência geográfica.  

Essa apropriação permitiu o surgimento de movimentos que visavam à proteção e 

conservação da natureza (TROLL, 1950). 



18 

 

 Tendo a paisagem como objeto da geografia, várias definições surgiram mediante a 

incorporação dos métodos de análise. Oppel em 1885 (apud TROLL, 1968) definiu a 

paisagem como sendo um espaço que se apresentava como uma totalidade a partir do ponto de 

vista do observador. Essa análise da paisagem foi definida na época para representar espaços 

de desertos absolutos ou de áreas de forte influência glacial onde somente interessavam a 

atuação dos processos físicos. A partir das análises realizadas com auxílio de sobrevoos, a 

escola russa utilizou a expressão paisagem aérea para definir o conjunto de fenômenos físicos 

e geográficos que ocorriam na superfície terrestre, característicos de um determinado 

território, sendo estes passíveis de visualização aérea (TROLL, 1950).   

 Em 1950, Carl Troll propôs a definição do termo paisagem geográfica como sendo: “ 

Um setor da superfície terrestre definido por uma configuração espacial determinada, 

resultante de um aspecto exterior, do conjunto de seus elementos e de suas relações externas e 

internas, que estão enquadrados pelos limites naturais das outras paisagens de caráter 

distinto.” (TROLL, 1950; TROLL, 1968).  O autor analisou a paisagem a partir da sua 

fragmentação natural. De acordo com o autor existe uma hierarquia de unidades de paisagem 

com dimensões variáveis. No primeiro nível estão as grandes unidades que podem ser 

expressas por extensas faixas que atravessam os continentes, atualmente denominados como 

domínios climatobotânicos ou biomas terrestres, a exemplo da taiga e desertos. 

Posteriormente podem-se enquadrar as unidades de paisagem cada vez menores, como 

pequenos fragmentos rochosos que integram paisagens diminutas, tal qual um mosaico 

(TROLL, 1968a).   

 A influência de Carl Troll é indiscutivelmente presente dentro da constituição das 

bases epistemológicas do estudo da Landschaft na geografia alemã. De acordo com Trueba 

(2012), que analisou a vida e a obra do autor, Carl Troll construiu sua carreira como 

pesquisador na Geografia embasando seus estudos iniciais em Geomorfologia, Climatologia, 

Fitogeografia, Glaciologia, Cartografia das montanhas e no estudo das paisagens, este último 

sendo seu campo de maior aprofundamento, onde cunhou as bases da geoecologia de áreas 

montanhosas. Contudo, antes de falar da contribuição de Troll no estudo das paisagens é 

necessário apontar as diferenças existentes entre o estudo das paisagens empreendido pelos 

pesquisadores da escola russo-soviética até chegar à escola da paisagem de origem alemã 

(Organograma 1). 
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 Em Troll (1966; 1968; 1970) é possível analisar a evolução conceitual do estudo das 

paisagens do ponto de vista ecológico-biológico e geográfico.  No final do século XIX surgia 

a Ecologia enquanto campo científico, o termo foi proposto pelo alemão E. Haeckel (1866 

apud TROLL, 1970) e tem como definição o estudo dos seres vivos e seus relacionamentos 

com o ambiente. Posteriormente, novas terminologias foram incorporadas a Ecologia, como 

por exemplo, o termo biocenose que representava o estudo das relações internas de uma 

comunidade viva, proposto por K. Möbius (1877 apud TROLL, 1970), e o conceito derivado 

Biocenologia, criado por H. Gams (1918 apud TROLL, 1970), para designar a ciência que 

estuda as comunidades orgânicas. Ainda no campo conceitual da Ecologia surge o termo 

biótopo como definição para as análises de biocenoses individuais que ocupam lugares com 

dimensões definidas (F. DAHL, 1908 apud TROLL, 1970). 

Organograma 1- Evolução histórica do estudo das paisagens nas escolas: Alemã, Anglo-Saxônica e 
Russo-Soviética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Troll (1970) 
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  Entrando no campo da geografia, o termo Landschaft foi incorporado pela escola 

russo-soviética recebendo nova denominação: Landsaftovdenije. O primeiro trabalho 

orientado nessa perspectiva foi o Landschaft geographical zones of the U.S.S.R escrito por 

L.S. Berg (1913 apud TROLL, 1970). Berg influenciou também trabalhos do pedólogo russo 

Dokucajev. Contudo, é necessário destacar que a noção de paisagem discutida no início do 

século XX pelos soviéticos possuía como estrutura a análise das comunidades de organismos 

(fitocenose e zoocenose), fenômenos inorgânicos (componentes abióticos: geomorfologia, 

hidrográfica e fatores climáticos) e ocasionalmente o homem. Os principais pesquisadores 

soviéticos que trabalharam sob essa orientação foram Grigorjev e Solntsev, no período entre 

1938 e 1948 (Figura 1). 

 Os estudos das paisagens não se restringiram a escola alemã e russo-soviética até a 

primeira metade do século XX. Em 1935, A. G. Tansley (um dos mais excepcionais 

pesquisadores para os estudos de vegetação nas ilhas britânicas de acordo com Troll (1970)) 

introduziu no campo científico uma expressão importante para os estudos ecológicos: 

Ecossistema, que podia ser definido como o conjunto complexo de organismos e fatores 

ambientais em uma unidade ecológica de qualquer nível. Os trabalhos desse autor 

contribuíram para a interpretação científica das fotografias aéreas em paisagens naturais com 

pouca ou nenhuma ação antrópica. Nesses estudos, a análise funcional dos fenômenos 

ecológicos é dada do ponto de vista vertical, sendo que as diferenciações regionais da 

superfície terrestre são examinadas do ponto de vista horizontal (TROLL, 1970). 

 É relevante salientar que muitos dos trabalhos realizados até meados do século XX 

pela escola alemã, a partir do estudo dos ecossistemas, negligenciaram a análise funcional. 

Essa tomada de postura pelos pesquisadores se justificava porque a Geografia não havia 

assumido a introdução de métodos quantitativos em seus estudos (TROLL, 1970). 

 De volta à escola russo-soviética, em 1964 surge o conceito de Biogeocenologia 

elaborado pelo botânico florestal Sukachev. O autor definiu Biogeocenose como sendo o 

resultado da combinação entre os fenômenos naturais homogêneos, em uma dada área, onde 

ocorre intercâmbio de matéria e energia em constante movimento e desenvolvimento. Para 

maior aceitação em âmbito internacional Carl Troll sugeriu na década de 1960 o uso do termo 

Geoecologia, como um conceito ampliado e mais completo. Nessa discussão envolvendo o 



 

estudo das paisagens (Landschaft

construção. Diferentemente dos estudos desenvolvidos nesse período, que centravam suas 

análises na dinâmica dos fenômenos naturais na perspectiva ecossistêmica, a geoecologia 

associou as transformações bióticas com reflexos sobre os fatores abióticos e as ações do 

homem. Essas transformações foram denominadas por Troll (1963) como sucessão da 

paisagem (Landscape sucession

 Carl Troll ao propor sua análise integrada da paisagem (a partir da geoecologia) 

defendia o uso das fotografias aéreas nos trabalhos realizados

utilizados por muitos pesquisadores da época, Troll em 1968 expõe as principais 

aplicabilidades do uso das fotografias aéreas nas análises da paisagem geográfica. O autor em 

sua obra Landschaftsökologie

dividir em subunidades paisagísticas as áreas de manguezais. De acordo com Troll as imagens 

aéreas permitem a diferenciação das unidades geomorfológicas estabelecendo limites bem 

definidos entre a água doce e salgada (nesse

planície de intermarés e a planície costeira) e a distinção das diversas espécies de mangues 

que se distribuem por toda área inundável. O que o autor apresenta como maior contribuição 

dentro da análise das paisagens a partir de imagens aéreas é a possibilidade de investigar o 

objeto na perspectiva vertical e horizontal, ou seja, a aplicação da análise funcional (já citada 

anteriormente). Exemplificando a análise funcional horizontal em manguezais, Troll (1968

sugere a representação das espécies vegetais a partir do corte transversal da vegetação, onde é 

possível discriminar a simbiose entre o estrato vegetal, o microclima, clima do solo e 

composição edáfica (Figuras 

Figura 3-Corte transversal da vegetação como suporte para a análise funcional horizontal da paisagem.

Fonte: Troll (1968). 

Landschaft) a geoecologia analisa a interferência humana na sua 

o. Diferentemente dos estudos desenvolvidos nesse período, que centravam suas 

análises na dinâmica dos fenômenos naturais na perspectiva ecossistêmica, a geoecologia 

associou as transformações bióticas com reflexos sobre os fatores abióticos e as ações do 

homem. Essas transformações foram denominadas por Troll (1963) como sucessão da 

Landscape sucession). 

Carl Troll ao propor sua análise integrada da paisagem (a partir da geoecologia) 

defendia o uso das fotografias aéreas nos trabalhos realizados. Apesar de serem instrumentos 

utilizados por muitos pesquisadores da época, Troll em 1968 expõe as principais 

aplicabilidades do uso das fotografias aéreas nas análises da paisagem geográfica. O autor em 

Landschaftsökologie de 1968 (TROLL, 1968), exemplifica como seria possível 

dividir em subunidades paisagísticas as áreas de manguezais. De acordo com Troll as imagens 

aéreas permitem a diferenciação das unidades geomorfológicas estabelecendo limites bem 

definidos entre a água doce e salgada (nesse sentido, mostra muito bem as diferenças entre a 

planície de intermarés e a planície costeira) e a distinção das diversas espécies de mangues 

que se distribuem por toda área inundável. O que o autor apresenta como maior contribuição 

aisagens a partir de imagens aéreas é a possibilidade de investigar o 

objeto na perspectiva vertical e horizontal, ou seja, a aplicação da análise funcional (já citada 

anteriormente). Exemplificando a análise funcional horizontal em manguezais, Troll (1968

sugere a representação das espécies vegetais a partir do corte transversal da vegetação, onde é 

possível discriminar a simbiose entre o estrato vegetal, o microclima, clima do solo e 

composição edáfica (Figuras 3 e 4). 

Corte transversal da vegetação como suporte para a análise funcional horizontal da paisagem.
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Figura 4-Esquema de construção ecológica da paisagem de um determinado lugar no sentido do 
ecossistema, como subsídio para a análise funcional horizontal da paisagem. 

 

Fonte: Troll (1968). 

2.2. O paradigma geossistêmico de Viktor B. Sochava.  

 De forma paralela ao desenvolvimento da Geoecologia das paisagens na Alemanha, 

surge no contexto russo-soviético da década de 1970 o estudo dos Geossistemas, teoria 

desenvolvida por Viktor Borisovichi Sochava. Contudo, antes de começar a caracterizar o 

Geossistema proposto por Sochava é necessário remontar às bases iniciais utilizadas pelo 

autor, a partir de Ludwig Von Bertalanffy e sua Teoria Geral dos Sistemas - TGS. 

 Originalmente a Teoria Geral dos Sistemas foi desenvolvida no início do século XX 

para as ciências biológicas, área de formação de L. V. Bertalanffy. Os sistemas eram definidos 

como complexos de elementos em interações e a TGS apresentava-se como a ciência geral da 

totalidade, a partir do princípio que:  

“[...] É necessário estudar não somente partes e processos isoladamente, mas 

também resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na 

ordem que os unifica, resultante da interação dinâmica das partes, tornando o 

comportamento das partes diferentes quando estudado isoladamente e 

quando tratado no todo” (BERTALANFFY, 2013). 
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  No início da sua divulgação, a TGS possuía pouca credibilidade pelo fato de poder ser 

utilizável por várias áreas do conhecimento científico, sendo assim, considerada de sentido 

muito vago pelas diversas disciplinas.  Dentre os dois modelos propostos na análise sistêmica 

(modelos dos sistemas fechados e abertos), a teoria dos sistemas abertos foi objeto de 

apreciação do autor tomando por base a premissa de que o organismo é um sistema aberto, 

nestes ocorrem contínua troca de fluxo de matéria e energia. Bertalanffy (2013) define mais 

precisamente o sistema aberto como sendo um sistema em troca de matéria com seu ambiente, 

apresentando importação e exportação, construção e demolição dos materiais que o compõem. 

O sistema aberto pode ser compreendido por algumas características como: regulação, troca 

de componentes e metabolismo (BERTALANFFY, 2013).  

 Imbuído dos princípios designados pelo paradigma sistêmico (que para Sochava 

(1977) constituía-se como a referência inicial que serviria de modelo para novas pesquisas), e 

mais especificamente no modelo dos sistemas abertos, Sochava entre meados das décadas de 

1960 e 1970 apresentou a teoria dos Geossistemas. O que segundo o autor era o princípio 

fundamental à geografia moderna (SOCHAVA, 1977; 1978). 

 Para compreender as bases do Geossistema é importante fazer uma rápida menção ao 

contexto histórico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.), no qual estava 

inserido o autor no momento de sua concepção. Entre meados das décadas de 1960 e 1970, o 

mundo vivia sob a égide da bipolaridade, devido a Guerra Fria (pós Segunda Guerra 

Mundial). Nesse período a U.R.S.S. centralizava os seus esforços na corrida armamentista e 

na conquista de novos territórios, ocasionando o esgotamento dos recursos naturais. Os 

estudos relativos às ciências do espaço possuíam como objetivo alicerçar a busca pelas 

conquistas geopolíticas, para tal o governo investia na criação de estações de pesquisas 

subsidiando os institutos geográficos distribuídos em todo o território incluindo o Instituto 

Siberiano do qual Sochava fazia parte (REIS JÚNIOR & HUBSCHMAN, 2007).   

 A escola russo-soviética de análise da paisagem já possuía larga tradição (como já 

mencionado no tópico 2.1) e apropriando-se do conceito de biogeocenose proposto por 

Sukachev, Sochava define o conceito de Geossistema elementar. Os Geossistemas podem ser 

definidos como uma hierarquia de níveis de organização dos fenômenos naturais. Sendo que o 

objetivo principal não é estudar os componentes da natureza, mas as conexões entre eles não 

se restringindo à morfologia da paisagem e suas subdivisões, mas projetar-se para o estudo de 
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sua dinâmica (SOCHAVA, 1977; 1978). Sochava centralizava as bases dos Geossistemas no 

princípio da Organização dinâmica dos processos proposta na TGS.  

 Ao analisar as proposições descritas em Sochava (1977) fica claro que o conceito de 

Geossistema surge a partir dos conceitos cunhados pelos ecólogos russo-soviéticos, até 

meados da década de 1940. No entanto, o autor deixa claro que espacialmente o Geossistema 

pode confundir-se com o Ecossistema, mas a abordagem que deve ser realizada entre um 

geógrafo e um ecólogo é totalmente diferenciada, a análise geográfica seria universal e a 

ecológica especializada.  

 Os estudos dos Geossistemas apontam para as conexões existentes entre as paisagens 

grandemente modificadas pelas ações humanas. Sochava (1977) ressalta que antes da 

consolidação da Geografia Física enquanto disciplina os geógrafos econômicos siberianos e 

economistas apenas utilizavam os dados geoecológicos para explicar a estrutura 

socioeconômica, mas nunca compreendê-la enquanto um único sistema.  

 Diante de toda a explanação efetuada sobre a contextualização e as bases 

epistemológicas dos Geossistemas, é necessário compreender como se configura a análise 

Geossistêmica de acordo com Sochava (1977; 1978).  

 Estruturalmente um Geossistema representa uma unidade planetária e a sua 

representação está fortemente relacionada à confecção de modelos e gráficos. As unidades de 

paisagens são designadas a partir do tamanho, levando-se em consideração as escalas das 

paisagens adotadas. O que determina as características fundamentais que diferenciam o 

Geossistema da Geoecologia das Paisagens são duas categorias taxonômicas: Geócoros e 

Geômeros (SOCHAVA, 1978).  

 Dentro dos Geossistemas o meio natural é analisado a partir de hierarquias funcionais. 

Essas hierarquias funcionais estão baseadas em três ordens: Planetária, Regional e 

Topológica. Os princípios para a caracterização do meio natural são a Homogeneidade e a 

Diferenciação. As classes de geossistemas com estruturas homogêneas são denominadas de 

Geômeros e as que possuem estrutura diferenciada são chamadas de Geócoros (SOCHAVA, 

1978). O quadro 1 exemplifica a divisão taxonômica proposta pelo autor. 
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Quadro 1 - Divisão taxonômica do Geossistema. 

GEÔMEROS 
ORDEM 

DIMENSIONAL 
GEÓCOROS 

Perspectivas dos tipos de 
meio natural (landschafts) 

PLANETÁRIO 

Zona físico-geográfica 

Tipos do meio natural  
(tipos de landschafts) 

Grupo de regiões físico-geográficas 
Subcontinentes 

Classe de geomas 

REGIONAL 

Regiões físico-geográficas 

Subclasse de geomas 
Com latitudes 

zonais 

Com 
zoneamento 

vertical 
Grupo de geomas Subzona 

Natural  
          Província 

Província 
Subgrupo de geomas 

Geoma Distrito (okrug) – macrogeócoro 
Classe fácies 

TOPOLÓGICO 

Topogeócoro (zonas) 
Grupo fácies Mesogeócoro (zonas) 

Fácies 
Microgeócoro (grupos 

determinados) 
Áreas homogêneas 

elementares (biogeocenose) 
Áreas diversificadas elementares 

Fonte: Modificado de Sochava (1978). 

 Sochava (1978) propõe a classificação dos geossistemas terrestres utilizando as classes 

de geossistemas mencionadas anteriormente. Para tal, o autor retoma o conceito de 

biogeocenose como sendo a área homogênea elementar, primordial para qualquer 

classificação geossistêmica. Como uma solução metodológica para identificação das áreas 

homogêneas é possível subtrair do meio natural alguns enclaves homogêneos que foram 

denominados de Fácies. 

   A partir do momento em que se estabelece o Geossistema enquanto paradigma da 

Geografia Física, Sochava (1978) propõe alguns axiomas para a classificação dos 

Geossistemas terrestres, dentre eles está a Dinâmica onde são listadas algumas das 

características fundamentais: Estruturas primitivas; Mudanças no estado e Funções das 

determinadas invariantes. Partindo dessas colocações o objetivo principal da classificação dos 

geossistemas seria revelar a tendência dinâmica do meio natural, muito bem representada pela 

cartografia das paisagens. 
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2.3. Os estudos da paisagem na frança: Georges Bertrand e JeanTricart: 

 Apesar de trazer uma abordagem inovadora, para a época, com o uso da 

fotointerpretação de imagens aéreas e a inclusão das ações antrópicas como elemento 

constituinte da paisagem, a Geoecologia de Troll não possuía um estrutura definida, portanto, 

não permitia a construção de modelos esquemáticos. A teoria dos Geossistemas se mostrava 

como a substituta para os modelos e projetos teóricos vigentes, englobando a geoecologia e a 

ecologia das paisagens em seu escopo, com o diferencial da adição dos métodos quantitativos 

(REIS JÚNIOR & HUBSCHMAN, 2007).   

 Ao mesmo passo em que as discussões sobre uma abordagem integradora fervilhavam 

entre os geógrafos brasileiros, os debates na Europa progrediam em termos de avanços para os 

estudos integrados de paisagem (MONTEIRO, 2001; REIS JÚNIOR & HUBSCHMAN, 

2007). Em 1973 nas proximidades de Bratislava foi realizado um simpósio promovido pelo 

Instituto de Biologia da Paisagem com a finalidade de discutir esses avanços teóricos, dentre 

as discussões estavam à dinâmica bio-físico-química do modelo geossistêmico e as interações 

entre corpos minerais e matéria biogênica. Nessa década a interdisciplinaridade conceitual 

conclamada na Europa era representada pelas vias terminológicas: Geossistema; Ecossistema 

e Biogeocenose. Mesmo sendo uma abordagem ampliada com adição de métodos 

quantitativos e perpassando por diversas disciplinas como aporte a integração, a teoria dos 

Geossistemas possuía um entrave: incluir o homem como fator a mais na estruturação do 

geossistema e não apenas como um mero elemento (REIS JÚNIOR & HUBSCHMAN, 2007).  

2.3.1. A abordagem geossistêmica de Georges Bertrand 

 A Geografia física francesa também fez uso do termo Geossistema como paradigma 

para as análises geográficas. A abordagem geossistêmica na França foi preconizada por 

Georges Bertrand, e sua preocupação principal em seus estudos era correlacionar o panorama 

físico da paisagem com as ações antrópicas, diferindo da proposta de Sochava (1977). Assim 

como Sochava, Bertrand partiu do princípio que os estudos de paisagem só devem ser 

realizados diante do quadro da geografia física global. Contudo, o diferencial estava na 

proposta da abordagem metódica. Bertrand (1968) propunha a análise da paisagem sob a ótica 

da relação dialética entre o fator antrópico e os elementos biofísicos. A proposta siberiana 

primava pelas relações entre os elementos bio-físico-químicos.  
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 Em Bertrand (1968) a grande discussão inicial remete a problemática do método, na 

qual o autor estabelece alguns princípios que devem alicerçar uma análise da paisagem, sendo 

eles: a taxonomia, dinâmica, tipologia e cartografia das paisagens. Dentre as suas 

considerações cabe aqui destacar algumas que remetem a estruturação da paisagem. O autor 

orienta para a definição das unidades elementares tendo como objetivo o enquadramento 

escalar. Quando o autor trabalha a taxonomia das paisagens logo fica claro que a sua proposta 

metodológica parte do princípio que as ações antrópicas não apenas modelam as paisagens, 

mas também as constrói. Para tanto o autor sugere critérios essenciais para nomear as divisões 

da paisagem como: territórios, comunidades, quarteirões e pays (região). Outro princípio 

necessário à análise da paisagem é a combinação bioecológica, associando a biocenose ao 

biótopo. No entanto, o autor faz uma ressalva às análises em geografia que englobam o 

ecossistema, segundo Bertrand (1968) o ecossistema não pode ser apropriado como um 

conceito geográfico devido a sua indefinição escalar, fato evidenciado em Sochava (1977). 

Em Bertrand & Bertrand (2007) essa rejeição a inclusão do conceito de ecossistema na 

geografia é embasada a partir de três diferenciações: 1 – de que o geossistema é passível de 

ser cartografado, devido a sua materialização sobre o terreno e noção escalar; 2 – não 

privilegia os fatos biológicos; 3 – integra o impacto das atividades antrópicas, sem a 

necessidade de se tornar um conceito social. 

 A grande contribuição de Bertrand (1968) é a proposta de síntese da paisagem a partir 

da classificação temporo-espacial, onde os elementos climáticos e estruturais se enquadram 

nas unidades superiores e os elementos biogeográficos e antrópicos nas inferiores (Quadro 2).  

Quadro 2 - Classificação temporo-espacial das paisagens de acordo com Bertrand (1968). 

Unidades da 
paisagem 

Exemplo tomado numa mesma 
série da paisagem 

UNIDADES ELEMENTARES  

Relevo Clima Botânica Biogeografia 
Unidade  

trabalhada 
pelo homem 

ZONA  Temperada.  - Zonal - Bioma Zona. 

DOMÍNIO  
Cantábrico.  Domínio 

estrutural 
Regional - - 

Domínio 
Região. 

REGIÃO 
NATURAL  

Picos da Europa.  
Região 

estrutural 
- Andar série - 

Quarteirão 
rural ou 
urbano. 

GEOSSISTE
MA  

Atlântico montanhês (calcário 
sombreado com faia higrófila a 

Asperula odorata  em “terra 
fusca”).  

Unidade 
estrutural 

Local 
 

Zona 
equipotencial 

- 

GEOFÁCIE  

Prado de ceifa com Molinio-
Arrhenatheretea com solo lixiviada 
hidromórfico formado em depósito 

morâinico.  
- - 

Estádio 
agrupamen

to 
- 

Exploração 
ou quarteirão 

parcelado 
(pequena ilha 
ou cidade). 

GEÓTOPO 
“Lapiés”de dissolução com 

Aspidium lonchitis em micro solo 
úmido carbonatado em bolsas.  

- 
Micro 
clima 

- 
Biótopo 

Biocenose 
Parcela (casa 
ou cidade). 

Fonte: Modificado de Bertrand (1968). 



 

 O geossistema em Bertrand (1968) possui limites bem definidos. Ao contrário da 

proposta de Sochava (1977; 1978), na qual o geossistema é um conceito, podendo ser 

comparado ao sistema Terra ou a pequenas porções do espaço terrestre (e por isso confundido 

com o ecossistema), Bertrand (1968) aponta que o geossistema corresponde a uma unidade de 

paisagem local (variando de algumas centenas de quilômetros a dezenas de quilômetros 

quadrados) resultante da interação dos fatores: declive, clima, rocha matriz, manto

decomposição, hidrologia das vertentes com dinâmica comum, ou seja, mesma 

geomorfogênese, pedogênese, mesma degradação antrópica da vegetação (Figura 

do geossistema é a escala onde se situa a maior parte dos fenômenos de interferência na 

paisagem, nessa unidade os 

evolução do geossistema, os geofácies seriam os aspectos fisionômicos mais homogêneos da 

unidade e o geótopo corresponderia as microformas, unidade estrutural no último nív

escalar. 

Figura 5-Esboço de definição teórica de um geossistema. O potencial ecológico corresponde aos dados 
ecológicos relativamente estáveis; a exploração biológica corresponde ao “recobrimento ou 

Fonte: Bertrand (1968).  

 Mesmo diante de toda essa estruturação de uma análise do geossistema como uma 

unidade da paisagem com escala definida, Georges Bertrand

de 1970 (BÓLOS I CAPDEVILA, 1981). De acordo com o autor pa

uniformização conceitual e uma simplificação da linguagem, a noção de geossistema que deve 

ser adotada é a da abstração conceitual mais próxima do que propõe Viktor B. Sochava. O 

Geossistema como unidade taxocorológica foi substituído 

permanecendo as unidades de níveis inferiores: Geofácie e Geótopo (BERTRAND, 1978 apud 

BÓLOS I CAPDEVILA, 1981).

O geossistema em Bertrand (1968) possui limites bem definidos. Ao contrário da 

proposta de Sochava (1977; 1978), na qual o geossistema é um conceito, podendo ser 

comparado ao sistema Terra ou a pequenas porções do espaço terrestre (e por isso confundido 

m o ecossistema), Bertrand (1968) aponta que o geossistema corresponde a uma unidade de 

paisagem local (variando de algumas centenas de quilômetros a dezenas de quilômetros 

quadrados) resultante da interação dos fatores: declive, clima, rocha matriz, manto

decomposição, hidrologia das vertentes com dinâmica comum, ou seja, mesma 

geomorfogênese, pedogênese, mesma degradação antrópica da vegetação (Figura 

do geossistema é a escala onde se situa a maior parte dos fenômenos de interferência na 

isagem, nessa unidade os geofácies e geótopos correspondem aos diversos estágios de 

evolução do geossistema, os geofácies seriam os aspectos fisionômicos mais homogêneos da 

unidade e o geótopo corresponderia as microformas, unidade estrutural no último nív

Esboço de definição teórica de um geossistema. O potencial ecológico corresponde aos dados 
ecológicos relativamente estáveis; a exploração biológica corresponde ao “recobrimento ou 

aproveitamento” da paisagem. 
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uniformização conceitual e uma simplificação da linguagem, a noção de geossistema que deve 

ser adotada é a da abstração conceitual mais próxima do que propõe Viktor B. Sochava. O 

Geossistema como unidade taxocorológica foi substituído pelo complexo geográfico 

permanecendo as unidades de níveis inferiores: Geofácie e Geótopo (BERTRAND, 1978 apud 

BÓLOS I CAPDEVILA, 1981). 
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O geossistema em Bertrand (1968) possui limites bem definidos. Ao contrário da 

proposta de Sochava (1977; 1978), na qual o geossistema é um conceito, podendo ser 

comparado ao sistema Terra ou a pequenas porções do espaço terrestre (e por isso confundido 
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 Nessa nova perspectiva Bertrand & Bertrand (2007) analisam os geossistemas sob o 

ponto de vista da antropização do meio natural. Os autores oferecem um método de estudo 

multitemporal dos geossistemas baseando-se no seu tempo específico e nos diferentes estados. 

A metodologia consiste numa análise evolutiva em função do meio geográfico e da 

problemática inserida no geossistema, nas quais podem ser individualizados os seguintes 

estados: E1 – Instantâneo (observação imediata e direta no local); E2 – Quotidiano (ciclo 

diário em geossistemas tropicais); E3 – Meteorológico (estado do geossistema em função de 

um tipo de tempo); E4 – Sazonal (estado anual marcado por uma representação paisagística); 

E5 – Anual (balanço interanual, ciclos da temporalidade do geossistema). Os autores reforçam 

que os geofácies e geótopos evoluem com velocidades diferenciadas e que quase sempre esse 

processo é desencadeado pela antropização.  

2.3.2. Os estudos geomorfológicos da paisagem no sentido do ecossistema de Jean Tricart  

 Os trabalhos de Georges Bertrand de inspiração sistêmica sofreram influência de 

alguns pesquisadores da geomorfologia, a exemplo de Jean Tricart. Esse autor contribuiu de 

forma singular para a introdução da noção escalar nos estudos de paisagem a partir das escalas 

temporo - espaciais geomorfológicas (TRICART, 1965 apud BERTRAND, 1968). Contudo, a 

abordagem trabalhada por J. Tricart difere da perspectiva geossistêmica introduzida por G. 

Bertrand, no sentido de que seu objeto de análise encontra-se na interface dos estudos 

biogeográficos e ecológicos, mais centralizados no ecossistema.  

 Tricart (1977) apresenta uma obra de extrema relevância para a Geografia física e 

estudos ambientais integrados no Brasil: Ecodinâmica. Sua obra tem como referência 

paradigmática a teoria dos sistemas e sua metodologia é baseada na dinâmica dos ecótopos, 

definido pelo autor como o meio ambiente de um ecossistema, responsável pelo 

desenvolvimento das biocenoses. As unidades ecodinâmicas propostas pelo autor representam 

a dinâmica do meio ambiente tomando por base a morfodinâmica enfocando as relações de 

fluxo de energia/matéria. A classificação ecodinâmica do meio ambiente, elaborada pelo 

autor, remete ao balanço entre pedogênese (responsável pela formação de solos) e 

morfogênese (responsável pela modelagem do relevo). Deixando bem claro que as análises 

paisagísticas realizadas eram idealizadas a partir da geomorfologia. O autor propõe três 

grandes categorias de análise: Meios estáveis, Meios intergrades e Meios fortemente 

instáveis. 
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 Nos Meios Estáveis o modelado da paisagem evolui lentamente motivado pela pouca 

velocidade dos processos mecânicos tendendo a um equilíbrio, com condições fitoecológicas 

próxima a situação de clímax. No balanço pedogênese/morfogênese, os meio estáveis 

favorecem a pedogênese devido aos materiais transportados permanecerem in situ permitindo 

a ação dos agentes pedogenéticos. Paisagens tropicais e equatoriais se enquadrariam nesse 

tipo de Meio; Os Meios Intergrades correspondem à transição entre os meios estáveis e 

instáveis. Ocorre interferência da morfogênese e pedogênese, quando esses meios passam a 

possuir maior instabilidade geodinâmica, tendem aos meios instáveis (o balanço 

pedogênese/morfogênese torna-se negativo), quando passam a predominar os processos 

pedogenéticos tendem a se tornar meios estáveis (balanço positivo). Contudo, como 

característica desse meio de transição a morfogênese e pedogênese interferem um na evolução 

do outro; Por fim os Meios Fortemente Instáveis, onde ocorre predominância da morfogênese 

sobre os outros elementos e é a responsável pela dinâmica do sistema natural. Nesses 

ambientes as condições bioclimáticas são críticas, com climas extremos que interferem sobre 

a cobertura vegetal associado ao relevo fortemente acidentado. Presença de agentes 

geodinâmicos internos extremamente atuantes. 

 Tricart (1977) aplica sua classificação dos meios ambientes na cartografia, 

denominando como mapa ecodinâmico o produto cartográfico resultante da representação das 

diversas modalidades de funcionamento do meio ambiente para as atividades humanas. O 

objetivo da produção cartográfica é definir o grau de sensibilidade do ambiente as suas 

próprias intervenções e as ações antrópicas (Figura 6). Mesmo definindo suas análises com 

postura voltada para a análise ecossistêmica, os trabalhos desenvolvidos por Tricart 

influenciaram e ainda são muito utilizados nas análises da paisagem integrada na Geografia, 

tendo em vista que o autor contribuiu não só sobre os aspectos geomorfológicos da paisagem, 

mas com estudos de extrema relevância para a biogeografia brasileira com destaque para a 

fitogeografia e a influência das oscilações climáticas quaternárias (TRICART, 1958; 1974; 

1975; 1985). 

 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 6-Mapa ecodinâmico de Saint-Maxime elaborado por Tricart (1977), evidenciando a sensibilidade do ambiente à dinâmica natural e antrópica.

Fonte: TRICART (1977). 

Maxime elaborado por Tricart (1977), evidenciando a sensibilidade do ambiente à dinâmica natural e antrópica.
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Maxime elaborado por Tricart (1977), evidenciando a sensibilidade do ambiente à dinâmica natural e antrópica. 
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2.4. Os estudos de paisagem no Brasil: geossistemas e fisiologia das paisagens na busca 

pela abordagem da paisagem integrada. 

2.4.1. Carlos Augusto F. Monteiro e a introdução no Brasil da abordagem geossistêmica. 

 A história da introdução dos Geossistemas no Brasil é contada na obra de Carlos 

Augusto Figueiredo Monteiro intitulada: Geossistemas – A história de uma procura, que faz 

um resgate da trajetória pessoal do autor e dos principais trabalhos realizados no Brasil e em 

outros países na busca pelo conceito mais abrangente dessa teoria. 

 A abertura de cursos de graduação em geografia na década de 1950 suscitou a 

necessidade de incluir uma abordagem integradora na Geografia física, tendo em vista que a 

estruturação dos currículos sempre traziam em separado as disciplinas: climatologia, 

hidrografia, geomorfologia, dentre outros (MONTEIRO, 2001).  

 Entre as décadas de 1950 e 1960 a geografia no Brasil ainda não obtivera contato com 

as intensas discussões que aconteciam na União Soviética nem tampouco na França. Contudo, 

devido à necessidade de uma abordagem integradora na Geografia física brasileira, a época da 

XVIII Assembleia Geral da Associação de Geógrafos brasileiros (em 1962), foi realizado um 

trabalho de campo no baixo São Francisco que pode ser tomado como um dos primeiros 

esforços de C.A.F. Monteiro voltados para a análise integrada da paisagem na Geografia 

brasileira, o esboço desse primeiro trabalho está representado na Figura 7 (MONTEIRO, 

2001). 

 Na academia, enquanto assistente de Ab’Saber, Monteiro introduzia, com sua 

autorização, conteúdos teóricos que já abordavam preliminarmente uma análise integrada da 

paisagem, tais como:  A Geomorfologia e a análise da paisagem; O conceito de evolução 

integrada de paisagem; A contribuição da escola alemã; Paisagem, meio e região. Monteiro 

iniciou sua busca pela análise integrada da paisagem introduzindo a análise geoecológica nos 

estudos de perfis pedológicos, ao aplicar aulas práticas no curso de Geografia da USP de Rio 

Claro (MONTEIRO, 2001). Fica claro o percurso teórico-metodológico desenvolvido pelo 

autor baseando-se nas propostas iniciais da escola alemã, mas não permanecendo na mesma 

linha devido às poucas aplicações desse conceito para a modelização das paisagens, tão 

necessária a uma geografia que estava se revolucionando a partir da introdução de métodos 

quantitativos. 
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Figura 7-Esboço do trabalho realizado na pesquisa de campo durante a XVIII Assembleia da AGB. Em 
A o itinerário realizado pelos pesquisadores; Em B o esboço do perfil analisado em campo; no quadro 

ao lado o esquema geral dos elementos analisados. 

 

Fonte: Monteiro (2001). 

 O conceito de Geossistema chega ao Brasil através do artigo de Bertrand: Paisagem e 

Geografia Física Global – um esboço metodológico de 1968, e é introduzido no conteúdo 

programático do curso de geografia na década de 1970. Monteiro adota o conceito de 

geossistema de Bertrand, mas amplia sua concepção enquanto unidade básica da paisagem. A 

sua busca passa a ser pela definição de um conceito de geossistema que consiga traduzir a 

necessidade por uma abordagem mais integrada na qual os elementos não sejam puramente 

descritos, mas integrados ao fator antrópico, numa procura pela fixação do geossistema 

enquanto paradigma científico. Posteriormente, Monteiro entra em contato com a abordagem 

geossistêmica siberiana e conclui que os estudos executados na União Soviética eram 

anteriores aos realizados na França, sendo aqueles os pioneiros na criação do conceito. A 

época de seu contato com o professor Viktor Sotchava, o mesmo solicita permissão para 

traduzir seus principais artigos para o português, chegando assim ao Brasil os primeiros 

escritos de Sotchava e o seu Geossistema baseado nos Geômeros e Geócoros (MONTEIRO, 

2001).  
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 Em um de seus esforços pela mudança na configuração engessada da análise integrada 

da paisagem (ou do geossistema), Monteiro é solicitado a elaborar uma comunicação oral 

sobre mudanças climáticas para o simpósio: A Comunidade vegetal como unidade biológica, 

turística e econômica, em 1978, comunicação que se tornou artigo intitulado de: Derivações 

antropogenéticas dos Geossistemas terrestres no Brasil e alterações climáticas. Nesse artigo 

o autor cunha o conceito de Derivações antropogênicas de inspiração geossistêmica. Sua 

abordagem é destinada a análise da influência antropogênica sobre o clima urbano e sua 

influência nas unidades superiores das paisagens globais (MONTEIRO, 1978). Contudo, sua 

análise não realiza um juízo de valor (nas palavras do próprio autor) e pode representar os 

aspectos positivos e/ou negativos dos processos desencadeados pelos seres humanos sobre o 

ambiente (MONTEIRO, 2001). 

 Em 1987 o autor aproxima-se de seu objetivo ao realizar um estudo intitulado: 

Qualidade Ambiental da Bahia – Recôncavo e Regiões limítrofes, nesse trabalho o referencial 

teórico de Geossistema é associado ao “econômico” e as técnicas de avaliação ambiental: 

“[...] o tratamento geossistêmico visa a integração das variáveis “naturais” e 

“antrópicas” (ETAPA ANÁLISE), fundindo “recursos”, “usos” e 

“problemas” configurados (ETAPA INTEGRAÇÃO) em “unidades 

homogêneas” assumindo um papel primordial na estrutura espacial (ETAPA 

SÍNTESE) que conduz ao esclarecimento do estado real da qualidade do 

ambiente na (ETAPA APLICAÇÃO) do “diagnóstico” (MONTEIRO, 2001, 

p. 81)”. 
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2.4.2. Aziz Nacib Ab’Saber: das análises geomorfológicas e biogeográficas à busca pela 

análise da paisagem integrada. 

 No Brasil o geógrafo que abraçou a vertente de análise integrada da paisagem a partir 

da perspectiva geomorfológica foi Aziz Nacib Ab’Saber introduzindo-a na estrutura do 

currículo de Geografia Física da Universidade de São Paulo no final da década de 1960 

(CONTI, 2001). A Fisiologia das paisagens constituiu-se como principio norteador das 

primeiras pesquisas do autor, alicerçada nas pesquisas de autores como Tricart (1955) e Erhart 

(1956). Contudo, as pesquisas e produção bibliográfica de Ab’Saber não se restringiram a 

análise da paisagem do ponto de vista geomorfológico, mas sim perpassaram pela busca da 

interdisciplinaridade.  

 Ab’Saber (1969) em sua obra Um conceito de geomorfologia à serviço das pesquisas 

sobre o Quartenário apresenta as bases que servirão como diretrizes para os estudos 

geomorfológicos do Quaternário no Brasil. Nesse artigo o autor propõe três níveis de 

tratamento essenciais na metodologia das pesquisas geomorfológicas: O primeiro nível é a 

Compartimentação da topografia regional, centralizando-se na caracterização e descrição das 

formas de relevo dos compartimentos estudados; O segundo nível é a Estrutura superficial das 

paisagens que ocupa-se da cinemática recente das paisagens utilizando-se  dos aspectos 

morfoclimáticos quaternários (mesmo sendo uma análise voltada para a dinâmica atual da 

paisagem ela deve estar resguardada pelos condicionantes paleoclimáticos que possam 

auxiliar na compreensão dos processos atuais); O terceiro nível de tratamento corresponde a 

Fisiologia da paisagem, que se ocupa da funcionalidade atual e global da paisagem (dinâmica 

climática e hidrodinâmica). A Fisiologia das paisagens está apoiada nos seguintes 

conhecimentos específicos: Sucessão habitual do tempo; Atuação dos fatos climáticos da 

atualidade; Ocorrência de processos esporádicos; Hidrodinâmica global; Processos biogênicos 

e químicos e as intervenções antrópicas mais determinantes para alterações nas características 

primárias da paisagem.  

 A Fisiologia das paisagens busca fazer uma análise da dinâmica da paisagem a partir 

dos componentes epidérmicos e de acordo com Ab’Saber (1969) a modelagem desses 

componentes ocorre devido a processos morfoclimáticos sucessivos. Os estudos nessa 

perspectiva teórico-metodológica se dão tendo em vista o balanço morfogenético e 

pedogenético, desenvolvida dentro do conceito de biorresistasia de Erhart (1956 apud 

CASSETTI, 2005), e trabalhada em Tricart (1977). A aplicação da fisiologia da paisagem 
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ganhou notório reconhecimento no estudo das vertentes, com a introdução do balanço 

morfopedogenético em suas análises, de acordo com Cassetti (2005). 

 Apesar de ser um conceito estruturado a partir dos trabalhos desenvolvidos por Aziz 

Ab’Saber, alguns autores já desenvolviam trabalhos orientados pelo viés da fisiologia das 

paisagens, que também influenciaram as pesquisas do referido autor. Bigarella (1947) em sua 

obra: Contribuição ao Estudo da Planície litorânea do estado do Paraná faz um estudo 

aplicando os níveis de tratamento que posteriormente seriam elaborados por Ab’Saber (1969) 

para pesquisas geomorfológicas quaternárias. O estudo da planície costeira do Paraná foi 

efetuado a partir da compartimentação geológico-geomorfológica (com toda caracterização da 

geologia regional) e análise geoecológica a partir de perfil transversal (Figura 8, com a 

caracterização de todos os ambientes de sedimentação marinha: Praias e Restingas; 

sedimentação intermediária: Manguezais e Bancos areno-argilosos, sambaquis e mangrovitos 

(camada sedimentar escurecida que representa antigos manguezais); sedimentação terrígena: 

aluvião terrestre e dunas. 

Figura 8– Representações dos compartimentos topográficos, estrutura superficial e fisiologia da 
paisagem trabalhada por Bigarella (1947). 

 
Fonte: Bigarella (1947). 
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 Sternberg (1949) analisou um evento esporádico de enchentes e movimentos de massa 

no vale do Paraíba no ano de 1948. Sua análise iniciou-se pelos traços estruturais e 

topográficos da área, análise dos fatores meteorológicos a partir de cartas sinópticas diárias, 

mensuração dos processos erosivos e do estado atual das perdas de solo associado à influência 

do declive mais a cobertura vegetal, e importância das intervenções antrópicas. O que se 

destaca na obra de Sternberg (1949) é o rigor na documentação de todos os processos 

dinâmicos dos componentes epidérmicos da paisagem e o caráter conservacionista já presente 

entre os pesquisadores brasileiros na primeira metade do século XX.  

 Autores como Bigarella e Sternberg serviram como referência aos trabalhos iniciais de 

Ab’Saber. Contudo, ele não se limitou a uma análise puramente geomorfológica da paisagem 

e a influência dos condicionantes morfoclimáticos, suas pesquisas foram além perpassando 

para um novo ramo dos conhecimentos geográficos: A Biogeografia.  

 Com maestria Ab’Saber (1992) discorre sobre a teoria dos refúgios (formulada 

originalmente por HAFFER, 1969) de extrema relevância para os estudos biogeográficos 

brasileiros. Ab’Saber (1992) considera a Teoria dos refúgios como o mais importante corpo de 

ideias referentes aos mecanismos e padrões de distribuições da biota da América Tropical. Por 

possuir caráter dinâmico ela implica numa visão integrada dos mecanismos capazes de fazer 

retrair e reexpandir os diferentes domínios de vegetação inter e subtropicais sulamericanos. 

Haffer & Prance (2002) apresentaram uma série de evidências capazes de afirmar a referida 

teoria, como exemplo os autores citaram os estudos geológicos e análises de pólen na 

Amazônia Colombiana que mostraram a probabilidade do desenvolvimento de vegetação de 

savana-caatinga nos arredores do rio Caquetá, e revelaram também quatro períodos de 

regressão de floresta pluvial durante os últimos 60 mil anos. Outros estudos analisados pelos 

autores apontaram a diminuição das chuvas durante o Último Máximo Glacial em cerca de 

30% a 50%.  

 O principal postulado da teoria dos refúgios refere-se à diferenciação biótica. Os 

refúgios de florestas úmidas (pluviais da Amazônia) são admitidos como sendo separados por 

savana, floresta seca e outros tipos de vegetação sazonalmente de clima seco, funcionando 

como barreiras para a dispersão das plantas e animais. Estas áreas relativamente estáveis ao 

longo do tempo localizadas nas partes periféricas da Amazônia promoveram a recolonização 

das terras baixas com a volta das condições climáticas úmidas. Ab’Saber (1992) vai mais além 

na análise da teoria dos refúgios, o autor afirma que no caso brasileiro na ocasião da 
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recomposição da tropicalidade, os antigos refúgios se ampliaram pelas áreas circunvizinhas 

até que chegaram a se coalescer, recriando espaços florestados, superiores em área ao 

daqueles existentes anteriormente à expansão dos climas secos. Criaram-se assim dois 

grandes contínuos de florestas tropicais biodiversas: Amazônica e Atlântica. 

 Uma das obras que refletem a preocupação com a abordagem da paisagem integrada, 

associando todos os estudos desenvolvidos pelo autor, é o seu livro Domínios de natureza do 

Brasil: Potencialidades paisagísticas (AB’SABER, 2003). Ab’Saber (2003) faz uma 

descrição completa dos Grandes domínios paisagísticos brasileiros e das paisagens de 

transição, na qual é efetuada a análise da relação dinâmica entre os processos 

morfoclimáticos, os condicionantes estruturais e geomorfológicos e  a diferenciação biótica 

(Figura 9).  

Figura 9– Domínios morfoclimáticos brasileiros: I – Domínio amazônico; II – Domínio do Cerrado; 
III – Domínio dos Mares de Morros; IV – Domínio das Caatingas; V – Domínio das Araucárias; VI – 

Domínio das Pradarias; e em branco as Faixas de transição. 

 
Fonte: Ab’Saber (2003). 
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 As grandes paisagens brasileiras definidas pelo autor também são conhecidas por 

Domínios morfoclimáticos (Figura 9) e foram descritas a partir das seguintes nomenclaturas, 

que envolvem as características biogeomorfólogicas de cada paisagem: Domínio das terras 

baixas florestadas da Amazônia; Domínio dos Chapadões recobertos por cerrados e 

penetrados por Floresta-Galeria; Domínio dos Mares de Morros florestados; Domínios das 

depressões interplanálticas e semi-áridas do Nordeste; Domínio dos planaltos das Araucárias; 

Domínio das Pradarias mistas do Rio Grande do Sul. 

 Os trabalhos executados por Ab’Saber na perspectiva dos grandes domínios 

paisagísticos representam a busca pela análise da paisagem integrada, conceituação que difere 

da análise integrada da paisagem. A análise integrada da paisagem pressupõe a necessidade de 

uma abordagem multidisciplinar para compreender os componentes epidérmicos da paisagem: 

Geomorfologia, Vegetação, Fauna, Solo, Hidrografia e agentes externos: como o Clima. A 

análise da paisagem integrada pressupõe que os estudos devem ser orientados na compreensão 

de um objeto dinâmico que já é integrado, conforme aborda Bólos i Capdevilla (1981). A 

referida autora faz uma crítica ressaltando que não há necessidade de se integrar a paisagem, 

mas sim estudar e analisar este objeto que já é integrado. As análises efetuadas na perspectiva 

da análise integrada podem levar a conexão de disciplinas de forma artificial, distanciando-se 

do objetivo real. 

2.5. Avanços procedimentais recentes nos estudos de paisagem. 

 Como foi possível perceber ao longo de todo o capítulo, as discussões a cerca dos 

estudos de paisagem se dividiram em: Criar um conceito que diferisse das ciências naturais e 

que fosse aplicável na Geografia física; Adequar o conceito à geografia moderna e pós-

moderna, a partir da introdução dos métodos quantitativos; e Incluir as ações antrópicas como 

elemento construtor da paisagem e não como fator ocasional. Nesse debate quatro autores se 

destacaram: Carl Troll, Viktor B. Sotchava, Georges Bertrand e Jean Tricart (este último 

mesmo tendendo às ciências naturais contribuiu de forma singular na avaliação da 

sensibilidade dos ambientes à dinâmica socioambiental). Partindo desta série de contribuições 

paradigmáticas para a Geografia Física, a partir da década de 1990 alguns trabalhos podem ser 

destacados na busca pela elaboração de novas metodologias para o estudo das paisagens 

terrestres, suas contribuições serão descritas a seguir: 
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2.5.1.  O Manual de Ciencia Del paisaje de Bólos i Capdevila et al: 

 Bólos i Capdevila et al  (1992) elaboraram uma obra contendo métodos e aplicações 

para os estudos de paisagem baseando-se na proposta geossistêmica, mas com a inclusão das 

unidades geoecológicas e dos princípios e métodos da geomorfologia. A fundamentação 

teórica utilizada pelos autores é aplicada para a classificação das paisagens terrestres, que 

foram divididas em quatro aspectos: 

•  Classificação por dominância de elementos: Baseada nos elementos estruturais da 

paisagem (bióticos, abióticos e antrópicos) e no estudo da dinâmica geral do geossistema, 

essa classificação analisa o aporte de energia introduzido no geossistema para definição 

do tipo de paisagem. 

• Classificação das paisagens por suas características espaciais: Baseia-se na relação 

das unidades da paisagem com o espaço geográfico, levando-se em consideração a 

energia externa à Terra e também a proveniente do seu interior, são consideradas como 

classificações de unidades superiores denominadas zonas (zonalidade latitudinal e 

vertical); são incluídas também as paisagens mais gerais que reúnem unidades menores 

chamadas de domínios que estão vinculadas as características de azonalidade. 

• Classificação das paisagens segundo a escala temporal: Esse tipo de classificação 

inclui as unidades de paisagem de acordo com a escala geológica através de seus relictos 

encontrados nas paisagens atuais. Divide-se em: Paisagens pré-quaternárias; Paisagens 

quaternárias e Paisagens históricas. 

• Classificação das paisagens segundo sua funcionalidade: Baseia-se nas funções 

desempenhadas pela paisagem, sendo elas determinadas pelos elementos estruturantes. 

Divide-se em: Paisagens naturais; Paisagens rurais e Paisagens urbanas. 

 Dentre todos os aspectos trabalhados pela obra de Bólos i Capdevila et al (1992), o de 

maior interesse para este capítulo é a Metodologia geral desenvolvida para os estudos de 

paisagem. A metodologia desenvolvida foi inspirada nas ciências médicas e está descrita no 

Quadro analítico 3. 
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Quadro 3 – Quadro analítico exemplificando alguns avanços procedimentais utilizando-se as principais teorias da Geografia Física. 

Fonte: Elaboração da autora. 

Autores 
Principais correntes 

Teórico-metodológicas 
utilizadas 

Objetivo Avanços procedimentais 

Bólos i Capdevilla et 
al (1992) 

Teoria Geossistêmica 
(Bertrand, 1968; Sochava, 1977) 

Estudar e corrigir impactos 
antrópicos na paisagem. 

Metodologia geral para estudo das paisagens: 
Análise - estudo dos elementos que compõem a paisagem;  

Diagnóstico - momento no qual a paisagem é classificada e a evolução dos 
elementos é descrita;  

Tratamento - corresponde a correção dos impactos na paisagem, ou seja, a 
sua recuperação;  

Prognóstico - corresponde ao estudo da dinâmica a partir dos resultados 
apresentados nas etapas anteriores, ou seja, é a previsão de como a 

paisagem estudada irá se recuperar após a correção dos impactos sofridos; 
 Prevenção - trata da elaboração de medidas para evitar ou minimizar os 

impactos na paisagem. 

Crepani et al (2001) 
Ecodinâmica 

(Tricart, 1977) 

Produzir Cartas de vulnerabilidade 
a perda de solo que subsidiem o 

Zoneamento Ecológico Econômico 
da Amazônia Legal. 

Metodologia baseada em: 
Reinterpretação das informações temáticas disponíveis (mapas: geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, fitogeográficos e de uso da terra) sobre 
imagens de satélite utilizadas como âncoras; Elaboração dos planos de 

informações temáticas relativas a: Geologia, Geomorfologia, Pedologia, 
Vegetação, Uso e Intensidade Pluviométrica; Criação do mapa de unidades 

territoriais básicas (UTB); Classificação do grau de vulnerabilidade 
baseando-se no balanço morfopedogenético para cada UTB; Elaboração da 

carta final de vulnerabilidade a perda de solo. 

Mateo Rodriguez, 
Silva, Cavalcanti 

(2004) 

Teoria Geossistêmica e 
Geoecologia das paisagens 

(Sochava, 1977; Troll, 1966) 

Analisar a paisagem a partir da sua 
Estrutura, Função, Dinâmica e 

Evolução das paisagens. 

Análise das paisagens a partir do Estudo da organização, da Avaliação 
do potencial das paisagens, da Análise de planificação e proteção, da 

Organização estrutural-funcional, da Perícia ecológico-geográfica e do 
Monitoramento geossistêmico regional. 
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2.5.2. Zoneamento ecológico econômico de Crepani et al (2001). 

 Crepani et al (2001) desenvolve uma metodologia para capacitação de técnicos que 

atuam na Amazônia Legal para a execução da primeira fase do Zoneamento ecológico 

econômico (ZEE), essa metodologia utiliza o sensoriamento remoto como uma das 

ferramentas fundamentais.  

 Fundamentando-se nos princípios da Ecodinâmica de Tricart (1977) esta metodologia 

tem por finalidade produzir uma Carta final de vulnerabilidade à perda de solo que subsidie o 

ZEE da Amazônia Legal, e a partir do conhecimento das características genéticas do ambiente 

mensurar a sua capacidade de sustentação à ação humana (Quadro 1).   

 Diferentemente do que propõe Bólos i Capdevilla (1981) esta análise representa uma 

análise integrada da paisagem, pois se utiliza dos condicionantes epidérmicos da paisagem de 

forma individual para compreender a paisagem como um todo, porém sem realizar uma 

análise crítica da paisagem integrada. 

2.5.3. A geoecologia das paisagens de Mateo Rodriguez; Silva e Cavalcanti (2004).  

 Os fundamentos teórico-metodológicos que norteiam as investigações geoecológicas 

propostas por Mateo Rodriguez; Silva; Cavalcanti (2004) estão baseados na concepção 

dialética da interação entre os componentes biofísicos e a produção social. Na realidade os 

autores utilizam a abordagem geoecológica dentro da análise geossistêmica, remontando ao 

que foi trabalhado no item 2.3. sobre a incorporação da geoecologia a análise geossistêmica 

de Sotchava.  

 Os métodos e procedimentos adotados pelos autores são constituídos pela análise 

paisagística, que permite conhecer a Estrutura, Função e Dinâmica das paisagens. O Esquema 

metodológico proposto pelos autores é constituído das etapas descritas no Quadro 1. 

 Assim como Bólos i Capdevila et al (1992), Mateo Rodriguez; Silva; Cavalcanti 

(2004) também propuseram métodos para diferenciação das paisagens, em sua obra os autores 

denominaram de enfoques para a análise da paisagem, dispostos no Quadro 4 a seguir: 
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Quadro 4 - Enfoque para a análise das paisagens. 

ENFOQUE ESTRUTURAL 

Tem por objetivo conhecer a “essência” da paisagem 
baseando-se na análise das unidades geoecológicas que 
compõe sua estrutura. A estrutura da paisagem reflete a 
organização sistêmica de seus elementos funcionais. Inclui-
se nesse enfoque a análise das estruturas verticais e 
horizontais da paisagem (como bem propunha TROLL, 
1968). 

ENFOQUE FUNCIONAL 

Tem por finalidade compreender como se relacionam os 
elementos estruturantes da paisagem. Parte do fundamento 
que todos os elementos da paisagem possuem uma função 
própria para regulação do sistema. Baseia-se na análise dos 
processos formadores da paisagem. Inclui as seguintes 
análises: Gênese da paisagem; Funcionamento da paisagem; 
Estrutura funcional da paisagem; Funções geoecológicas dos 
geossistemas e Dinâmica funcional e processos 
geoecológicos degradantes. 

ENFOQUE EVOLUTIVO-

DINÂMICO 

Tem por objetivo esclarecer os reguladores da paisagem. Sua 
análise é realizada a partir de três grandes categorias de 
procedimentos: A primeira corresponde à análise 
paleogeográfica que interpreta as paisagens contemporâneas 
a partir de dados de suas propriedades. A segunda categoria 
consiste na análise retrospectiva-estrutural que busca 
conhecer a idade e as condições de formação dos elementos 
que estruturam as paisagens contemporâneas A terceira e 
última categoria consiste na análise espaço-temporal que 
possui o objetivo de estabelecer, através das tendências 
históricas, as etapas dinâmico-evolutivas sucessivas das 
paisagens. 

ENFOQUE HISTÓRICO-

ANTROPOGÊNICO 

Esse estudo dedica-se a compreender os problemas de 
modificação e transformação das paisagens, por causas 
antropogênicas, sua classificação, características, impactos 
geoecológicos e dinâmica antrópica. 

ENFOQUE INTEGRATIVO 

DA ESTABILIDADE E 

SUSTENTABILIDADE DA 

PAISAGEM 

Tem por finalidade conhecer o grau de funcionamento do 
geossistema, a partir da sua capacidade de manutenção e 
asseguramento do poder da paisagem em cumprir com 
determinadas funções sociais. 

Fonte: Mateo Rodriguez; Silva; Cavalcanti (2004) 
Elaboração da autora. 
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2.6. Aspectos teórico-metodológicos adotados na presente tese. 

 Diante de todas as concepções teóricas expostas nesse capítulo, que teve por objetivo 

apresentar os princípios norteadores da análise da paisagem integrada na Geografia Física, 

faz-se necessário deixar claro quais as concepções teórico-metodológicas que serão adotadas 

na presente tese, com a finalidade de melhor justificar os procedimentos metodológicos e 

postura crítica diante da paisagem (objeto) que será analisada. Contudo, antes de se chegar ao 

ponto em questão deste tópico é preciso fazer algumas considerações a respeito de todo esse 

arcabouço teórico da Geografia Física. 

 O primeiro corpo de ideias elaborado por um geógrafo com o objetivo de se estudar a 

paisagem na Geografia Física foi a Ecologia das paisagens e seu melhoramento chamado de 

Geoecologia das paisagens, efetuadas pelo alemão Carl Troll. Suas análises possuíam como 

entraves a falta de adição de métodos quantitativos em suas análises e estruturação definida, 

sendo assim o conceito de Geossistemas de origem siberiana supriu essa necessidade 

incorporando-as no seu escopo. No entanto, alguns aspectos da Geoecologia das paisagens 

ainda fornecem subsídios para análises precisas no estudo da paisagem integrada, como as 

análises verticais e horizontais das paisagens (herança da análise ecossistêmica de Tansley, 

1935) e merecem ser resgatados dentro dos estudos da paisagem integrada. 

 Quanto à classificação taxocorológica a visão de Geossistema em Bertrand (1968) era 

diferente da elaborada por Sochava na década de 1950 (SOCHAVA, 1977), para Bertrand 

constituía o primeiro nível inferior dentre as Grandes paisagens terrestres com escala definida 

entre 10 e 100 km² de extensão, acrescida dos Geofácies e Geótopos. Em Sochava (1977) o 

Geossistema é uma concepção teórica e sua taxonomia definida a partir dos Geômeros e 

Geócoros. Contudo, Bertrand (1978 apud Bólos i Capdevilla, 1981) retifica suas proposições 

e também aceita que o Geossistema é um conceito, sendo a unidade de nível inferior 

classificada como Complexo Geográfico (ou Geocomplexo) sucedida pelos níveis mais 

inferiores Geofácies e Geótopos.  

 A postura metódica adotada na presente tese faz uso da Geoecologia das Paisagens e 

da Concepção Geossistêmica proposta em Sochava (1977), mas com desdobramento 

taxocorológico inspirado em Bertrand (1968; 1978). A Geoecologia das paisagens subsidiará 

as análises paisagísticas no sentido da Estrutura, Função, Dinâmica e Evolução, a partir das 

análises sob o prisma horizontal e vertical. Em outras palavras, as ações procedimentais da 
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tese serão norteadas pelo princípio geoecológico. Todos os procedimentos metodológicos se 

dão a partir da concepção de que o objeto de estudo corresponde a um Geofácie presente na 

unidade maior representada pelo Geocomplexo. Nessa perspectiva fica claro que o conceito 

de Geossistema presente em Sochava (1977) e adotado por Bertrand (1978) é utilizado em 

associação às concepções de Troll (1966), com a necessidade de caracterização e classificação 

taxonômica dos demais níveis inferiores da paisagem, a partir da premissa de que a paisagem 

está circunscrita no Geossistema. O fluxograma 2 apresenta a estrutura metódica da Tese: 

Fluxograma 2– Estrutura metódica da Tese. 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração da autora. 

ANÁLISE 
VERTICAL 

ANÁLISE 
HORIZONTAL 

COMPLEXO GEOGRÁFICO 
(GEOCOMPLEXO) 

Unidade inferior com escala definida entre 
100 a 10 km² com características climáticas 

peculiares e unidades geológico-
geomorfológicas definidas.  

EQUIVALENTE NA PRESENTE 
TESE: 

 PLANÍCIE COSTEIRA SERGIPANA OU 
MAIS PRECISAMENTE PLANÍCIE 

COSTEIRA ENTRE AS 
DESEMBOCADURAS DOS RIOS 

SERGIPE, VAZA-BARRIS E PIAUÍ-REAL 
(LITORAL CENTRO-SUL DE SERGIPE). 

GEOFÁCIE 
Unidade inferior presente no Geocomplexo, 
assim conhecida por representar os enclaves 

homogêneos na unidade mais superior. 

PLANÍCIES DE MARÉ DO LITORAL 
CENTRO-SUL DE SERGIPE. 

GEÓTOPO 
Microformas, unidade estrutural no último 

nível escalar. 

- Planície de intermarés; 
-Apicuns. 

CONCEPÇÃO GEOSSISTÊMICA DAS PAISAGENS 
GLOBAIS  

ESTRUTURA 
(unidades geoecológicas) 

 

DINÂMICA 
(função e evolução) 

GEOECOLOGIA DAS 
PAISAGENS 

ANÁLISE GEOECOLÓGICA DAS PLANÍCIES DE MARÉS DO LITORAL CENTRO-SUL 
SERGIPANO. 

ADEQUAÇÃO METÓDICA DO OBJETO DE ESTUDO 
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 A partir do exposto no fluxograma 2 fica claro que toda a análise que será realizada na 

tese está sustentada nas concepções taxonômicas estabelecidas na teoria dos Geossistemas e 

nos procedimentos metodológicos de inspiração geoecológica (absorvidos pela análise 

geossistêmica) focalizando a Estrutura, Função, Dinâmica e Evolução nos Geofácies 

(Planícies de marés do litoral centro-sul de Sergipe).  

 Dentre todas as concepções apresentadas neste capítulo a única que não servirá como 

base direta na estruturação teórica-metódológica da tese será a Ecodinâmica (TRICART, 

1977), por esta fundamentar-se na dinâmica dos ecótopos, a qual não é absorvida pela 

proposta geossistêmica adotada.    
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3. OS GEOFÁCIES PLANÍCIES DE MARÉS E SUA ABORDAGEM SOB A ÓTICA 

DA GEOECOLOGIA DAS PAISAGENS: 

 Conforme adequação metódica do objeto de estudo apresentado no Capítulo 2 no item 

2.6 sobre: os aspectos teórico-metodológicos apresentados na Tese, a análise será efetuada a 

partir do Método da Geoecologia das Paisagens reconhecendo taxocorologicamente as 

planícies de marés como Geofácies presentes na unidade superior Complexo geográfico, de 

acordo com a concepção geossistêmica de Bertrand (1978).  

 A abordagem apresentada neste capítulo apresenta o manguezal (associação entre a 

vegetação e o substrato) a partir de uma revisão teórica sobre o seu escopo estrutural e 

funcional, do ponto de vista da análise horizontal, e da sua dinâmica associada às zonas 

costeiras numa perspectiva vertical/horizontal de análise das paisagens integradas, incluindo 

os rebatimentos das ações humanas em todos os processos. 

3.1. Aspectos Estruturais e Funcionais dos Manguezais na interface dos estudos 

ecológicos e geomorfológicos. 

3.1.1. Definições de Manguezal e área de abrangência no mundo. 

 O termo mangrove (mangue; manguezal) na literatura refere-se a duas concepções de 

acordo com Lugo & Snedaker (1974). A primeira remete a um grupo de espécies de halófitas 

pertencentes a doze gêneros e 8 diferentes famílias: Avicenniaceae (Avicennia sp.); 

Chenopodiaceae (Suaeda monoica); Combretaceae (Laguncularia sp. e Lumnitzera sp.); 

Meliaceae (Conocarpus sp. e Xylocarpus sp.); Myrsinaceae (Aegiceras sp.); Plumbaginaceae 

(Aegialitis sp.); Rhizophoraceae (Rhizophora sp., Bruguiera sp. e Ceriops sp.) e 

Sonneratiaceae (Sonneratia sp.). A segunda concepção refere-se a comunidades complexas de 

plantas margeando costas tropicais abrigadas, ou formações que se desenvolvem nas zonas 

intermarés.  Shaeffer-Novelli et al (2000a) definem de forma mais completa o Manguezal, 

referindo-se ao mesmo como uma unidade morfodinâmica na qual as florestas de mangue 

estão inseridas. Essa unidade é resultante da associação entre os componentes geofísicos, 

geomorfológicos e bióticos.  

 A definição de Manguezal adotada no presente trabalho leva em consideração a 

associação da vegetação (mangue) com o substrato lamoso de sedimentação recente, de 

influência predominantemente flúviomarinha, o qual será nomeado em todo trabalho de 
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Planície de maré. Esse ambiente é composto principalmente de sedimentos argilo-siltosos e 

matéria orgânica (SHAEFFER-NOVELLI ET AL, 2000a; ANGULO, 1990). Para a existência 

de extensivos manguezais é necessário de acordo com Chapman (1975) que ocorram 7 

requisitos básicos: Temperatura do ar preferencialmente entre 20ºC e 5ºC; Correntes 

marítimas mais quentes; Áreas protegidas da ação mecânica das ondas como lagunas e baías 

costeiras; Água salgada; Regime de marés e Substrato lamoso.  

 As distribuições dos manguezais ao redor do mundo se dão sobre as regiões tropicais e 

subtropicais, com concentração da maior parte das espécies na região Indo-Pacífico (mais de 

20 espécies de mangues). Este fato pode ser interpretado como um indicativo de que os 

manguezais se originaram primariamente nessa região, mais especificamente na área que 

atualmente corresponde ao sudeste asiático (CHAPMAN, 1975). Além do fato citado, 

Chapman (1975) acrescenta evidências a essa hipótese de surgimento dos primeiros gêneros 

de mangue. Os fósseis mais antigos encontrados foram datados do Eoceno no período 

Terciário, sendo encontrados no sudeste asiático. Segundo o autor nesse período as 

Angiospermas evoluíram e possivelmente a tolerância à salinidade desses gêneros tenha sido 

uma forma de adaptação às novas condições ambientais. Davis (1940 apud Snedaker, 1982) 

sugere que a colonização das Planícies de marés aconteceram inicialmente pela família 

Rhizophoraceae que possuem a capacidade de aprisionar detritos em suas raízes permitindo a 

acreção de substrato, posteriormente a família Avicenniaceae começa a colonizar o substrato e 

eventualmente podem substituir as espécies da família Rhizophoraceae formando as zonas 

interiores 

 Chapman (1975) acredita que os gêneros Rhizophora e Avicennia tenham sido os 

primeiros mangues que surgiram. A migração desses gêneros ocorreu segundo o autor a partir 

da abertura do Mar Mediterrâneo, durante o Eoceno, se espalhando em direção à costa oeste 

africana e em direção ao norte da Espanha, posteriormente migrando para o norte do 

continente americano e daí para o sul da Florida (Figura 10). Chapman (1975) ressalta que as 

primeiras mudas de Rhizophora mangle foram introduzidas na América Central pelos 

primeiros colonizadores devido a sua importância econômica, pois dos troncos das árvores era 

possível extrair o tanino, corante de cor vermelha utilizado na indústria têxtil.  

 

 



 

Figura 10– O mundo no Eoceno. As setas indicam possíveis rotas de migração dos gêneros 
Rhizophora e Avicennia e o M o local da provável origem.

Fonte: Chapman (1975). 

 Giri et al (2010) apresentaram um levantamento sobre a distribuição dos manguezais 

no mundo e calcularam que sua área total no ano 2000 correspondia a 137.760 km², em cerca 

de 118 países (Figura 11). Cerca de 75% encontram

áreas de proteção pelo governo existente (Tabela 

confinada entre as latitudes de 5º N e 5ºS (GIRI et al, 2010).

pelos autores difere substancialmente dos trabalhos apresentados por Saenger e

Spalding et al (1997) e Spalding et al (2010) conforme os dados apresentados na tabela 

que pode sinalizar um erro de cálculo e assim pondo em dúvida a confiabilidade dos dados 
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O mundo no Eoceno. As setas indicam possíveis rotas de migração dos gêneros 
Rhizophora e Avicennia e o M o local da provável origem.

al (2010) apresentaram um levantamento sobre a distribuição dos manguezais 

no mundo e calcularam que sua área total no ano 2000 correspondia a 137.760 km², em cerca 

). Cerca de 75% encontram-se em 15 países e quase 7% constituem 

eas de proteção pelo governo existente (Tabela 2). Sua distribuição geográfica está 

confinada entre as latitudes de 5º N e 5ºS (GIRI et al, 2010). Contudo, a estimativa efetuada 

pelos autores difere substancialmente dos trabalhos apresentados por Saenger e

Spalding et al (1997) e Spalding et al (2010) conforme os dados apresentados na tabela 

que pode sinalizar um erro de cálculo e assim pondo em dúvida a confiabilidade dos dados 

apresentados. Tendo em vista a discrepância encontrada nos dados mais recentes, este trabalho 

adota a análise efetuada pelo World Mangrove of Atlas elaborado por Spalding et al (2010), 

com dados obtidos para o ano de 2005. 
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Figura 11

Fonte: Giri et al (2010). 
 
Tabela 2 - Os 15 países com as maiores áreas de manguezais e seu percentual no mundo e cumulativo.

Fonte: Giri et al (2010). 
 

Tabela 3 – Área comparada total dos manguezais por países em km². Em vermelho os valores 

País 
Saenger et al (1983)

Indonésia 21.763 
Brasil 25.000 

Austrália 11.617 

México 6.600 

Nigéria 9.730 
Malásia 6.522 

Myammar - 
Cuba 4.000 

Fonte: Saenger et al (1983); Spalding et al (1997)

 

Ordem de 
grandeza 

País 

1 Indonésia 
2 Austrália 
3 Brasil 

4 México 

5 Nigéria 
6 Malásia 
7 Mianmar 
8 Papua Nova Guiné
9 Bangladesh 
10 Cuba 
11 Índia 
12 Guiné Bissau 
13 Moçambique 
14 Madagascar 
15 Filipinas 

11– Distribuição dos manguezais ao redor do mundo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os 15 países com as maiores áreas de manguezais e seu percentual no mundo e cumulativo.

Área comparada total dos manguezais por países em km². Em vermelho os valores 
contraditórios. 

Área em km² 
(1983) Spalding et al (1997) Spalding et al (2010)

42.550 31.894 
13.400 13.000 
11.500 9.910 

9.328 7.701 

10.515 7.356 
6.424 7.097 
3.444 7.029 
7.848 4.944 

Spalding et al (1997); Spalding et al (2010); Giri et al (2010).

Área (m²) 
% do total 

global 
% 

cumulativo 

3.112,989 22.6 22.6 
977.975 7.1 29.7 
962.683 7.0 36.7 

741.917 5.4 42.1 
Américas do Norte 

653.669 4.7 46.8 
505.386 3.7 50.5 
494.584 3.6 54.1 

Papua Nova Guiné 480.121 3,5 57.6 
436.57 3.2 60.8 
421.538 3.1 63.9 
368.276 2.7 66.6 

 338.652 2.5 69.1 
 318.851 2.3 71.4 

278.078 2.0 73.4 
263.137 1.9 75.3 

51 

Distribuição dos manguezais ao redor do mundo. 

Os 15 países com as maiores áreas de manguezais e seu percentual no mundo e cumulativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Área comparada total dos manguezais por países em km². Em vermelho os valores 

Spalding et al (2010) Giri et al (2010) 
3.113 
0,963 
0,978 

0,742 

0,653 
0,505 
0,494 
0,421 

Giri et al (2010). 
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Ásia 
Oceania 

América do Sul 
Américas do Norte 

e Central 
África 
Ásia 
Ásia 

Oceania 
Ásia 

América Central 
Ásia 

África 
África 
África 
Ásia 
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3.1.2. Características ambientais gerais: 

 Os ambientes de Manguezais são compostos por vegetação de Halófitas, ou seja, 

plantas com tolerância a salinidade, podendo estar presentes em ambientes com um intervalo 

de salinidade 0 a 90 ppm de acordo com Snedaker (1982).  

 Possuindo essas características, as zonas estuarinas são os locais mais propícios à 

colonização por mangue. Um Estuário é definido por Pritchard (1967) como sendo um corpo 

semifechado de água costeira que tem uma ligação livre com o mar aberto e na qual a água do 

mar é mensuravelmente diluída com a água doce, sendo esta originária da drenagem. O autor 

divide a partir da sua concepção os estuários em três grandes grupos: Estuários positivos, 

Inversos e Neutros. Os Estuários positivos se caracterizam por possuírem uma livre conexão 

com o mar aberto e nestes a taxa de escoamento da água doce mais a precipitação 

pluviométrica superam as taxas de evaporação; nos Estuários inversos a taxa de evaporação é 

maior que as taxas de escoamento de água doces mais a precipitação. Essa característica dá 

origem a Estuários Hipersalinos; por último existem os Estuários neutros, nos quais existe um 

equilíbrio entre o fornecimento de água doce e na taxa de evaporação (PRITCHARD, 1967). 

 Para que os Manguezais ocorram nas regiões estuarinas é necessário um conjunto de 

condições que caracterizam ambientes únicos. Contudo, Thom (1982) analisou que essas 

séries ambientais se repetiam por suas condições geomorfológicas em escala regional e assim 

foi possível que o autor descrevesse os componentes principais e posteriormente caracteriza-

se um modelo geral global para essas séries ambientais.   

 Os componentes principais descritos por Thom (1982) são os: Geofísicos, 

Geomórficos e Biológicos. O componente Geofísico remete as oscilações do nível do mar em 

associação com os movimentos terrestres, influência do regime climático e das marés; O 

componente Geomórfico corresponde ao produto da interação dos fatores geofísicos que 

modelaram a superfície da Terra e na qual atuam os processos geomórficos atuais, sendo estes 

últimos os determinantes das condições do habitat dos mangues. As séries ambientais 

derivadas desses processos podem ser subdivididas nas escalas: macrotopográficas (relevos 

retrabalhados por sedimentação terrígena ou de influência fluviomarinha, e relevos originados 

por sedimentação in situ); mesotopográficas (a exemplo das formações deltaicas) e 

microtopográficas (relevo particular: um dique, baixada de cordões litorâneos); O último 

componente é o Biológico refere-se a reserva de espécies e a competição entre elas. Esse 

componente se mostra fundamental diante do potencial de recuperação do manguezal em 
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situações de stress ambiental, podendo suprir a necessidade de novos indivíduos em caso de 

morte por competição com outras espécies. 

 As séries ambientais costeiras derivadas da associação dos componentes principais e 

propícias à colonização por mangue (Em Estuário do tipo positivo conforme PRITCHARD, 

1967) foram descritos em Thom (1982) e são enumeradas a seguir: 

1 – Série I: correspondem aos ambientes com pequenas variações de maré com linhas de 

costa altamente crenuladas com bancos de areia e lagunas. Nas áreas correspondentes aos 

distributários abandonados ocorre intrusão de salinidade nas planícies de chenier 

desenvolvem-se plantas com tolerâncias ao sal (Figura 12).  

Figura 12– Ambiente dominado por rio. 

 
Fonte: Woodroffe (1982 apud Vale, 2004). 

2 – Série II: refere-se aos ambientes dominados por marés, nos quais ocorre a dispersão dos 

sedimentos transportados pelo rio ao longo da costa, presença de canais de maré fixos e 

superfície da planície de maré acrescendo verticalmente. Ambos progradam em direção ao 

mar (Figura 13).  

Figura 13– Ambiente dominado por marés. 

 
Fonte: Woodroffe (1982 apud Vale, 2004). 
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3 – Série III: A série III refere-se aos ambientes dominados por ondas, nos quais ocorre 

elevada energia das ondas e pouca descarga fluvial. Ilhas barreiras e/ou baías barreiras são 

características desses ambientes. Existe um variável grau de modificações das formas de 

relevo pela maré. As Halófitas ocorrem nas margens das lagunas formadas nessas costas 

(Figura 14). 

Figura 14– Ambiente dominado por ondas. 

 
Fonte: Woodroffe (1982 apud Vale, 2004). 

4 – Série IV: Esses ambientes são caracterizados por elevadas energia das ondas e descarga 

fluvial. Os sedimentos transportados pelos rios são rapidamente redistribuídos ao longo da 

planície costeira. A colonização por mangue ocorre ao longo dos canais distributários 

abandonados em áreas próximas à foz e nas lagunas adjacentes (Figura 15). 

Figura 15– Ambiente dominado por ondas e rio. 

 
Fonte: Woodroffe (1982 apud Vale, 2004). 

5 – Série V: A série V refere-se aos Vales afogados, que constituem sistemas estuarinos 

abertos (conforme assinalado por Pritchard, 1967), com séries deposicionais compostas por 
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camadas rochosas que foram afogadas devido às transgressões marinhas. Os manguezais se 

desenvolvem as margens desses ambientes (Figura 16). 

Figura 16– Vales afogados. 

 
Fonte: Woodroffe (1982 apud Vale, 2004). 

3.1.3. Estrutura e Funções dos Manguezais: 

 Conforme verificado no item 3.1.2 os Manguezais podem ocorrer em variados tipos de 

ambientes costeiros, a sua estrutura e comportamento variam de acordo com a dominância dos 

rios, do regime de marés e da energia das ondas atuantes (SHAEFFER-NOVELLI et al 

2000a). Contudo, de acordo com os autores supracitados, seu maior desenvolvimento 

estrutural ocorre quando a precipitação e o regime de marés são grandes. Essas características 

podem ser incluídas em um conceito idealizado por Odum (1967) para nomear os fatores que 

operam sobre um sistema ambiental e influenciam suas funções, chamado de Assinatura 

energética (Energy signature). 

 O modelo clássico da assinatura energética para os ambientes de manguezais é 

constituído pelos seguintes fatores externos, ou como chamado por Odum (1983 apud 

TWILLEY, 1995) “Forcing Functions”: Energia solar, Temperatura do ar, Precipitação, 

Fornecimento de água fluvial, Regime de marés e Nutrientes. Esses fatores correspondem ao 

input de energia sobre os sistemas ambientais e sua periodicidade influencia substancialmente 

no desenvolvimento dos manguezais. Contudo, existem os atenuantes que promovem a 

dissipação energética e assim comprometem o desenvolvimento estrutural dos manguezais, 

estes são chamados de Tensores, que podem ser de origem natural ou antropogênica 

(Fluxograma 3).  
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Fluxograma 3– Componentes da assinatura energética de manguezais. 

 
Fonte: Odum (1967). 

  Considerando a entrada de energia como um fator importante para a configuração dos 

padrões ecológicos em qualquer ecossistema, Twilley (1995) analisou os efeitos da assinatura 

energética com as informações sobre os processos ecológicos dos manguezais, a fim de 

estabelecer princípios gerais para a ecologia dos manguezais. Nessa abordagem o autor 

incluiu mais dois componentes (ou forcing functions) ao modelo de assinatura energética: 

ventos e geomorfologia.  

 A respeito da análise proposta Twilley (1995) chegou a algumas conclusões sobre o 

desenvolvimento estrutural e funções do manguezal, a partir da assinatura energética: 

• A baixa incidência solar representa um fator que restringe a distribuição dos 

manguezais e no máximo de biomassa produzida; 

• Mudanças sazonais no regime de inundações sobre os variados tipos de manguezais 

produzem diferenças na salinidade do substrato; 

• O nitrogênio e o fósforo correspondem aos nutrientes mais importantes para o 

desenvolvimento dos manguezais, sendo o fósforo o principal responsável pelo 

crescimento da árvore; 

• O extenso sistema de raízes dos mangues reforça o processo de captura dos 

sedimentos transportados em suspensão pelo fluxo fluvial e retarda as forças da erosão 

ao longo da linha de costa; 

Tensores 
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do ar 

ENERGIA 
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Regime de 
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• Thom (1967 apud Twilley, 1995) afirma que os manguezais são responsáveis pelas 

mudanças geomorfológicas que acontecem nos locais os quais colonizam; 

• Constituem as principais fontes de matérias orgânicas para as regiões estuarinas. 

 Citrón & Shaeffer-Novelli (1984) ao analisar as características e desenvolvimento 

estrutural dos manguezais nas Américas do Norte e do Sul, afirmam que a arquitetura dos 

bosques de mangues deve-se a interação das características de crescimento das árvores; dos 

requisitos fisiológicos das espécies e das forças ambientais que operam sobre o sistema 

(assinatura energética). Citrón (1987) ainda acrescenta que a organização dos bosques está 

determinada em grande parte pela geomorfologia. Estrutura e função são intimamente 

relacionadas nesses ambientes.  

 Citrón (1987) dividiu a estrutura dos bosques de mangue em quatro etapas de 

desenvolvimento a serem descritas no quadro 5 a seguir: 

Quadro 5 – Etapas de desenvolvimento estrutural dos bosques de mangue. 
Etapas Características 

Período de 
colonização 

A taxa de ocupação do substrato é determinada pela disponibilidade de 
propágulos e pelas perdas promovidas pela mortandade e desenraizamento. 

A dispersão ocorre a partir das correntes e os propágulos se fixarão nos 
trechos de maior preferência edáfica de cada espécie. 

Período de 
desenvolvimento 

Ocorre uma forte competição por espaço e a mortandade de árvores com 
menos vigor. Observa-se o desenvolvimento de bosques com pouca ou 

quase nenhuma estagnação em seu crescimento. Ocorre maior 
desenvolvimento em termos de diâmetro e altura. 

Período de 
maturidade 

Taxa reduzida de crescimento. A mortandade se limita as árvores que 
permaneceram suprimidas ou com crescimento tardio. O bosque atinge o 

maior crescimento que o ambiente permite. 

Senitude 
Ocorre quando o bosque permanece povoado por indivíduos de grande 
porte, porém com muito baixa densidade. A morte das árvores abrem 

clareiras e reduz a área de mangues. 
Fonte: Modificado de Citrón (1987). 

 Fisiograficamente os ambientes de manguezais foram classificados por Snedaker & 

Lugo (1974) em seis tipos: Ribeirinho; Bacia; Franja; Sobrelavagem; Rede e Anão (Riverine, 

Basin, Fringing, Overwash, Hammock and Dwarf). Contudo, Citrón; Lugo; Martinez (1985) 

revisaram a classificação tradicional e simplificaram o sistema de classificação para possíveis 

comparações e para facilitar a análise visual. Na classificação elaborada pelos autores o tipo 

Overwash (sobrelavagem) foi compreendido como pertencente ao tipo Fringing (franja), com 

a diferença que o manguezal do tipo Overwash está localizado em uma ilha. Sendo assim, os 

tipos de manguezais de acordo com a geomorfologia segundo a revisão de Citrón; Lugo; 
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Martinez (1985) são: Florestas Ribeirinhas, Florestas em Franjas e Florestas de Bacias. Os 

tipos em Rede e Anão são citados brevemente pelos autores e sem profundidade. 

 As Florestas Ribeirinhas desenvolvem-se nas bordas dos rios, com melhor crescimento 

no baixo curso estuarino. Possui como principal influência um fluxo de água doce variando de 

moderado a alto, com alta carga de nutrientes. A salinidade nesse tipo de manguezal varia da 

ordem de 10.000 a 20.000 ppm ou menos, as concentrações de sais são baixas durante as 

estações secas e altas durante as estações chuvosas. Com relação à distribuição de energia 

sobre o ambiente, nesses tipos de manguezais a mesma ocorre sobre toda sua superfície. O 

gênero Rhizophora. é predominante nesse tipo de manguezal, com ocorrência em menor 

escala de florestas mistas dos gêneros Laguncularia e Avicennia (CITRÓN; LUGO; 

MARTINEZ, 1985).  

 As Florestas em Franja ocorrem nas bordas estuarinas na direção do mar, protegendo a 

linha de costa e/ou entorno de ilhas sobrelavadas. A distribuição de energia sobre esse 

ambiente ocorre sobre sua área frontal, se concentrando em pequenas áreas. Em direção ao 

interior desses tipos de manguezais a diminuição do fluxo de água promove alta concentração 

de salinidade. Gêneros de Rhizophora e Avicennia predominam sobre esses ambientes, o 

primeiro localiza-se na área de maior concentração energética e o segundo no interior desses 

ambientes (CITRÓN; LUGO; MARTINEZ, 1985). 

 As Florestas de Bacias são manguezais que se desenvolvem nas bacias interiores das 

planícies de maré influenciados pela água salgada. Contudo, recebem maior fluxo de água 

doce e possuem menor concentração de salinidade sendo o ambiente favorável à dominância 

dos gêneros Laguncularia e Avicennia.. A Avicennia domina florestas de Bacia onde a 

salinidade é de cerca de 50.000 ppm, já a Laguncularia ocorre nas áreas de Bacias com 

salinidade intermediária entre 30.000 e 40.000 ppm (CITRÓN; LUGO; MARTINEZ, 1985). 

 Os outros tipos de manguezais em rede e anão (scrub and dwarf) ocorrem sob 

condições extremas de salinidade e temperatura, ou seja, em condições de estresse ambiental 

(CITRÓN; LUGO; MARTINEZ, 1985).  

 A partir da revisão da classificação sistêmica dos tipos de manguezais, Citrón; Lugo; 

Martinez (1985) efetuaram uma descrição das características estruturais e funcionais dos tipos 

de manguezais de acordo com a geomorfologia. O Quadro 6 apresenta um resumo dessas 

características: 
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Quadro 6 – Características estruturais e funcionais. 

Características estruturais e funcionais 
Tipos de manguezais 

Ribeirinho Franja Bacia 
Área basal. Alta Moderada Baixa 

Altura das árvores. Alta Moderada Baixa 
Diâmetro médio das árvores. Alta Moderada Baixa 

Número de espécies. Moderada Baixa Alta 
Densidade das árvores. Moderada Alta Baixa 
Índice de complexidade. Alta Moderada Baixa 

Produtividade de biomassa. Alta Moderada Baixa 
Produtividade primária. Alta Baixa Moderada 

Serrapilheira. Alta Moderada Baixa 
Ciclagem de minerais. Alta Baixa Moderada 

Decomposição e exportação de matéria 
orgânica. 

Moderada Moderada Alta 

Crescimento e sucessão vegetacional. Alta Moderada Baixa 

Resposta aos estressores (Os mais influentes 
são os de origem antrópica: construção de 

diques, represas, canais, estradas...). 
Moderada Alta Moderada 

Fonte: Modificado de Citrón; Lugo; Martinez (1985). 

 A análise das características estruturais e funcionais dos manguezais permitiu que os 

autores concluíssem que os bosques ribeirinhos são mais desenvolvidos estruturalmente que 

qualquer tipo de manguezal. Citrón; Lugo; Martinez (1985) ainda afirmam que a assinatura 

energética em determinadas localidades pode contribuir para o melhor desenvolvimento da 

estrutura em um tipo de manguezal e não em outros. Sendo assim, Florestas de Bacias (que 

são subsidiadas pelo escoamento e pela precipitação) podem se desenvolver bem 

estruturalmente em áreas de elevada precipitação e altamente estressadas e mal desenvolvidas 

em ambientes secos.  Florestas em Franjas desenvolvem-se em condições de estabilidade e de 

áreas amplas, estes são similares às florestas ribeirinhas no sentido de serem menos 

dependentes das condições locais de escoamento e precipitação. Sistemas de manguezais 

ribeirinhos que subsistem em maior parte da sua assinatura energética e de constante fluxo de 

água doce são mais independentes das condições locais e mais constantes em suas 

características estruturais.  
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3.1.3.1 – Estrutura dos manguezais brasileiros 

 No continente americano os manguezais atingem seu maior desenvolvimento 

estrutural nas proximidades da zona equatorial, influenciados pelas maiores taxas de 

precipitação e regime de marés que variam entre mesomarés (amplitude entre 2 a ±	4m) e 

macromarés (amplitudes ≥ que 4m) (SHAEFFER-NOVELLI et al, 1990). Dentre os 

manguezais mais desenvolvidos estruturalmente da América estão os do Equador, Panamá, 

Costa Rica e Porto Rico (CITRÓN; LUGO; MARTINEZ, 1985).   

 O Brasil possui 7.408 km de linha de costa dentro das quais 6.786 km possuem 

manguezais (SHAEFFER-NOVELLI et al, 2000a). Deste total, em dados atualizados no ano 

2005 por Spalding et al (2010), cerca de 13.000 km² são cobertas por manguezais. Os 

manguezais brasileiros localizam-se entre as latitudes de 04º N e 28º S, e estão sobre uma 

costa tectonicamente passiva cortada por inúmeros rios que contribuem com quantidades 

significativas de sedimentos (SHAEFFER-NOVELLI et al, 2000a). Florísticamente, os 

manguezais brasileiros possuem pouca diversidade de espécies com apenas 4 gêneros 

(Avicennia, Conocarpus, Laguncularia e Rhizophora) e 7 espécies  (Avicennia germinans; 

Avicennia schaueriana; Conocarpus erecta L.; Laguncularia Racemosa; Rhizophora 

harrisonii Leechman; Rhizophora mangle Rhizophora racemosa), alguns exemplos são 

mostrados na Figura 17. 

Figura 17 – Algumas espécies de mangue encontradas no Brasil. 

 
Fonte: www.flickriver.com; www.manglarescr.blogspot.com. 

Rhizophora mangle 

Avicennia germinians Laguncularia Racemosa 
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 Shaeffer-Novelli et al (1990) dividiu a costa brasileira fisiograficamente em 8 

segmentos nos quais ocorrem manguezais: I 

Ponta Curuçá; III – Ponta Curuçá a Ponta dos Mangues secos; IV 

ao Cabo Calcanhar; V – Cabo Calcanhar ao Recôncavo Baiano; VI 

Cabo Frio; VII – Cabo Frio a Torres; VIII 

Figura 18 – Mapa do Brasil mostrando os oito segmentos climáticos/fisiográficos e Corre

 
Fonte: Shaeffer-Novelli et al, 

Bigarela (1947), Shaeffer-Novelli (2000b), Ucha et al (2004 apud HADLICH; UCHA, 

2006) apontam que associado ao ecossistema manguezal no Brasil existe

desprovido de mangue devido às altas taxas de salinidade, no entanto, faz parte da 

sucessão natural do manguezal, situado na zona de supramaré da unidade 

lanície de maré. De acordo com Nascimento (1993 apud SHAEFFER-

apicum é importante para o equilíbrio orgânico-mineralógico do manguezal, já que o 

revolvimento dos sedimentos pela fauna durante os períodos de inverno permite que o 

material seja estocado na zona do apicum e durante as marés vazantes retornam

manguezal promovendo assim a constante disponibilidade de nutrientes para a manutenção da 

Novelli et al (1990) dividiu a costa brasileira fisiograficamente em 8 

segmentos nos quais ocorrem manguezais: I – Cabo Orange ao Cabo Norte; II 

Ponta Curuçá a Ponta dos Mangues secos; IV – Ponta dos Mangues Secos 

Cabo Calcanhar ao Recôncavo Baiano; VI –

Cabo Frio a Torres; VIII – Torres ao Arroio Chuí (Figura 1

Mapa do Brasil mostrando os oito segmentos climáticos/fisiográficos e Corre
costeiras. 

 
Novelli et al, 1990. 
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Mapa do Brasil mostrando os oito segmentos climáticos/fisiográficos e Correntes 
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 No que concerne a divisão em segmentos fisiográficos da costa brasileira (de acordo 

com os estudos de Shaeffer-Novelli et al,1990 e Shaeffer-Novelli et al, 2000a) cada segmento 

possui características particulares conferidas pela sua assinatura energética, contudo para fins 

de compreensão de forma geral, neste texto, os segmentos podem ser assim descritos:  

• Os segmentos I, II e III possuem regime de macromarés com amplitudes maiores que 

4m, sendo os segmentos I e II fortemente influenciados pela descarga fluvial do rio 

Amazonas, fazendo com que os manguezais só se desenvolvam nas bordas da 

desembocadura sem penetrar o interior do rio. A taxa de pluviosidade média oscila em 

torno dos 3.250 a 2.500 mm. A estrutura dos bosques de mangue desenvolvidos nesses 

segmentos (em especial o I e II) é pouco expressiva devido à influência da descarga de 

água doce do rio Amazonas; 

•  Os segmentos IV e V possuem regime de mesomarés com amplitudes que variam de 

2m a 2,5 m, e taxa de pluviosidade média em torno de 1000 a 1500 mm. Esses 

segmentos possuem como características manguezais desenvolvidos em associações 

com regiões estuarinas e lagunas costeiras devido à alta energia das ondas 

predominante nesses segmentos. No segmento IV há uma limitação no 

desenvolvimento de manguezais em direção a costa devido aos períodos secos serem 

prolongados. No segmento V existe um bom grau de desenvolvimento dos manguezais 

com árvores dos gêneros Rhizophora e Avicennia atingindo de 10 a 20 m; 

• Entre os segmentos VI e VII predominam o regime de micromarés que variam em 

torno de 1m a 1,5 m de amplitude (ou menos que 1 m em direção ao sul do Brasil) e 

com taxas de precipitação em torno de 1200 a 1400 mm. Os manguezais nestes 

segmentos desenvolvem-se na retaguarda das ilhas-barreiras, com bom grau de 

desenvolvimento no segmento VI;  

• O segmento VIII corresponde a transição do manguezal para o ambiente de marisma, 

devido a baixíssima amplitude do regime de marés e as baixas temperaturas. Enquanto 

em todos os outros segmentos é possível encontrar vegetações com porte arbóreo e 

arbustivo, neste último segmento há o predomínio de vegetação com porte herbáceo.  

 Um dos problemas relacionados aos estudos dos manguezais no Brasil e no mundo é a 

definição escalar. O nível escalar de observação é de suma importância para compreensão dos 

processos responsáveis pela estruturação dos bosques de mangue, bem como a sua influência 

na dinâmica geral costeira e tomada de decisão nas medidas de planejamento dos gestores 
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locais. Partindo desse pressuposto Shaeffer-Novelli et al (2000a e 2000b) propõem uma 

hierarquização dos níveis de observação dos manguezais, em que cada unidade inferior é um 

subsistema da unidade superior subsequente. As unidades propostas pelos autores são: 

• Site ou terreno (variam de 0.01 a 0.1ha): Correspondem à área sobre influência de 

árvores maduras. Os sites sofrem perturbações com a morte de um ou um grupo de 

indivíduos, nos quais se notam rapidamente a abertura de clareiras. A dinâmica na 

unidade funcional site fornece um mecanismo adaptativo que redefine a unidade 

superior subsequente: patches (manchas), conferindo novas condições que 

configuram permanência e estabilidade ao sistema. 

• Unidade funcional Patch ou mancha (variam de 0.1 a 100 ha): Define-se como um 

grupo de árvores e elementos funcionais associados que ocupam um espaço 

influenciado por uma força estruturante particular ou perturbação. Podem ser 

subdivididos em Manchas de Franja e Manchas em Bacia.  

• Mangrove settings ou ambiente de manguezal (variam de 10 a 100 km): Unidade de 

nível superior regida por forças geomorfológicas. Nesse nível escalar são 

identificáveis os tipos de mangue que se desenvolvem sobre o ambiente e as 

modificações na paisagem induzidas pelo seu desenvolvimento.  

• Coastal domains e LMEs - Large Marine Ecosystens ou Domínios costeiros e 

Grandes Ecossitemas Marinhos (variam de 500 a 1000 km): Constituem grandes 

regiões que se estendem a partir da costa até a borda da plataforma continental, com 

características batimétricas, hidrológicas, produtividade e populações tropicais 

dependentes. A partir da divisão em segmentos fisiográficos da costa brasileira 

(SHAEFFER-NOVELLI et al, 1990) é possível agrupá-los em dois grandes domínios 

costeiros (com a característica peculiar da existência de manguezais): o primeiro 

corresponde aos segmentos de I a IV, associados a Corrente Sul Equatorial e das 

Guianas, e o segundo que vai de V ao VIII associados a Corrente do Brasil.  

3.2. Influências e respostas dos manguezais as mudanças na dinâmica costeira e 

importância do estudo dos substratos: 

 As linhas de costa de manguezais diferem em todas as regiões do mundo devido às 

flutuações dos Níveis do mar durante o Holoceno, sendo estes diferentes em cada bacia 

oceânica, o que impossibilita a busca por uma padronização geral da zonação das espécies de 

mangue (WOODROFFE, 1999). 
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 Os padrões de zonação estão intimamente relacionados com mudanças nas 

configurações das linhas de costa, o que pode ocasionar alguns processos como: maior 

intrusão de salinidade sobre esses ambientes (em direção as áreas interiores), erosão do 

substrato e posterior morte das árvores. Contudo, Woodroffe (1982) afirma que nem sempre 

sucessões vegetacionais em manguezais são respostas a mudanças em fatores estáticos, estes 

podem ocorrer devido a variações normais da costa. O que reforça a necessidade de uma 

análise mais aprofundada da dinâmica da linha de costa em longo e médio prazo. 

 Os manguezais são capazes de modificar os ambientes nos quais se desenvolvem, mas 

não mudam as direções dos processos costeiros (LUGO, 1987). De acordo com Woodroffe 

(1982) as alegações de que a vegetação promove a progradação da linha de costa foi mais 

concebida teoricamente do que realmente demonstrada. Em áreas de deltas e estuários 

suscetíveis a rápidos ajustes de acordo com o fornecimento de sedimentos, a dinâmica dos 

manguezais parece ser uma resposta a progradação da linha de costa e não uma causa. 

 De acordo com Thom (1982) a influência dos manguezais na elevação do substrato e 

propriedades sedimentares existe, mas não é considerado fator fundamental para o seu 

desenvolvimento, as características do substrato devem-se aos processos geomórficos do 

passado. Essa influência também não é vista como o principal controlador na taxa ou direção 

da mudança nas comunidades vegetacionais. Sendo assim, de que forma os manguezais 

seriam responsáveis unicamente pela progradação da linha de costa? Bird (2005) já possui 

opinião contrária alegando que raízes de pneumatóforas como a Avicennia são capazes de 

aprisionar sedimentos e  assim promove a deposição de sedimentos, acreção vertical do 

substrato e ao se dispersarem sobre ele são capazes de promover a progradação da linha de 

costa. 

 O direcionamento dos estudos sobre os manguezais e a dinâmica costeira deve 

focalizar as respostas dos manguezais às mudanças do nível do mar local e/ou global, para 

que assim seja possível avaliar se estes são capazes de influenciar na dinâmica da linha de 

costa. Shaeffer-Novelli; Citrón-Molero; Soares (2002) ressaltam que manguezais são ótimos 

indicadores de mudanças no nível do mar, conforme demonstrado no quadro 7. Mudanças nas 

características vegetacionais podem ser facilmente visualizadas, a nível local, o que pode 

indicar mudanças em curto prazo nos níveis relativos do mar. Depósitos fósseis de mangues 

também são apontados por Woodroffe (1999) como bons indicadores de antigas linhas de 

costa. Shaeffer-Novelli; Citrón-Molero; Soares (2002) ainda pontuam que é possível utilizar 
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os manguezais como indicadores em médio prazo a partir do uso do sensoriamento remoto, 

com análises de mapeamentos multitemporais.  

Quadro 7 – Características dos manguezais que os tornam bons indicadores de mudanças do nível do 
mar. 

Fonte: Modificado de Shaeffer-Novelli; Citrón-Molero; Soares (2002). 

 Manguezais respondem as oscilações do nível do mar, sejam em escala local ou 

regional, migrando em direção ao continente (caso ocorra aumento no nível do mar, com 

maior intrusão de cunha salina) ou migrando em direção ao mar (caso exista progradação da 

linha de costa). O recuo de linha de costa pode ser evidenciado a partir de uma linha de 

truncamentos no dossel dos manguezais, devido às perturbações provocadas pela dinâmica 

costeira, grupos de indivíduos podem morrer nesse processo, a existência de um lineamento 

de árvores com menor porte em meio a árvores maduras pode ser um indício desse processo. 

Formação de micro penhascos seguidos de troncos e raízes expostas, além de árvores mortas 

também são indícios de recuo de linha de costa (BIRD, 2005). A progradação da linha de 

costa pode ser evidenciada pela presença de plântulas jovens ao longo da linha de costa, uma 

evidência provável de que as condições da costa e do substrato permitiram essa expansão. Os 

mangues também  podem ajustar-se a mudanças menos drásticas nos níveis do mar a partir do 

aumento na produção de raízes; aprisionamento de mais sedimentos e assim colaborando para 

a acreção vertical do substrato (se houver fontes de sedimentos disponíveis) acima do nível do 

mar (SHAEFFER-NOVELLI; CITRÓN-MOLERO; SOARES, 2002). Estes autores ainda 

associaram as séries ambientais descritas em Thom (1982) e a resistência e a resiliência dos 

manguezais a mudanças do nível do mar e mudanças em nível de paisagem local. A 

resistência corresponde ao tempo que o ambiente leva para mudar em resposta a uma dado 

Algumas características que fazem dos manguezais bons indicadores de mudanças do 
nível do mar 

1- Adaptações fisiológicas, estruturais e de dispersão restringem as plantas de mangues 
verdadeiros as áreas de planícies intermarés.  

2- Amplamente distribuído, domina entre 60 e 75% das zonas costeiras tropicais do mundo. 
Corresponde a vegetação predominante nas planícies lamosas sempre que ocorrerem 

condições estuarinas ou áreas costeiras ao longo dos trópicos. 

3 – A fisionomia da vegetação está estreitamente acoplada aos fatores ambientais atuando em 
um determinado local. 

4 – Ocupa paisagens sensíveis formadas por materiais moles ou mal consolidados, que 
responderão mais facilmente as mudanças do que os materiais mais resistentes. 

5 – Pioneiras oportunistas, que rapidamente colonizam e se estabelecem em habitats 
adequados criados por forças geomórficas. 

6 – Facilmente reconhecível por técnicas de sensoriamento remoto. 
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distúrbio na paisagem, já a resiliência corresponde ao tempo que o componente ambiental 

leva para se recuperar de uma mudança na paisagem. As análises mencionada estão descritas 

no quadro 8. 

Quadro 8 – Resistência e Resiliência das séries ambientais a mudanças. 
Configurações ambientais 

(THOM, 1982). 

Resistência a 

mudanças. 

Resiliência em nível de 

paisagem. 

Alta Sedimentação e marés baixas 
(Série I). 

Alta Alta 

Alta Sedimentação e marés altas 
(Série II). 

Alta Alta 

Alta Sedimentação e Alta energia 
das ondas (Série III). 

Baixa Baixa - Média 

Alto fluxo de água doce e Alta 
energia das ondas (Série IV). 

Média Média - Alta 

Vales afogados. Alta Alta 
Plataformas carbonáticas. Baixa Baixa 

Fonte: Modificado de Shaeffer-Novelli; Citrón-Molero; Soares (2002). 

 Sabendo-se que o desenvolvimento de manguezais não alteram a direção dos 

fenômenos costeiros e que a formação do substrato depende dos componentes geomórficos do 

passado (mas não de forma única) torna-se imprescindível analisar a dinâmica multitemporal 

dos substratos como um dos componentes das mudanças nos manguezais ligadas às variações 

do nível do mar, sejam elas em escala local e/ou regional. O substrato formador da Planície de 

maré ao sofrer, por exemplo, erosão por um longo período pode não permitir nova fixação de 

propágulos e crescimento de plântulas de mangues. Fato semelhante foi relatado por 

Semeniuck (1980 apud WOODROFFE, 1999), que realizou estudos nos manguezais do 

noroeste da Austrália e mostrou a ocorrência de erosão da linha de costa, ao ponto de retirar o 

substrato por baixo das raízes de mangue.  

 Métodos de análises estratigráficas foram efetuados por Woodroffe (1982) para datar 

os períodos de deposição do pacote sedimentar do substrato e identificar processos ligados as 

trangressões e regressões marinhas nas Ilhas Grand Cayman e na península de West, no 

arquipélago do Caribe. O autor realizou sondagens nos substratos com profundidades que 

variaram entre 2,58m, 4m e 6m. A partir dessas sondagens e da análise evolutiva da área foi 

possível concluir que a colonização por mangue ocorreu no período pré-holocênico, 

influenciado pelas transgressões marinhas, e o desenvolvimento dos bosques de mangue 
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foram em direção a terra e não em direção ao mar como sugeriam outras teorias. Com 

destaque o autor aponta que os fatores principais para o desenvolvimento do manguezal foram 

à topografia pré-existente e as condições de energia. Dentro dessa análise é possível detectar a 

importância da análise das mudanças de níveis do mar sobre o substrato para compreensão da 

dinâmica dos manguezais. 

 Outros indicadores de mudanças no nível do mar podem ser sentidos pelos substratos e 

posteriormente pela vegetação. O assoreamento do subtrato com sedimentos de granulometria 

mais grossa pode promover a morte da vegetação. Esse assoreamento pode ser promovido por 

causas antrópicas e/ou naturais, como o rompimento de barreiras que abrigam as áreas de 

planícies de maré da ação direta das ondas. Contudo, se o assoreamento for promovido por 

aumento no fornecimento de sedimentos da própria zona estuarina pode ocorrer aumento na 

área do manguezal (BIRD, 2005).  

 A dinâmica do desenvolvimento dos substratos foi estruturada por French (1993 apud 

WOODROFFE, 1999) e pode ser representada pelo fluxograma 4 a seguir: 

Fluxograma 4 – Diagrama conceitual mostrando a interação dos fatores que influenciam na 
sedimentação dos manguezais. 

 

Fonte: French (1993 apud Woodroffe, 1999). 

 Conforme é possível verificar no fluxograma 3 a dinâmica da superfície sedimentar 

dos manguezais depende do fornecimento de sedimentos de origem costeira influenciados 

pelas oscilações do nível do mar, da inundação das marés que também influenciam na 

produtividade vegetal primária, que mesmo não sendo fator fundamental para elevação do 

substrato, conforme Thom (1982) aponta, colabora no incremento da superfície de 
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sedimentação. A elevação do substrato também pode ser resultado de fenômenos relacionados 

à tectônica da área em questão e influencia na inundação das marés, uma vez que se o 

substrato estiver mais elevado do que o nível do mar local a intrusão da salinidade pode não 

alcançar as áreas interiores, justificando mudanças na composição vegetacional do manguezal 

em questão.   

 Convém salientar a partir do exposto que todos os autores do referencial bibliográfico 

utilizado no presente capítulo fazem análises aprofundadas sobre manguezais ao redor do 

mundo em escalas de curto prazo com prognósticos para mudanças futuras. Análise realizada 

em médio e longo prazo somente foi identificada em apenas um trabalho e não foram 

verificadas nas outras referências, o que mostra a escassez de trabalhos que se ocupem da 

dinâmica evolutiva. Levando-se em consideração as particularidades dos manguezais que 

podem diferir na origem e composição do substrato bem como na influência dos processos 

sobre a composição florística mostra-se fundamental a existência de trabalhos sob essa 

perspectiva. È sabido que a realização de estudos em ambientes de manguezais possui 

extrema dificuldade devido às próprias condições geoecológicas que não permitem fácil 

mobilidade e também devido a sua alta variabilidade. Trabalhos que se dediquem aos estudos 

em médio e longo prazo podem encontrar subsídios nas ferramentas de sensoriamento remoto 

devido a fácil detecção dos ambientes de manguezais em imagens de satélite, com 

discriminação da vegetação e substrato. A presente tese possui como objetivo primordial a 

realização de estudo em médio prazo de ambientes de manguezais localizados no Litoral 

Centro-Sul de Sergipe com características e assinaturas energéticas particulares e que serão 

melhor descritas no capítulo subsequente a este referencial teórico. 
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4. ASSINATURA ENERGÉTICA DAS PLANÍCIES DE MARÉ DO L ITORAL 

CENTRO-SUL SERGIPANO. 

 A caracterização da área de estudo desta tese será apresentada como parte dos 

resultados da pesquisa, esta tem por objetivo fazer uma caracterização da assinatura 

energética dos geofácies planícies de marés que compõem a área de estudo. A assinatura 

energética foi detalhada no capítulo 3, e foi idealizada por Odum (1967) para quaisquer 

sistemas ambientais, representando o input energético para o sistema, bem como os tensores 

que contribuem para o output de energia. Para os manguezais, os componentes da assinatura 

energética são constituídos pelos seguintes fatores externos: Energia solar, Temperatura do ar, 

Precipitação, Fornecimento de água fluvial, Regime de marés, Nutrientes com a adição por 

Twilley (1995) dos fatores ventos e geomorfologia, além dos tensores ambientais. 

4.1. Influência dos fatores atmosféricos sobre a área de estudo: 

 Conforme Twilley (1995) pontua em sua obra sobre a relação das propriedades dos 

manguezais e a assinatura energética, a taxa de luminosidade corresponde a um fator que 

influencia na distribuição dos manguezais e no máximo de produção de biomassa. A essas 

influências pode-se adicionar a importância na realização fotossintética que tem papel 

fundamental no desenvolvimento estrutural dos bosques de mangue. A Energia Solar é 

compreendida como o input energético primordial para a existência dos manguezais.  

 A intensidade de luminosidade sobre a Terra decresce do Equador em direção aos 

polos, sendo que a concentração maior de luminosidade está entre as zonas intertropicais e 

subtropicais, este é o principal motivo pelo qual só são encontrados ambientes de manguezais 

nessas zonas climáticas. A área de estudo está localizada entre as latitudes de 10°59’S e 

11°20’ S. A média de horas de insolação solar para a área de estudo foi calculada a partir das 

normais climatológicas mensais para o período de 1961 a 1990, fornecidas pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia – INMET, a partir dos dados foram calculadas a média de insolação 

diária entre as estações de Aracaju e Itabaianinha (únicas disponíveis no trecho analisado do 

estado de Sergipe) dispostas na Tabela 4. Os valores encontrados para a insolação média 

diária na estação de Aracaju foram de 7,5 horas e na estação de Itabaianinha foram de 5,7 

horas diárias. 

 



 

Tabela 4 – Normais climatológicas para o período de 1961 a 1990 relativas a Precipitação acumula

Estações Precipitação 
acumulada (mm)

Aracaju 
Itabaianinha 

Fonte: www.inmet.gov.br.  

 Ainda na Tabela 3 é possível verificar as Temperaturas médias anuais e a Precipitação 

acumulada, calculadas para o período entre 1961 e 1990, que equivalem às características do 

tipo climático, que na área de estudo corresponde ao clima litorâneo úmido (pr

Arthur Strahler). A temperatura média anual fica em torno de 26°C a 28°C e a média de 

Precipitação acumulada entre 1600 e 1200 mm. 

 A partir dos dados de Insolação e Temperatura informados é possível efetuar o cálculo 

da ETP, ou seja, da Evapotranspiração Potencial que corresponde à quantidade de precipitação 

necessária para suprir as necessidades de água da vegetação (FERNANDES & FOSTER, 

2006). O método utilizado para esse cálculo é o de Thornthwaite e é expresso pela equação:

Onde:  f – fator de ajuste em função da latitude e mês do ano; 

em ºC; I – índice de calor anual.

 Tendo em vista a falta de dados relativos a todos os municípios que compõem a área 

de estudo foi utilizado para a pesquisa a ETP estimada por S

calculou para o trecho analisado (entre Aracaju e Indiaroba) a ETP entre 1100 e 1500 mm. Em 

comparação com os dados obtidos de precipitação acumulada e a necessidade real pode

concluir que parte da área de estudo, em esp

Barris e Piauí-Real), possui um déficit de chuvas necessárias ao desenvolvimento estrutural 

dos bosques de mangue. Em contrapartida Aracaju possui chuvas acima do necessário. 

 De forma a auxiliar na compreensão da estrutura dos manguezais que compõem a área 

de estudo, foi efetuada uma análise em médio prazo das temperaturas do solo. Esses dados 

mostram como a temperatura e 

anos, bem como se as alterações antrópicas interferiram nesse processo (Figura 19).

Normais climatológicas para o período de 1961 a 1990 relativas a Precipitação acumula
Temperatura anual e Insolação anual. 

Normais climatológicas 1961-1990

Precipitação 
acumulada (mm) 

Temperatura 
anual (°C) Insolação 

1600 26 
1200 28 

 

Ainda na Tabela 3 é possível verificar as Temperaturas médias anuais e a Precipitação 

acumulada, calculadas para o período entre 1961 e 1990, que equivalem às características do 

tipo climático, que na área de estudo corresponde ao clima litorâneo úmido (pr

Arthur Strahler). A temperatura média anual fica em torno de 26°C a 28°C e a média de 

Precipitação acumulada entre 1600 e 1200 mm.  

A partir dos dados de Insolação e Temperatura informados é possível efetuar o cálculo 

ranspiração Potencial que corresponde à quantidade de precipitação 

necessária para suprir as necessidades de água da vegetação (FERNANDES & FOSTER, 

2006). O método utilizado para esse cálculo é o de Thornthwaite e é expresso pela equação:

 
r de ajuste em função da latitude e mês do ano; t – temperatura média mensal, 

índice de calor anual. 

Tendo em vista a falta de dados relativos a todos os municípios que compõem a área 

de estudo foi utilizado para a pesquisa a ETP estimada por Shaeffer-Novelli et al (1990) que 

calculou para o trecho analisado (entre Aracaju e Indiaroba) a ETP entre 1100 e 1500 mm. Em 

comparação com os dados obtidos de precipitação acumulada e a necessidade real pode

concluir que parte da área de estudo, em especial o litoral sul (desembocaduras dos rios Vaza 

Real), possui um déficit de chuvas necessárias ao desenvolvimento estrutural 

dos bosques de mangue. Em contrapartida Aracaju possui chuvas acima do necessário. 

forma a auxiliar na compreensão da estrutura dos manguezais que compõem a área 

de estudo, foi efetuada uma análise em médio prazo das temperaturas do solo. Esses dados 

mostram como a temperatura e a insolação afetou o substrato dos manguezais ao longo dos

anos, bem como se as alterações antrópicas interferiram nesse processo (Figura 19).
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Normais climatológicas para o período de 1961 a 1990 relativas a Precipitação acumulada, 

1990 

Insolação diária (horas) 

7,5 
5,7 

Ainda na Tabela 3 é possível verificar as Temperaturas médias anuais e a Precipitação 

acumulada, calculadas para o período entre 1961 e 1990, que equivalem às características do 

tipo climático, que na área de estudo corresponde ao clima litorâneo úmido (proposta por 

Arthur Strahler). A temperatura média anual fica em torno de 26°C a 28°C e a média de 

A partir dos dados de Insolação e Temperatura informados é possível efetuar o cálculo 

ranspiração Potencial que corresponde à quantidade de precipitação 

necessária para suprir as necessidades de água da vegetação (FERNANDES & FOSTER, 

2006). O método utilizado para esse cálculo é o de Thornthwaite e é expresso pela equação: 

temperatura média mensal, 

Tendo em vista a falta de dados relativos a todos os municípios que compõem a área 

Novelli et al (1990) que 

calculou para o trecho analisado (entre Aracaju e Indiaroba) a ETP entre 1100 e 1500 mm. Em 

comparação com os dados obtidos de precipitação acumulada e a necessidade real pode-se 

ecial o litoral sul (desembocaduras dos rios Vaza 

Real), possui um déficit de chuvas necessárias ao desenvolvimento estrutural 

dos bosques de mangue. Em contrapartida Aracaju possui chuvas acima do necessário.  

forma a auxiliar na compreensão da estrutura dos manguezais que compõem a área 

de estudo, foi efetuada uma análise em médio prazo das temperaturas do solo. Esses dados 

o substrato dos manguezais ao longo dos 

anos, bem como se as alterações antrópicas interferiram nesse processo (Figura 19). 
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Figura 19 – Mapa evolutivo termal da área de estudo. 

 
Fonte: Imagens de Satélite LANDSAT 5 TM – BANDA 6 dos anos de 1987, 1998 e 2011. 
Elaboração da autora. 
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A análise do mapa termal evolutivo permitiu observar que nas áreas que correspondem aos 

manguezais da área de estudo ocorreram poucas variações de temperatura, expressas na tabela 

5.  

Tabela 5 – Variação das temperaturas do substrato dos manguezais da área de estudo. 
Área do manguezal 

analisado 
1987 1998 2011 

Desembocadura do Rio 
Sergipe (13 de Julho e 

Jardins) 
21°C – 28°C 21°C – 24°C 20°C – 24°C 

Desembocadura do Rio 
Vaza Barris (Itaporanga 

D’Ájuda) 
21°C – 28°C 21°C – 25°C 20°C – 28°C 

Desembocadura dos Rios 
Piauí-Real 

21°C – 26°C 21°C – 24°C 21°C – 24°C 

Fonte: Elaboração da autora. 

 A seleção das imagens de satélite levou em consideração os mesmos meses para cada 

ano, ou o mais próximo possível. Nesta análise os meses foram: Setembro de 1987 e 2011 e 

final de Agosto de 1998. Foi observado que nas desembocaduras dos rios Sergipe e Piauí-Real 

as temperaturas foram maiores no ano de 1987, se mantendo estáveis nos anos subsequentes. 

Já na área correspondente à desembocadura do rio Vaza Barris, foi verificada ciclicidade nas 

variações de temperatura, com variações iguais entre 1987 e 2011, e redução no ano de 1998 

(Tabela 5).  

 Contrariando as expectativas por aumentos de temperatura associadas a mudanças 

climáticas globais, concluiu-se com a análise da figura 19 que as temperaturas do substrato 

dos manguezais se mantiveram estáveis, e que as atividades antrópicas ainda não foram 

determinantes para alterações substanciais na temperatura dos solos do trecho estudado.  

4.2. Caracterização da dinâmica costeira nas desembocaduras dos rios: Sergipe, Vaza 

Barris e Piauí/real. 

 Dando continuidade a caracterização integrada da área de estudo segundo sua 

assinatura energética, serão abordados neste tópico os condicionantes da dinâmica costeira da 

área de estudo.  
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 Conforme já mencionado na introdução da área de estudo a geomorfologia da planície 

costeira do estado de Sergipe teve seu processo de formação associado às oscilações do nível 

do mar durante o Quaternário (Figura 20). Os principais eventos que resultaram na 

configuração atual da costa do estado de Sergipe foram reconstituídos por Bittencourt et al 

(1983) (Figura 21). Os autores construíram um esquema da evolução paleogeográfica 

quaternária para a costa do estado de Sergipe, considerando três episódios transgressivos, 

denominados de: Transgressão Mais Antiga (anterior a 120.000 anos A.P.); Penúltima 

Transgressão (aproximadamente 120.000 anos A.P.) e Última Transgressão (5.100 anos A.P.). 

Bittencourt et al (1983) enumeraram seis eventos mais significativos da evolução tendo por 

base testemunhos encontrados na planície costeira: 

• Evento I (Fig.21 - A): Durante a Transgressão Mais Antiga, o mar erodiu a Formação 

Barreiras dando origem a falésias. Os baixos cursos dos rios, durante este evento, 

foram afogados constituindo estuários. 

• Evento II (Fig. 21 - B): Corresponde à regressão subsequente à Transgressão Mais 

Antiga. O clima tornou-se semiárido, com chuvas esparsas e violentas que 

proporcionaram a formação de depósitos arenosos do tipo leques aluviais no sopé das 

falésias esculpidas na Formação Barreiras. Os ventos, provavelmente neste período, 

retrabalharam a superfície dos leques aluviais construindo campos de dunas. As dunas 

formadas se deslocaram no sentido das falésias da Formação Barreiras. 

• Evento III (Fig. 21 - C): A Penúltima Transgressão Marinha provocou a erosão dos 

depósitos de leques aluviais e retrabalhou, em alguns pontos, a antiga linha de falésias. 

Novamente os baixos cursos dos rios foram afogados, transformando-se em estuários. 

• Evento IV (Fig. 21- D): A regressão subsequente a Penúltima Transgressão favoreceu 

a formação dos terraços marinhos pleistocênicos. Instalou-se também neste período 

uma rede de drenagem na superfície dos terraços. Durante este evento, os ventos 

retrabalharam a superfície dos terraços construindo campos de dunas. 

 

• Evento V (Fig. 21 - E): No Máximo da Última Transgressão ocorreu erosão parcial 

e/ou total dos terraços marinhos pleistocênicos. Em alguns pontos ocorreu novo 

retrabalhamento das falésias da Formação Barreiras. Os rios foram afogados e foram 

formados alguns corpos lagunares. 
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• Evento VI (Fig. 21 - F): Corresponde ao último evento regressivo, que deu forma final 

a configuração da zona costeira. Os terraços marinhos holocênicos surgiram dispostos 

externamente aos terraços pleistocênicos. 

Figura 20 – Geomorfologia da área de estudo.  

 

Fonte: Atlas Digital dos Recursos Hídricos. 
Elaboração da autora. 
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Figura 21 - Esquema da evolução paleogeográfica quaternária da costa do estado de Sergipe.  

 

Em A - Evento I; B - Evento II; C - Evento III; D - Evento IV; E - Evento V e F - Evento VI. 

Fonte: Modificado de Bittencourt et al (1983). 
Elaboração da autora. 



 

 Os processos morfodinâmicos que atuam sobre as áreas costeiras são influenciados 

principalmente por agentes oceanográficos, tais como: ondas, correntes costeiras e marés. 

Para a costa sergipana, Oliveira (2003) apresentou as características das ondas. De a

com esta autora a predominância das ondas é do quadrante E, e seguidas dos quadrantes SE e 

NE, com alturas que variam de 0,5m a 2,0m 

base a direção das ondas, Oliveira (2003) obteve a partir da model

direção do transporte litorâneo efetivo de sedimentos, com orientação de NE/SW. A amplitude 

das marés na costa sergipana de acordo com a DHN (2014) oscila em cerca de 2m (nas marés 

de sizígia), se caracterizando no regime de meso

2011). 

 De acordo com Bittencourt; Oliveira; Dominguez (2006) o estado de Sergipe possui 

163 km de linha de costa composta por areias finas a muito finas, em sua maior parte com 

configuração retilínea, interrompida p

dos rios Piauí/Real, Vaza-Barris, Sergipe e São Francisco. Na análise realizada pelos autores a 

linha de costa sergipana foi dividida em quatro compartimentos: Linha de costa em erosão, 

Linha de costa em equilíbrio, Linha de costa com elevada variabilidade e Linha de costa em 

Progradação (figura 22).  

Figura 

  Fonte: Bittencourt; Oliveira; Dominguez (2006).

Os processos morfodinâmicos que atuam sobre as áreas costeiras são influenciados 

principalmente por agentes oceanográficos, tais como: ondas, correntes costeiras e marés. 

Para a costa sergipana, Oliveira (2003) apresentou as características das ondas. De a

com esta autora a predominância das ondas é do quadrante E, e seguidas dos quadrantes SE e 

NE, com alturas que variam de 0,5m a 2,0m no litoral sul e 0,9 a 1,5 m em Aracaju

base a direção das ondas, Oliveira (2003) obteve a partir da modelagem da deriva litorânea a 

direção do transporte litorâneo efetivo de sedimentos, com orientação de NE/SW. A amplitude 

das marés na costa sergipana de acordo com a DHN (2014) oscila em cerca de 2m (nas marés 

de sizígia), se caracterizando no regime de mesomarés, com amplitudes de 2m a 4m (IBGE, 

De acordo com Bittencourt; Oliveira; Dominguez (2006) o estado de Sergipe possui 

km de linha de costa composta por areias finas a muito finas, em sua maior parte com 

configuração retilínea, interrompida pelos estuários associados às desembocaduras fluviais 

Barris, Sergipe e São Francisco. Na análise realizada pelos autores a 

linha de costa sergipana foi dividida em quatro compartimentos: Linha de costa em erosão, 

equilíbrio, Linha de costa com elevada variabilidade e Linha de costa em 

Figura 22 – Comportamento da linha de costa sergipana.

Fonte: Bittencourt; Oliveira; Dominguez (2006).  
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De acordo com Bittencourt; Oliveira; Dominguez (2006) o estado de Sergipe possui 

km de linha de costa composta por areias finas a muito finas, em sua maior parte com 

elos estuários associados às desembocaduras fluviais 

Barris, Sergipe e São Francisco. Na análise realizada pelos autores a 
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equilíbrio, Linha de costa com elevada variabilidade e Linha de costa em 

Comportamento da linha de costa sergipana. 
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 O trecho que corresponde às desembocaduras dos rios: Sergipe,Vaza-Barris e 

Piauí/Real é considerado por Bittencourt; Oliveira; Dominguez (2006) como de elevada 

variabilidade (Figura 22), tendo em vista que a dinâmica nessas áreas é regida pelos deltas de 

maré vazante que atuam tanto na configuração de trechos em erosão quanto nos trechos em 

progradação. Deltas de maré vazante, de acordo com Fitzgerald et al (2000), são acumulações 

arenosas situadas defronte aos canais de maré formadas pela interação entre correntes de 

maré, incidência das ondas e descarga fluvial, com forte atuação na modelagem da linha de 

costa.  

 O manguezal existente entre os bairros 13 de Julho e Jardins teve seu processo de 

formação associado ao surgimento do bairro Coroa do Meio (MONTEIRO, 1965; 

WANDERLEY, 2006; SANTOS, 2012). O atual bairro Coroa do Meio surgiu a partir da 

coalescência de duas coroas arenosas situadas na desembocadura do rio Sergipe (Figura 23). 

Essas coroas arenosas dividiam-se em inúmeros canais de maré contendo três canais 

principais (Norte, Central e Sul), por onde era feito o contato do rio Sergipe com o Oceano 

Atlântico. Devido à intensa dinâmica fluviomarinha, começaram a emergir gradativamente 

nas coroas alguns pontais arenosos, sendo estes os responsáveis pela consolidação das duas 

coroas e posterior ligação ao município pela restinga existente no bairro Atalaia. A 

consolidação das coroas arenosas permitiu o alargamento do canal Norte, fechou o canal 

Central e isolou o canal Sul (atual foz do rio Poxim). O isolamento do canal Sul permitiu o 

desenvolvimento de uma extensa área de planície de maré no local, e posterior colonização 

pelo mangue (MONTEIRO, 1963; WANDERLEY, 2006; SANTOS, 2012). 

 A formação da área de estudo pode ser explicada pelo mecanismo de transporte de 

sedimentos em desembocaduras fluviais proposto por FitzGerald et al (2000). Dentre os nove 

modelos propostos para a dinâmica de desembocaduras o modelo 3 se encaixa com a 

formação da Coroa do Meio (Figura 24). O modelo de Rompimento do delta de maré 

vazante ocorre em desembocaduras que possuem posições de canais estáveis, mas cujos 

canais de maré vazante principais migram ciclicamente a sotamar. A direção dominante do 

transporte longitudinal nesses locais produz um acúmulo preferencial de sedimentos do lado a 

updrift do delta de maré vazante. A acumulação de sedimentos provoca uma deflexão 

downdrift do principal canal de vazante, que em algumas entradas pode vir a colidir contra a 

linha de costa a sotamar. Este padrão de migração de canal geralmente induz a erosão ao 

longo da praia adjacente, conforme Santos (2012) mostrou a partir da análise evolutiva da  
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Figura 23 – Processo de formação da área de estudo. Modificado das cartas náuticas da DHN (1894, 1914, 1927 e 1946). 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Coroa do Meio. Uma deformação grave do canal principal produz escoamento na entrada que 

é hidraulicamente ineficiente. Eventualmente, esta condição resulta na descarga vazante sendo 

desviado para um caminho em direção ao mar mais fácil através do delta de maré vazante. 

 FitzGerald et al (2000) acrescentam que o processo de rompimento pode ocorrer 

gradualmente ao longo de um período de 6 a 12 meses ou catastroficamente durante uma 

única tempestade quando a descarga de água da enchente aumenta a lavagem pelas correntes 

de maré vazante. Em relação a desembocadura do Rio Sergipe, essa afirmativa corrobora com 

análises feitas pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH, que atribuiu o rompimento, 

alargamento e aprofundamento do canal norte à uma cheia excepcional (IPH, 1965). Quando a 

formação do novo canal é completada, esta irá transmitir a maior parte da corrente de entrada 

do prisma. Assim, o canal abandonado enche gradualmente com sedimentos depositados por 

tanto das ondas e marés correntes geradas. O processo de rompimento geralmente resulta no 

bypassing de uma grande parte dos sedimentos do delta de maré vazante. Parte dessa areia 

enche o canal antigo, enquanto o resto forma um complexo de barras de submarés e 

intermarés que migram em direção a terra, em última análise ligam anexando a praia à terra 

(FITZGERALD et al, 2000). Essa última análise está de acordo com o processo evolutivo 

descrito em Monteiro, 1963; Wanderley, 2006 e Santos, 2012, onde o antigo canal sul da 

desembocadura do rio Sergipe deu origem a Planície de Maré, conhecida por Maré do 

apicum. 

 A desembocadura do rio Vaza Barris segue o modelo 5: Quebra da plataforma do 

Pontal arenoso (Spit Plataforma breaching), conforme foi identificado por Oliveira & Melo e 

Souza (2015). Este modelo ocorre em canais migratórios, onde a formação de um canal 

secundário na desembocadura promove o rompimento na plataforma do pontal arenoso, sendo 

que este novamente sofre acresção a partir do fornecimento de sedimentos existentes nos 

deltas de maré vazante e promovem a contínua migração do canal. Com a erosão do Pontal 

arenoso a Updrift (barlamar do sentido da deriva litorânea) os sedimentos acumularam-se 

dando origem ao pontal arenoso a Downdrift (sotamar do sentido da deriva) conforme é 

possível visualizar na figura 25. 
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Figura 24 Modelo de rompimento do delta de maré vazante e dinâmica de transporte de sedimentos na área de estudo. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Figura 25 - Modelo de rompimento do delta de maré vazante e dinâmica de transporte de sedimentos na desembocadura do rio Vaza Barris. 

 
Elaboração da autora. 
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 Rodrigues (2008) analisou as principais mudanças na linha de costa das 

desembocaduras dos rios Vaza-Barris e Piauí/Real. De acordo com a autora o modelo de 

migração de canal (Figura 26) corresponde ao modelo de evolução na desembocadura dos rios 

Piauí-Real. .FitzGerald et al (2000) afirmam que a migração do canal ocorre quando a vazão 

do canal fluvial é menos expressiva que a corrente de deriva litorânea. Esta promove o 

transporte dos sedimentos erodidos a barlamar sendo depositados a sotamar dando origem a 

formação de um pontal arenoso que acaba por obstruir parcialmente a desembocadura fluvial 

e provocando a alteração na orientação do fluxo (Figura 25). Quando o fluxo do canal torna-

se ineficiente é possível que o mesmo rompa o pontal arenoso, contudo se a formação do 

canal estiver associada à alternância entre ciclos de vazão normal e estiagem o pontal arenoso 

pode estar soldado de tal forma que não mais será possível erodi-lo.   

 Contudo, em relação à desembocadura dos rios Piauí-Real outro fator atua em sua 

dinâmica costeira. De acordo com Bittencourt et al (2010) o sentido da deriva litorânea no 

norte da Bahia é de SW/NE, esta estimativa foi efetuada a partir de modelagem numérica 

associada a indicação de um fator geomórfico: O pontal arenoso da desembocadura do rio 

Real (Figuras 26e 27). Na figura 26 é possível verificar o sentido reverso na extremidade do 

pontal que indica uma divergência no sistema de transporte influenciada pela deriva litorânea 

efetiva, favorecendo a atuação das ondas mais intensamente.  Bittencourt et al (2005) já havia 

mencionado essa dinâmica conflituosa da dinâmica costeira dessa desembocadura onde o 

mesmo salienta que o indicador geomórfico pontal interrompe o padrão de deposição a 

sotamar devido a mudanças no sentindo da corrente de deriva litorânea. Portanto, a 

configuração mais recente encontrada nessa desembocadura deve-se ao encontro de sistemas 

de transportes litorâneos reversos, que no final contribuem para tornar os manguezais que se 

desenvolvem no interior da desembocadura ainda mais protegidos da ação mecânica das 

ondas.   
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Figura 26  – Modelo de migração do canal como processo estruturante da área de estudo. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 



 

Figura 27 – Sentido da corrente de deriva litorânea no norte da Bahia que influencia na formação do 
pontal arenoso da desembocadura do rio Real.

Fonte: Bittencourt et al (2010).
 
 

Sentido da corrente de deriva litorânea no norte da Bahia que influencia na formação do 
pontal arenoso da desembocadura do rio Real. 

Fonte: Bittencourt et al (2010). 
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4.3. Caracterização da dinâmica fluvial das bacias dos rios Sergipe, Vaza Barris, Piauí e 

Real. 

 A área de estudo está circunscrita nos estuários de quatro grandes bacias hidrográficas: 

Sergipe,Vaza-Barris, Piauí e Real (Figura 28). 

Figura 28 – Localização da área de estudo nas bacias hidrográficas dos rios Sergipe, Vaza-Barris, Piauí 
e Real. 

 
Fonte: Atlas digital sobre recursos hídricos fornecido pela Superintendência de Recursos Hídricos do 
estado de Sergipe – SRH/SE. 
Elaboração da autora. 
 

 Compreender a dinâmica fluvial dos principais rios que compõem as bacias 

hidrográficas da área de estudo é imprescindível para conhecer o mecanismo de 

funcionamento dos manguezais, já que estes sistemas biofísicos dependem da interação do 

escoamento fluvial com a dinâmica costeira. Chistofoletti (1981) afirma que a dinâmica do 

escoamento fluvial é importante para compreensão dos processos geomorfológicos atuantes 

em todos os cursos fluviais, na medida em que o escoamento é responsável pela esculturação 

da topografia do leito e principalmente pelo transporte e deposição de sedimentos. A dinâmica 

do escoamento fluvial é regida por três variáveis fundamentais são elas: velocidade, vazão e 

nível da água. De acordo com Collischonn & Tassi (2008), a vazão corresponde ao volume de 
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água que passa em um determinado tempo por uma seção de um rio, esse tempo é medido em 

segundos. Para este trabalho a análise da vazão em cada rio principal da bacia ajuda a 

compreender a influência do fluxo fluvial na modelagem dos manguezais em face da 

influência marinha. Os dados de vazão foram obtidos nos municípios mais próximos das 

desembocaduras fluviais para que fosse possível mensurar a vazão nas proximidades da área 

de estudo. 

 A partir de dados extraídos do site da Agência Nacional de Águas – ANA foi possível 

construir tabelas com a média das vazões anuais de cada um dos rios principais das bacias 

hidrográficas analisadas. Para o rio Sergipe foi possível encontrar dados para o período de 

1972 a 2015 (Tabela 6), para o rio Vaza Barris os dados foram relativos ao período entre 1971 

a 2015 (Tabela 7),  para o rio Real foram obtidos dados relativos ao período de 1978 a 2015 

(Tabela 8) e para o rio Piauí os dados foram levantados para o período de 1952 a 1962 e 2012 

a 2013 (Tabela 9). 

Tabela 6 – Vazão média anual do rio Sergipe. 

ANO 
VAZÃO MÉDIA 
ANUAL (m³/s) 

ANO 
VAZÃO MÉDIA 
ANUAL (m³/s) 

1972 3,75 1999 4,11 
1973 7,62 2000 3,80 
1974 7,11 2001 1,34 
1975 13,86 2002 2,17 
1985 5,10 2003 0,80 
1986 3,10 2004 3,09 
1987 1,32 2005 1,48 
1988 8,99 2006 1,57 
1989 13,10 2007 3,06 
1990 3,89 2008 2,56 
1991 1,74 2009 5,35 
1992 2,26 2010 5,64 
1993 0,86 2011 2,39 
1994 1,61 2012 1,19 
1995 0,70 2013 2,37 
1996 2,77 2014 1,72 
1997 4,47 2015 1,33 
1998 1,19 

  
Em destaque (vermelho) as maiores vazões identificadas. 
Fonte: Dados extraídos da Agência Nacional de Águas – ANA (www.ana.gov.br). 
Elaboração da autora. 
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Tabela 7 – Vazão média anual do rio Vaza-Barris. 

ANO VAZÃO MÉDIA 
ANUAL (m³/s) 

ANO VAZÃO MÉDIA ANUAL (m³/s) 

1971 6,29 1994 10,22 
1972 6,76 1995 5,88 
1973 16,73 1996 6,81 
1974 32,38 1997 17,09 
1975 21,26 1998 4,79 
1976 4,31 1999 5,71 
1977 11,91 2000 5,21 
1978 21,29 2001 3,08 
1979 9,12 2002 14,23 
1980 13,15 2003 2,60 
1981 14,33 2004 18,47 
1982 5,63 2005 6,14 
1983 3,30 2006 1,62 
1984 6,01 2007 7,64 
1985 23,45 2008 8,20 
1986 9,42 2009 10,70 
1987 5,49 2010 9,93 
1988 24,58 2011 7,54 
1989 24,11 2012 4,05 
1990 12,06 2013 7,76 
1991 8,98 2014 7,82 
1992 13,40 2015 7,49 
1993 3,06 

  
Em destaque (vermelho) as maiores vazões identificadas. 
Fonte: Dados extraídos da Agência Nacional de Águas – ANA (www.ana.gov.br). 
Elaboração da autora. 
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Tabela 8 – Vazão média anual do rio Real.  

ANO VAZÃO MÉDIA ANUAL 
(m³/s) 

ANO VAZÃO MÉDIA ANUAL 
(m³/s) 

1978 2,76 1998 1,88 
1979 1,78 1999 3,31 
1980 0,99 2000 1,75 
1981 0,74 2001 0,52 
1982 1,72 2002 1,02 
1984 1,61 2003 2,42 
1985 10,31 2004 2,05 
1986 1,34 2005 3,16 
1987 0,80 2006 4,36 
1988 5,31 2007 2,28 
1989 13,98 2008 0,75 
1990 0,54 2009 1,67 
1991 1,27 2010 2,35 
1992 2,19 2011 1,15 
1993 0,15 2012 0,21 
1994 3,45 2013 3,72 
1995 1,14 2014 1,81 
1996 1,27 2015 0,42 
1997 8,09 

  
Em destaque (vermelho) as maiores vazões identificadas. 
Fonte: Dados extraídos da Agência Nacional de Águas – ANA (www.ana.gov.br). 
Elaboração da autora. 

 
Tabela 9 – Vazão média anual do rio Piauí. 

ANO VAZÃO MÉDIA ANUAL (m³/s) 
1952 4,48 
1953 1,34 
1954 0,60 
1955 0,11 
1956 0,31 
1957 2,28 
1959 0,14 
1961 0,09 
1962 1,62 
2012 0,10 
2013 0,10 

Em destaque (vermelho) as maiores vazões identificadas. 
Fonte: Dados extraídos da Agência Nacional de Águas – ANA (www.ana.gov.br). 
Elaboração da autora. 

 

  A partir dos dados de vazão obtidos, foi possível verificar que as vazões mais 

expressivas correspondem ao rio Vaza-Barris, com uma vazão média anual para todo o 

período de 10, 4 m³/s, seguido do rio Sergipe com 3,64 m³/s, pelo rio Real com 2,54 m³/s e 
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por último o Rio Piauí com 1,01 m³/s. As bacias dos rios Sergipe, Vaza-Barris e Piauí 

possuem características de intensa demanda para utilização dos seus recursos hídricos, no 

caso do rio Sergipe com forte demanda para o setor agroindustrial e no caso do Vaza Barris e 

Piauí sendo responsáveis pelo abastecimento de toda a região Centro-sul do estado de 

Sergipe. Os dados apresentados pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe para o 

ano de 2011 (PERH, 2011) mostram que as principais formas de utilização nas bacias dos rios 

são para a agropecuária, indústria e setor de serviços, conforme pode ser visualizado na 

Tabela 10. 

Tabela 10 – Principais formas de uso nas bacias hidrográficas dos rios Piauí, Vaza-Barris e Real. 

BACIAS 
HIDROGRÁFI

CAS 

PRINCIPAIS FORMAS DE USO (2008) 

ÁREA 
PLANTA
DA (ha) 

REBANHO 
BOVINO 

(ha) 

% DE 
ESTABELECIME

NTOS 
INDUSTRIAIS 

% DE 
ESTABELECIMENTOS 
LIGADOS AO SETOR 

DE SERVIÇOS 
Piauí 344.497 353.327 6,5 3 

Vaza-Barris 109.205 240.737 40,4 73 

Real 92.697 208.192 3,5 1 

Sergipe 188.697 349.608 43 20 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe – PERH/SE, 2011. 
Elaboração da autora. 

  O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe também propôs um cenário 

tendencial considerando o balanço hídrico nas bacias hidrográficas utilizando as seguintes 

variáveis: Disponibilidade de água superficial (A), Uso atual efetivo – águas subterrâneas (B) 

Uso sustentável – águas subterrâneas (C) Tabela 11. Esse documento ainda mensura a 

demanda hídrica atual nas bacias hidrográficas (Tabela 12), o que traz uma dimensão do nível 

de utilização desses recursos hídricos.  

Tabela 11 – Balanço hídrico (L/s) – cenário tendencial. 
BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 
A+B A+C 

2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025 
Piauí 46 -34 -118 -203 4.981 4.901 4.817 4.732 

Vaza-Barris 40 -45 -128 -217 2.355 2.270 2.187 2.098 

Real 20 -12 -43 -72 1.681 1.649 1.618 1.589 
Sergipe 624 405 235 25 4.740 4.521 4.351 4.140 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe – PERH/SE, 2011. 
Elaboração da autora. 
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Tabela 12 – Demanda hídrica nas bacias hidrográficas. 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DEMANDA HÍDRICA 
(m³/ano) 

Piauí 42.489.272 
Vaza-Barris 42.920.809 

Real 17.072.132 
Sergipe 114.886.663 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe – PERH/SE, 2011. 
Elaboração da autora. 

  A partir do exposto é possível concluir que as quedas nas vazões dos rios Sergipe, 

Vaza-Barris, Piauí e Real, ao longo dos períodos analisados, podem estar associadas às 

demandas hídricas elevadas e principalmente aos usos ligados ao setor industrial e a 

agropecuária. A demanda hídrica na bacia do rio Sergipe impressiona pelo fato de que grande 

parte da sua demanda está relacionada ao setor industrial e de serviços, mas não está ligada ao 

abastecimento da população. É importante salientar que os números relativos às principais 

formas de uso na bacia do rio Vaza-Barris são bastante expressivos devido à inserção do 

município de Aracaju dentro da área da bacia hidrográfica, município este que possui a maior 

concentração industrial e comercial do estado de Sergipe. Os cenários tendenciais para o 

balanço dos recursos hídricos apontam que a disponibilidade de água superficial (A) 

associada ao uso efetivo dos recursos subterrâneos (B) entrarão em déficit a partir de 2015. 

Em 2025 a situação tende a ser agravada com déficit de 203 l/s na bacia do rio Piauí; 217 l/s 

na bacia do rio Vaza-barris e 72 l/s na bacia do rio Real.  

4.4. Síntese da assinatura energética da área de estudo. 

  Diante de todas as informações apresentadas sobre os componentes da assinatura 

energética é necessário fazer o enquadramento das Planícies de marés de acordo com suas 

características. Estas informações subsidiarão as etapas subsequentes desta pesquisa e assim 

auxiliarão na compreensão da estrutura dos manguezais analisados e seu comportamento 

diante da dinâmica costeira. 

  O quadro 9 apresenta uma síntese das informações relativas a assinatura energética das 

Planícies de marés que compõem a área de estudo, além da inclusão dos tensores antrópicos e 

ambientais. As Planícies de marés abordadas na presente pesquisa podem ser enquadradas de 

acordo com as séries ambientais de Thom (1982) como do tipo III – Ambiente dominado por 

ondas (Figura 14 e 29) chegou-se a esta conclusão levando-se em consideração os seguintes 

fatores que compõem a assinatura energética da área de estudo: Regime de marés, Vazão 
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média dos rios além das características geomórficas da costa. A vazão média dos rios fornece 

indícios de pouca influência sob os processos costeiros, a localização dos manguezais indica 

predominância da corrente de deriva litorânea e das ondas na sua formação devido à 

redistribuição dos sedimentos costeiros, associada à dinâmica dos deltas de maré vazantes 

(Rios Sergipe e Vaza Barris), corroborando com análise efetuada por Shaeffer-Novelli et al 

(1990). Na desembocadura dos rios Piauí-Real a mudança na direção da deriva efetiva dá 

origem ao pontal arenoso, que se torna fator importante para a proteção das planícies de marés 

da ação direta da energia das ondas, mas permitindo a atuação das marés na zonação dos 

manguezais. Os manguezais da área de estudo desenvolvem-se sempre na retaguarda de 

lagunas e/ou pontais arenosos (Figura 29). 
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Quadro 9 – Síntese da assinatura energética da área de estudo. 

ÁREA 

ANALISADA 

Insolação 

diária 

(horas) 

Temperatura 

do ar (média 

em ºC) 

Temperatur

a do 

substrato 

Precipitação 

acumulada 

(mm) 

ETP 
Regime de 

marés 

Ondas e 

Ventos 

Direção da 

corrente de 

deriva 

litorânea 

Vazão 

média 

(m³/s) 

Possíveis tensores 

antrópicos e 

ambientais 

Desembocadura 

do rio Sergipe 

(13 de Julho e 

Jardins) 

7,5 26°C 21°C – 24°C 1600 1200 Mesomarés 

E/SE/NE 

Altura: 0,9 – 

1,5m 

NE/SW 3,64 

Crescimento urbano 

e mudanças na 

dinâmica costeira 

(recuo da linha de 

costa). 

Desembocadura 

do rio Vaza 

Barria 

(Itaporanga 

D’àjuda) 

5,7 28ºC 

21°C – 28°C 1600-1200 
1200-

1400 
Mesomarés 

E/SE/NE 

Altura: 0,5 – 

2m 

NE/SW 10,4  

Expansão urbana 

(povoado Caueira), 

aquicultura e 

mudanças na 

dinâmica costeira 

(recuo da linha de 

costa). 

Desembocadura 

dos rios Piauí-

Real 

20ºC – 24ºC 1200 
1400-

1600 
Mesomarés 

E/SE/NE e 

SE/NW 

 Altura 0,5 – 

2m 

NE/SW e 

SW/NE 

1,01 e 

2,54 

Expansão urbana, 

aquicultura e 

mudanças na 

dinâmica costeira 

(recuo da linha de 

costa). 

Fonte: Elaboração da autora. 



94 

 

 
Figura 29 – Indicadores geomórficos que protegem os manguezais da ação direta das ondas. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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DINÂMICA EVOLUTIVA DA PLANÍCIE DE MARÉ ENTRE OS 
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5. DINÂMICA EVOLUTIVA DA PLANÍCIE DE MARÉ ENTRE OS BAIRROS 13 DE 

JULHO E JARDINS – ARACAJU/SE: 

5.1.  Evolução da planície de maré entre 1955 e 1965: 

 A análise geoecológica da planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins foi 

efetuada a partir do comparativo da evolução da área de estudo para o período entre 1955 e 

2016.  

 Os primeiros registros aerofotográficos da área de estudo são datados das décadas de 

1955 e 1965. Na análise realizada, a evolução comparativa da paisagem da área de estudo 

entre 1955 e 1965 mostrou que a planície de maré sofreu variação no valor de sua área (Figura 

30) e Tabela 13, passando de 0,566km² para 0,294km².  

Tabela 13 – Área da unidade geoecológica Planície de maré. 

ANO Planície de maré desprovida de 
mangue (km²) 

Vegetação de mangue (km²) 

1955 0,566 - 
1965 0,294 - 
1978 0,762 - 
1984 0,651 - 
2004 0,447 0,168 
2008 0,357 0,223 
2011 0,325 0,264 
2014 0,275 0,256 
2015 - 0,265 
2016 0,194 0,265 

Fonte: Elaboração da autora. 
 
 Nesse ínterim é necessário destacar as principais características da planície de maré 

que se desenvolveu nesse período. Conforme é possível visualizar na figura 30, a área de 

estudo ainda não possuía um pontal arenoso consolidado, ao invés disso existia um banco 

arenoso incipiente em 1955, não verificado no ano de 1965. Contudo, essa formação arenosa 

foi suficiente para permitir a acumulação inicial de sedimentos na área de estudo (1955), o seu 

desaparecimento em 1965 pode estar relacionado à dinâmica fluviomarinha, o que ocasionou 

a perda de mais de 50% dos sedimentos acumulados em 1955. Vale ressltar que no período 

analisado não foi verificada na área de estudo vegetação de mangue (somente na área da 

Coroa do Meio), provavelmente por ser uma planície de maré de formação recente. 
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Figura 30 – Evolução da Planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins no período de 1955 e 1965.  

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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5.2. Evolução da planície de maré entre 1965 e 1978: 

 No período entre 1965 e 1978 ocorreram várias transformações ao longo da 

desembocadura do rio Sergipe.  

 As primeiras formas de intervenções antrópicas sobre a Coroa do Meio foram datadas 

do início da década de 1970 e em 1976 ocorreram às primeiras ações da prefeitura na tentativa 

de urbanizar o bairro (COSTA et al, 2008; SANTOS, 2009). Na figura 31 é possível visualizar 

parte dessas intervenções sobre a área da Coroa do Meio, em vermelho no ano de 1978, está 

parte da estrutura que deu origem a ponte sobre o antigo canal sul do rio Sergipe (atual Maré 

do Apicum), ligando a Coroa do Meio ao Bairro 13 de Julho.  

 Verifica-se na figura 31, também no ano de 1978, que parte da área que abrigava o 

banco arenoso em 1955 (figura 30), se transformou em uma planície de maré colonizada pelo 

mangue, sendo visível sua expansão em relação ao ano de 1965. Essa modificação tornou 

possível a construção das instalações da ponte no local. A expansão dessa área da Coroa do 

Meio (que ainda não se configurava como um pontal arenoso) permitiu novamente a 

acumulação de sedimentos na planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins. A área 

que era de 0,294km² em 1965, passou para 0,762km² no ano de 1978 (Tabela 13).  

 Não foi verificada na análise desse período evolutivo colonização pelo mangue. 

Analisando-se a figura 30 e 31 concluiu-se que a vegetação de mangue não colonizou a 

planície de maré nesse período devido a exposição à dinâmica fluviomarinha. A área 

expandida da Coroa do Meio não representava um obstáculo à ação mecânica das ondas, nem 

à migração para o sul do talvegue do rio Sergipe, o que facilitou suas atuações sobre a 

planície de maré e dificultou a fixação dos propágulos de mangue. 
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Figura 31 – Evolução da Planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins no período de 1965 e 1978. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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5.3. Evolução da planície de maré entre 1978 e 1984: 

 No período entre 1978 e 1984 as intervenções antrópicas continuaram a se expandir 

sobre a Coroa do Meio (Figura 31). Grande parte da área do bairro Coroa do Meio foi aterrada 

para estruturação da urbanização idealizada pela prefeitura (SANTOS, 2012). Na figura 32, 

no ano de 1984, verifica-se que a ponte sobre o antigo canal sul do rio Sergipe está quase 

concluída, parte da área da planície de maré da Coroa do Meio desaparece na figura 32 devido 

ao aterramento efetuado no bairro. Contudo, é necessário destacar que parte da área 

correspondente à unidade praia/lençol de areia está mais proeminente em 1984, esta área 

forma, ao que parece, um pequeno promontório arenoso. A partir da análise do ano de 1984 é 

possível desvendar a formação do pontal arenoso que existe atualmente no bairro Coroa do 

Meio. 

 Santos (2012) ao realizar o mapeamento das unidades de paisagem da Coroa do Meio 

identificou no ano de 1984 um muro de gabiões (obra de contenção à erosão costeira) já 

destruído em toda a margem direita da desembocadura do rio Sergipe (Coroa do Meio). De 

acordo com Weggel (1985) essa estrutura havia sido construída no ano de 1983, mas não 

resistiu à atuação da dinâmica fluviomarinha, ficando somente parte da estrutura no local. No 

entanto, a sua existência foi suficiente para promover a acumulação de sedimentos ao longo 

da margem direita da desembocadura, o que explica a feição proeminente no ano de 1984 

(figura 32).  

 No período entre 1978 e 1984, os valores de área da planície de maré também 

sofreram variações. Todavia, essas variações podem não coincidir com a realidade devido ao 

fato de que parte do acervo aerofotográfico de 1984 encontra-se incompleto. Sendo assim, os 

valores de área da Planície de maré reduziram de 0,762km² em 1978 para 0,651km² em 1984 

(Tabela 13). Não foi verificado nesse período colonização pelo mangue, fato atribuído ainda à 

exposição da área da planície de maré a dinâmica fluviomarinha.   
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Figura 32 – Evolução da Planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins no período de 1978 e 1984. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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5.4. Evolução da planície de maré entre 1984 e 2004: 

 Devido à inexistência de materiais aerofotográficos com escalas e/ou resoluções 

razoáveis para efetuar a análise multitemporal em um prazo mais curto, a dinâmica evolutiva 

a partir de 1984 teve que ser comparada ao acervo aerofotográfico de 2004, representando 

uma análise evolutiva de 20 anos.  

 Para o período analisado ocorreu redução na área da planície de maré desprovida de 

mangue (Substrato).  Em 1984 a área da planície de maré que possuía 0,651km² passou para 

0,447km² em 2004 (Tabela 13). Contudo, pela primeira vez na análise multitemporal da área 

de estudo foi verificada a colonização pelo mangue, com área de 0,168km² em 2004 (Tabela 

13 e Figura 33). 

 No período entre 1984 e 2004 ocorreu o desenvolvimento do pontal arenoso da Coroa 

do Meio, a partir da estabilização da margem direita do rio Sergipe com as obras de contenção 

à erosão costeira (molhe), que foram construídas no período entre 1992 e 2001 (Figura 33). O 

pontal arenoso funciona como um obstáculo para a ação direta das ondas sobre a planície de 

maré, o que minimiza a constante remobilização dos sedimentos, permitindo a sua 

colmatação. A área da planície de maré estando abrigada da ação mecânica das ondas 

favoreceu que os propágulos de mangue se fixassem ao substrato. Esse fato pode ser 

observado no período analisado com a colonização do mangue na porção mais abrigada da 

planície de maré (Figura 33).  

 Com relação à análise feita sobre a configuração da posição do molhe no pontal 

arenoso, concluiu-se que o mesmo serviu para abrigar parte da obra de contenção, mas 

também sofreu aterramento para sua melhor estabilização. No entanto, parte do Pontal 

arenoso posterior ao molhe (Figura 33) possui, também, características de acumulação natural 

própria da dinâmica fluviomarinha. Essa área do Pontal arenoso está exposta a dinâmica da 

desembocadura do rio Sergipe. 
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Figura 33 – Evolução da Planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins no período de 1984 e 2004. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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5.5. Evolução da planície de maré entre 2004 e 2008: 

 A análise efetuada para os anos de 2004 e 2008 revelou que o pontal arenoso existente 

no bairro Coroa do Meio sofreu erosão na região localizada após o molhe, fato que pode ser 

comprovado a partir da quantificação na Tabela 14, onde os valores de área se alteram entre 

2004 e 2008 de 0,063km² para 0,043km², respectivamente, e da observação da Figura 34. Essa 

erosão só foi possível devido à exposição dessa parte do promontório arenoso que não estava 

estabilizado pela obra de contenção à erosão. 

  Mesmo com a erosão manifestada no promontório arenoso verificou-se aumento na 

área colonizada pelo mangue, de 0,168km² para 0,223km² entre 2004 e 2008, respectivamente 

(Tabela 13). Nessa circunstância o pontal arenoso cumpre a função de resguardar a planície de 

maré da ação mecânica das ondas. Contudo, foi observada pequena redução na área de 

planície de maré desprovida de mangue passando de 0,45km² em 2004 para 0,36km² em 2008. 

Adicionando-se a área colonizada pelo mangue aos valores correspondentes para cada ano 

analisado, verificou-se que a redução de fato na área da Planície de maré foi de 0,035km², 

entre 2004 e 2008 (Tabela 13 e 15).  

Tabela 14 – Área em quilômetros quadrados das classes temáticas. 

ANO 
Área do 
pontal 

arenoso (km²) 

Pontal 
submerso 

visível 
(km²) 

Planície de maré (com e 
sem mangue) no pontal 

arenoso (km²) 

Banco arenoso na 
Planície de maré da 13 

de Julho e Jardins 
(km²)  

2004 0,063 - 0,032 - 
2008 0,043 - 0,080 - 
2011 0,006 0,05 0,097 - 
2014 - 0,03 0,097 0,006 
2015 - 0,014 - 0,010 
2016 - - - 0,015 
Fonte: Elaboração da autora. 

Tabela 15 – Comparativo da área das unidades: Planície de maré desprovida e colonizada pelo 
mangue, influenciadas pelo Pontal arenoso. 

ANO Planície de maré desprovida de 
mangue (km²) 

Vegetação de mangue (km²) 

2004 - 2008 - 0,035 +0,055 
2008 - 2011 - 0,032 +0,041 
2011 - 2014 - 0,050 - 0,008 

Fonte: Elaboração da autora. 
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 Na Figura 34 ainda é possível verificar o desenvolvimento de uma área de planície de 

maré na retaguarda do pontal arenoso (parte interna do antigo canal sul do rio Sergipe). Com 

valores de área de 0,032km² em 2004 e 0,080km² em 2008 (Tabela 14). Corroborando com as 

observações de que mesmo sofrendo erosão o pontal arenoso ainda fornece proteção para as 

áreas de planícies de maré.  Essa área de planície de maré sofre mais influência do fluxo 

fluvial proveniente do rio Poxim que do fluxo do rio Sergipe. 



106 

 

Figura 34 – Evolução da Planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins no período de 2004 e 2008. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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5.6. Evolução da planície de maré entre 2008 e 2011: 

 Acompanhando a tendência verificada na análise entre 2004 e 2008, no período entre 

2008 e 2011 ocorreu discreta redução na área da planície de maré desprovida de mangue e 

aumento na área colonizada pelo mangue (Tabela 13 e Figura 35). Fazendo-se um 

comparativo entre a redução dos valores de área da planície desprovida de mangue com a área 

acrescida de vegetação, entre 2008 e 2011, concluiu-se que a redução verificada na área 

desprovida se deu em parte pela colonização do mangue, conforme é possível visualizar na 

tabela 14. 

 No que concerne ao pontal arenoso da Coroa do Meio foi verificada nova redução de 

área na extremidade próxima ao final do molhe em virtude da erosão (Tabelas 13, 14). Na 

Figura 35, no ano de 2011, toda a área erodida ainda é visível de forma submersa, graças à 

alta resolução da imagem Quickbird (na Figura 35 o pontal submerso está representado na cor 

verde musgo). A área na extremidade do pontal arenoso emerso (próximo ao molhe), entre 

2008 e 2011, passou de 0,043 km² para 0,006 km², respectivamente. A área submersa em 2011 

possuía valor de área de 0,050 km², o que indica que grande parte do material erodido ainda 

não havia migrado em direção ao canal do rio Sergipe ou em direção ao oceano, de acordo 

com a predominância dos agentes fluviomarinhos. Verificou-se também que o manguezal 

existente no pontal arenoso se expandiu de 0,080km² em 2008 para 0,097km² em 2011, 

resultado da área estável consolidada e protegida da ação das ondas.  

 O comparativo da dinâmica existente no período entre 2008 e 2011 mostrou que 

ocorreu pouca alteração na área total do manguezal entre os bairros 13 de Julho e Jardins 

(como já foi informado no início do tópico 5.6.), o que indica que o pontal arenoso mesmo 

sofrendo erosão continua a cumprir com sua função de resguardar o manguezal da ação 

mecânica das ondas. 
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Figura 35 – Evolução da Planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins no período de 2008 e 2011. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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5.7. Evolução da planície de maré entre 2011 e 2014: 

 Dentre todas as análises multitemporais apresentadas até o momento foi verificado que 

o pontal arenoso, apesar de ter sofrido com os processos erosivos, protegia a planície de maré 

(com e sem mangue) da ação direta das ondas, promovendo a sua estabilização e expansão 

(Tabelas 13, 14 e 15). Contudo, a análise do período entre 2011 e 2014 revela uma nova 

dinâmica na área de estudo (Figura 36). 

 Entre 2011 e 2014, a área correspondente a planície desprovida de mangue reduziu de 

0,325km² para 0,275km², respectivamente, assim como a área colonizada por mangue que 

passou de 0,264km² em 2011 para 0,256km² em 2014 (Tabela 13). Na tabela 15 é possível 

perceber que na análise entre 2011 e 2014 houve redução de 0,050km² na planície de maré 

desprovida de mangue e 0,008 km² na área colonizada pelo mangue. Na situação analisada 

verifica-se que não houve acréscimo na colonização por mangue diferentemente das análises 

entre 2004 e 2011. Entre 2011 e 2014 o manguezal começou a ter sua dinâmica alterada. 

 As principais causas para a redução na área do manguezal entre os bairros 13 de Julho 

e Jardins se justificam pelas alterações encontradas no pontal arenoso na análise de 2014. 

Observando a Figura 35 na classe correspondente ao pontal submerso, percebe-se que o 

mesmo migra em direção ao manguezal. Também é possível perceber que no ano de 2014 na 

área colonizada pelo mangue existe um banco arenoso. Os valores de área revelam que em 

2011 o pontal submerso possuía área de 0,050km² e em 2014 0,03km², parte desse material 

sedimentar submerso atingiu o manguezal dando origem ao banco arenoso visualizado na 

Figura 35.  

 É válido ressaltar que a área de pontal arenoso emerso (nas proximidades do molhe) já 

não existia mais no ano de 2014. Com uma área de 0,006km², o banco arenoso (oriundo da 

erosão do pontal arenoso da Coroa do Meio) localizado no manguezal no ano de 2014 foi o 

principal responsável pela redução na área colonizada pelo mangue (Figura 36).  
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Figura 36 – Evolução da Planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins no período de 2011 e 2014. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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5.8. Análise da Planície de maré entre 2014 e 2016: 

 Os resultados obtidos com a análise multitemporal entre 2011 e 2014 mostraram que a 

morte do mangue na área de estudo esteve relacionada à sedimentação promovida pela erosão 

do pontal arenoso da Coroa do Meio.  Essa constatação corrobora com a análise da Secretaria 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe – SEMARH, que a partir de estudos 

identificou como causa para a morte da vegetação de mangue a sedimentação (SANTANA, 

2012). Contudo, os estudos da SEMARH não identificaram a origem da sedimentação, fato 

apresentado pela análise realizada no presente trabalho. 

 Diante desse processo, verificado até 2014, acreditava-se que a sedimentação seria a 

única causa para a morte da vegetação de mangue na área de confluência com o canal de 

esgoto (antigo canal de maré). Contudo, a partir da análise da imagem de satélite Digital 

Globe, disponível no Google Earth, foi possível identificar a resiliência do manguezal a partir 

de seu crescimento sobre a área atingida pela sedimentação arenosa do pontal da Coroa do 

Meio (Figura 37). Essa área de crescimento do mangue está representada na figura 37 por um 

círculo vermelho, e corresponde a um crescimento de cerca de 2600 m² (0,002 km²). Na 

figura 38 é possível visualizar a colonização por mangue entre 2013 e 2015. 

 A partir da análise da figura 37 verificou-se que a área correspondente ao pontal 

submerso migrou em direção a planície de maré e agregou-se ao banco arenoso. A área de 

sedimentação sobre a planície de maré aumentou, o banco arenoso passou a ter uma dimensão 

de 0,010 km², e a área submersa agregada possuía uma dimensão de 0,014km² (Tabela 14). 

Analisando-se as imagens de 2014 e 2015 percebe-se a forte influência da dinâmica 

fluviomarinha transportando os sedimentos localizados nas proximidades do pontal emerso 

em 2014 para a planície de maré 2015. A partir dessa imagem infere-se também a pouca 

expressividade da foz do rio Poxim para o transporte de sedimentos, não sendo capaz de 

removê-lo e transportá-lo em direção ao canal do rio Sergipe. 

 A planície de maré desprovida de mangue não foi quantificada em 2015 tendo em vista 

que a captura da imagem de satélite foi efetuada em um momento de maré alta, sobrelavando 

toda a área dessa feição. Destaca-se também na análise a substituição da área de manguezal, 

ao norte da área de estudo, pela obra de contenção ao avanço das ondas sobre a Avenida 

Beira-mar que posteriormente veio a abrigar a infraestrutura de lazer denominada Calçadão da 

Praia Formosa (2016). 
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Figura 37 – Evolução da Planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins no período de 2014 a 2016. 

 
A área demarcada pelo círculo vermelho mostra o crescimento do mangue sobre a área sedimentada. 
Elaboração da autora. 
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Figura 38 – Área com banco arenoso colonizado por mangue. 

 

Fonte: Imagens de satélite Digital Globe 2013 e 2015(Google Earth). 
Elaboração da autora. 

 A figura 39 apresenta um mosaico de fotografias realizadas durante o trabalho de 

campo no ano de 2015. As fotos foram feitas durante a maré baixa com a finalidade de 

registrar a maior exposição da área da planície de maré. É possível identificar a morte da 

vegetação no comparativo entre a imagem Quickbird de 2011 e as fotografias de 2015 (Figura 

39, A, B e C) bem como a obra de engenharia costeira destinada a contenção do avanço das 

ondas sobre a pista asfaltada (Figura 39D).  

 O avanço das ondas sobre o calçadão e a pista asfaltada do bairro 13 de Julho também 

foi ocasionado pela erosão no pontal arenoso da Coroa do Meio. Ao invés da medida de 

contenção ter sido feita na origem do problema, ou seja, no pontal arenoso a prefeitura do 

município decidiu agir de maneira paliativa, construindo mais uma obra de contenção, 

retirando um molhe hidráulico natural: o manguezal, e assim contribuindo para o 

assoreamento local, obstruindo a passagem das águas do canal de esgoto que aí se localizava 

(e ainda se localiza), provocando constantes alagamentos nos bairros 13 de Julho e Grageru.   

 No trabalho de campo realizado durante a maré alta foram feitas fotografias da 

planície de maré sob a ação do regime de ondas e marés. Na figura 18 é possível perceber a 

obra de contenção durante a maré alta (40A) e a vegetação de mangue morta justamente no 

final do canal de esgoto, antigo canal de maré (40B). 
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Figura 39 – Imagens atuais da área de estudo: Morte da vegetação pela sedimentação oriunda da erosão no Pontal arenoso. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fonte: Elaboração da autora. 
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Figura 40 – Fotografias da área de estudo em 2015 com a obra de contenção durante a maré alta (A) e vegetação de mangue morta (A e B). 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Perfil fitogeográfico 

 Em 2016 foi possível verificar novas modificações sobre a planície de maré entre os 

bairros 13 de Julho e Jardins (figura 37).  A área da planície de maré colonizada por mangue 

permaneceu invariável em relação a 2015. A planície de maré desprovida de mangue apareceu 

exposta, muito provavelmente estava na maré baixa durante a passagem do satélite, a área 

exposta da planície de maré totalizou 0,194km² (Tabela 13).  Com relação à obra de 

contenção a erosão costeira, esta passou a abrigar uma nova área de lazer para o município, 

denominada Calçadão da Praia Formosa, contrariando a ideia inicial de sua construção que 

seria apenas para contenção do avanço das ondas sobre a Avenida Beira mar. 

 Dentre as modificações observadas, notou-se que o banco arenoso sobre a planície de 

maré sofreu um aumento em sua área total, passando para 0,015km². O banco passou a se 

dirigir mais ao sul na área de estudo, se expandindo sobre uma pequena área de mangue. 

 Em 2016 foi efetuado novo trabalho de campo (no dia 17 de setembro na maré baixa 

de sizígia) com o objetivo de analisar a situação atual da planície de maré e realizar um perfil 

fitogeográfico e geoecológico da área de estudo. A figura 41 mostra alguns aspectos da 

planície de maré analisada durante a maré baixa, com destaque para a vegetação na área que 

sofreu sedimentação nos últimos 4 anos e áreas mais recentes que receberam sedimentação 

arenosa. 

 Com a realização do trabalho de campo foi possível individualizar a planície de maré 

em dois setores: Planície de maré que sofreu erosão e poluição oriunda do lançamento de 

esgotamento sanitário (Setor 1) e Planície de maré com pouca ou nenhuma alteração pela 

sedimentação arenosa e com  intervenções antrópicas (Setor 2) representadas na figura 41. 

 O setor 1 está representado no perfil fitogeográfico 1 da figura 42. A partir do campo 

foram identificados dois gêneros de mangue: Avicennia sp e Laguncularia sp., a Laguncularia 

sp. aparece em maior quantidade, tanto no que concerne às árvores mortas quanto vivas. 

Destaca-se no setor 1 a grande área assoreada pelos sedimentos provenientes do pontal 

arenoso da Coroa do Meio e a poluição oriunda do esgotamento municipal que é lançado 

sobre a planície de maré. Em meio ao material poluído ocorre o crescimento de plântulas de 

mangue do gênero Laguncularia sp. No meio da vegetação viva também foi visualizada mais 

para o centro da área colonizada por mangue muitas árvores com alturas entre 8 e 9 metros 

mortas. 
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Figura 41 – Setores da planície de maré visitados durante o trabalho de campo 

 

Fonte: Imagem Digital Globe 2016 (Google Earth) e Fotografias de Geisedrielly Castro dos Santos 
(2016). 
Elaboração da autora. 



118 

 

 
 
Figura 42 – Perfil fitogeográfico do setor 1 da planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins – 

2016. 

 
Elaboração da autora. 

 Diferentemente do setor 1, o setor 2 apresenta uma planície de maré colonizada por 

mangue em amplo desenvolvimento. O gênero dominante é a Avicennia sp. que variam sua 

distribuição entre plântulas, árvores jovens e árvores adultas (Figura 43). A área onde se 

localiza o setor 2 também recebe dejetos oriundos do esgotamento sanitário que são  

transportados no canal onde está situada a reserva de manguezal do rio Tramanday, contudo é 

possível que grande parte dos efluentes venham sendo filtrados por esse sistema ambiental ao 

longo do seu trajeto, permitindo que o fluxo hídrico que chega a planície de maré, próximo ao 

bairro Jardins, esteja menos poluído, conforme mostra algumas imagens da figura 41 e 43. O 

setor 2 está mais sob influência do fluxo hídrico do rio Poxim que do rio Sergipe. 
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Figura 43 – Perfil fitogeográfico do setor 2 da planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins – 
2016. 

 

Elaboração da autora. 

Análise do substrato 

 Para compreender qual o comportamento da planície de maré analisada em face do 

desenvolvimento da vegetação foi efetuada coleta de amostras do substrato com o objetivo de 

analisar a composição geoquímica e textural do substrato e da água intersticial. 

  Na presente tese utiliza-se o termo substrato entendendo que ainda existem 

indefinições quanto a sua classificação como uma ordem de solo ou apenas como depósito 
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sedimentar. Contudo, alguns autores defendem que o substrato que compõe as planícies de 

marés colonizadas por mangue são solos porque suportam o sistema radicular das plantas e 

que nestes ocorrem os processos pedogenéticos de: adição, perda, translocação e 

transformação, mesmo não possuindo as seções que caracterizariam as camadas ou horizontes 

do solo (VIDAL-TORRADO et al, 2005; GOMES, 2002). 

 Para a análise da planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins foram 

coletadas duas amostras do substrato. A primeira amostra foi coletada no setor onde foi 

efetuado o perfil fitogeográfico 1 com características de morte da vegetação de mangue e 

grande assoreamento pela deposição dos sedimentos erodidos do pontal arenoso. A segunda 

amostra foi coletada na área de planície de maré recente e ainda não colonizada por mangue 

localizada sobre a área onde existia o banco arenoso submerso, a coleta dessa amostra teve 

como objetivo conhecer a composição desse material recém-depositado e que possivelmente 

pode ser colonizado pelo mangue (figura 44). 

Figura 44 – Localização das amostras coletadas. 

 
Elaboração da autora. 

Amostra 1 

Amostra 2 
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 Os quadros 10 e 11 apresentam os resultados obtidos a partir da análise em laboratório, 

realizado no Instituto Tecnológico de Pesquisas do estado de Sergipe – ITPS. O termo Am 1 

se refere a Amostra 1 e o termo Am 2 a amostra 2. 

Quadro 10 – Resultados da análise química da água intersticial da amostra do substrato. 
ANÁLISE DA ÁGUA INTERSTICIAL DAS AMOSTRAS DO SUBSTR ATO 

ENSAIO 
REALIZADO 

RESULTADO 
UNIDADE 

% 
MÉTODO 

DATA DE 
REALIZAÇÃO 
DO ENSAIO Am 1 Am 2 Am 1 Am 2 

pH em água 4,99 8,06 - - - H2O 27/09/16 

Cálcio + 
Magnésio 

3,48 7,26 cmolc/dm³ - - KCI 27/09/16 

Cálcio 1,54 3,74 cmolc/dm³ 0,069 0,075 KCI 27/09/16 
Alumínio 0,14 <0,08 cmolc/dm³ 0,0085 - KCI 27/09/16 

Sódio 1610 2320 mg/dm³ 0,161 0,232 Mehlich-1 27/09/16 
Potássio 108 202 mg/dm³ 0,010 0,020 Mehlich-1 27/09/16 
Fósforo 27 22 mg/dm³ 0,002 0,002 Mehlich-1 27/09/16 

 
Quadro 11 – Resultados da análise química da amostra do substrato. 

ANÁLISE DA PASTA 

ENSAIO 
REALIZADO 

RESULTADO 
UNIDADE 

% 
MÉTODO 

DATA DE 
REALIZAÇÃO 
DO ENSAIO Am 1 Am 2 Am1 Am 2 

Matéria orgânica 
(M.O.) 

<1,90 7,12 g/dm³ <0,2 0,72 
WB 

colorimétrico 
27/09/16 

Magnésio 1,94 3,52 cmolc/dm³ 0,023 0,042 KCI 28/09/16 

Sódio 7,00 10,10 cmolc/dm³ 0,161 0,232 Mehlich-1 28/09/16 

Potássio 0,28 0,52 cmolc/dm³ 0,010 0,020 Mehlich-1 28/09/16 

Hidrogênio + 
Alumínio 

0,131 - cmolc/dm³ - - SMP 27/09/16 

pH em SMP 7,6 7,7 - - - 
MAQS-
Embrapa 

27/09/16 

SB – Soma das 
bases trocáveis 

10,8 17,9 cmolc/dm³ - - - 
28/09/16 

CTC 10,8 17,9 cmolc/dm³ - - - 28/09/16 

PST 64,2 56,4 % - - - 28/09/16 

Condutividade 
elétrica 

25,16 47,0 dS/m a 25º   - - 

Classificação quanto à salinidade Salino sódico 
V – índice de 
saturação por 

bases 
99,10 100 % - - 27/09/16 

Areia 66,14 30,06 % - 
Densímetro 

de Bouyoucos 
27/09/16 

Argila 13,28 15,20 % - 
Densímetro 

de Bouyoucos 
27/09/16 

Silte 20,58 54,74 % - 
Densímetro 

de Bouyoucos 
27/09/16 

Classificação quanto à textura 
Amostra 1: Franco arenoso/ Amostra 2: Franco 

siltoso 
Nitrogênio 

total 
0,29 0,23 %N - MPOACF 04/10/16 

Relação 
C/N 

0,10/0,29 0,41/0,23 % - MPOACF - 
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 A composição geoquímica do substrato será analisada a partir da comparação com 

trabalhos já realizados em áreas de manguezais como os de Leão (2004) e Andrade (2013). 

Leão (2004) fez a análise dos manguezais a partir da composição geoquímica do substrato e 

caracterização geoambiental na baía de Aratu no estado da Bahia. A autora analisou áreas com 

fortes pressões antrópicas, principalmente ligadas a atividades industriais e elevado grau de 

crescimento urbano. Andrade (2013) analisou a dinâmica físico-química dos solos de florestas 

de mangue em Sergipe, com ênfase nos rios São Francisco e Sergipe, no rio São Francisco 

foram analisados manguezais com pouca ou nenhuma interferência de ordem antrópica, no rio 

Sergipe a ênfase da autora foi no estuário médio/inferior do rio Poxim, com atividades 

urbano/industriais em processo de crescimento. Ambas as autoras trabalharam com 

manguezais com elevados desenvolvimentos estruturais, e servirão como parâmetro para o 

presente estudo do substrato da planície de maré analisada. 

 A tabela 16 mostra um comparativo entre os resultados da área de estudo e os valores 

encontrados por Andrade (2013) para os manguezais do município de Aracaju/SE. 

Tabela 16 – Comparativo de macronutrientes existentes nos estuários dos rios Sergipe, São Francisco e 
na área de estudo. 

Estuário 
/tipo de 
bosque 

Macronutrientes no substrato dos manguezais 

M.O. 
(g/ 

dm³) 

P 
(mg/ 
dm³) 

Ca Mg 
Ca+
Mg 

Al Na K 
H+
Al 

SB CTC PST 
% 

V 
% 

(cmolc/dm³) 
Rio 

Sergipe/Po
xim 

Bacia 

35 27,7 8,16 8,11 16,2 4,7 38,48 0,89 6,5 55 62,24 61 89 

Amostra 
1/rio 

Sergipe 
<1,90 27,0 1,54 1,94 3,48 0,14 7,0 0,28 0,13 10,8 10,8 64,2 99,1 

Amostra 
2/rio 

Sergipe 
7,12 22,0 3,74 3,52 7,26 0 10,1 0,52 - 17,9 17,9 56,4 100 

Modificado de Andrade (2013) 
Elaboração da autora. 

 Conforme observado na tabela 16, os valores correspondentes aos macronutrientes da 

área de estudo foram muito baixos se comparados com os resultados obtidos por Andrade 

(2013), a exceção do teor de Fósforo, que foi muito similar entre os três resultados. A Tabela 

17 apresenta os parâmetros para disponibilidade de macronutrientes no solo de acordo com a 

Embrapa Tabuleiros Costeiros (SOBRAL et al, 2007). A partir dela é possível descrever a 

composição geoquímica das amostras analisadas. 
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Tabela 17 – Faixas para interpretação das determinações efetuadas em amostras de solo para fins de 

recomendação de fertilizantes. 

Fonte:Sobral et al (2007). 

 Conforme análise dos quadros 10 e 11 e das tabelas 16 e 17, concluiu-se que os teores 

de matéria orgânica, cálcio, potássio e alumínio do substrato analisado foram muito baixos.  

 Na amostra 2 o teor de matéria orgânica foi mais elevado que na amostra 1, mesmo 

sem colonização por mangue, o que pode ser resultante do acúmulo de matéria orgânica  

proveniente do despejo do esgoto sobre a planície de maré e dos restos de fauna e flora locais. 

Os teores de Magnésio podem ser considerados altos. O teor de matéria orgânica tem 

influência marcante na disponibilização de macronutrientes para o solo e na produção de 

Nitrogênio orgânico e Fósforo. Segundo Twilley (1995) esses dois últimos elementos tem 

importância fundamental no desenvolvimento estrutural dos bosques de mangues. Nas 

amostras analisadas os teores de Nitrogênio ficaram abaixo de 0,30%. A partir da relação 

Carbono/Nitrogênio (que indica o grau de maturidade da matéria orgânica do solo) percebeu-

se que toda matéria orgânica existente no substrato analisado estava altamente decomposta. O 

teor de Fósforo no substrato pode ser considerado adequado ao solo, conforme é possível 

perceber a partir da tabela 18, que mensura o teor de Fósforo que deve ser disponibilizado 

pelo solo em função da sua classificação textural.  

Tabela 18 - Faixas para interpretação do teor de P no solo pelo método Mehlich-1 em função do teor 
de argila. 

Argila g Kg -1 Classe textural Classe de teores de P no solo 

 
 

<150 

 Baixo Médio Adequado 
                          ---------------------mgdm-3----------------- 

Arenosa 0-10 10,1-20 >20 
150-350 Média 0-7 7,1-15 >15 

>350-<600 Argilosa 0-4 4,1-8 >8 
Fonte: Sobral et al (2007). 

 Baixo Médio Alto 
Matéria orgânica g/dm3 

pH 
A1 cmolc/dm-3 
Ca cmolc/dm-3 

Mg cmolc/dm-3 
K mg/dm-3 

CTC (efetiva) cmolc/dm-3 
CTC (pH 7,0) cmolc /dm-3 

Saturação por bases % 

<15 
<5,0 
<0,5 
<1,6 
<0,4 
<30 
<2,0 
<5,0 
<50,0 

15-30 
5,0-6,0 
0,5-1,0 
1,6-3,0 
0,4-1,0 
30-60 
2,0-4,0 
5,0-15,0 
50,0-70,0 

>30 
>6,0 
>1,0 
>3,0 
>1,0 
>60 
>4,0 
>15,0 
>70,0 

Saturação por A1% <5,0 5,0-15,0 >15,0 
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 A classificação textural do substrato mostrou que na amostra 1 o substrato foi 

classificado como franco arenoso e como franco siltoso na amostra 2.  A textura da amostra 1 

é reflexo do assoreamento promovido pela erosão do pontal arenoso da Coroa do Meio. Além 

da textura as amostras foram classificadas quanto à salinidade.  

 O PST (Percentual de Sódio Trocável) das duas amostras foi muito elevado, bem como 

a CE (condutividade elétrica). Esses dois fatores parâmetros que o substrato analisado é salino 

sódico. De acordo com COHEN et al (1999 apud Andrade, 2013) a concentração de K+ e o 

Ca²+ são provavelmente os responsáveis pelo desenvolvimento da tolerância a salinidade das 

espécies de mangue, e correspondem aos nutrientes com baixa disponibilidade na análise 

efetuada. 

 A análise da água intersticial mostrou que ocorreram diferenças quanto aos valores de 

ph. Na amostra 1 o ph foi de 4,99 (ácido) e 8,06 na amostra 2 (tendendo a neutralidade). 

Queiroz (1992 apud LEÃO, 2004)  afirma que a denudação do substrato em virtude do fluxo 

das marés pode promover a oxidação de sulfetos e formar ácido sulfúrico, reduzindo o ph em 

determinadas condições ambientais. A autora afirma ainda que em meios onde o ph é mais 

ácido há a disponibilidade de metais para absorção pelas plantas, em meios com tendência a 

neutralidade ou a alcalinidade esses metais ficam retidos no compartimento sedimentar. Leão 

(2004) também afirma que quanto maior o ph maior o favorecimento da atividade microbiana 

no solo.  

 A partir dos dados geoquímicos foi possível estabelecer uma correlação entre os 

possíveis fatores que levaram a morte da vegetação de mangue na planície de maré entre os 

bairros 13 de Julho e Jardins. O assoreamento não pode ser colocado como único fator a ser 

considerado para a morte da vegetação de mangue, deve ser incluído também nesse processo a 

baixa disponibilidade de nutrientes que inviabiliza a tolerância à salinidade promovida pelo 

avanço do mar sobre a planície de maré. Além dos dados constatados com a análise da 

composição geoquímica deve ser considerada também a presença do despejo da rede de 

esgoto, atividades industriais sobre a área de mangue e os impactos das obras circunvizinhas 

como contributo para o cenário identificado. O despejo da rede de esgoto e atividades 

industriais ocasionou a concentração de metais pesados na planície de maré, os dados não 

foram incluídos nos quadros supracitados porque o ITPS até o mês de setembro de 2016 não 

estava realisando análise de micronutrientes em seus laboratórios, não sendo possível realizar 
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o estudo em todas as áreas analisadas. Os dados relativos aos micronutrientes encontram-se 

disponíveis Na tabela 19 anexo II. 

 A partir do exposto traçou-se um perfil geoecológico da área analisada, baseando-se 

nos dados coletados a respeito da assinatura energética e da composição do substrato (Figura 

45) 

Figura 45 – Perfil geoecológico da planície de maré no ambiente lagunar da margem direita da 
desembocadura do rio Sergipe.1 

 
 
Elaboração da autora. 

                                                           
1
 Legenda da figura vide figura 42. 



126 

 

5.9. Análise integrada da dinâmica da planície de maré entre os bairros 13 de julho e 

jardins e projeção de cenário evolutivo: 

 A análise evolutiva da morfodinâmica da planície de maré entre os bairros 13 de Julho 

e Jardins pode ser dividida em dois momentos: Antes da formação e depois da formação do 

pontal arenoso da Coroa do Meio. Essa constatação baseia-se na premissa de que o 

desenvolvimento das planícies de marés está atrelado ao resguardamento da área da ação 

mecânica das ondas e ao regime de marés. A área de estudo possui como principais agentes 

modeladores naturais: a migração para o sul do talvegue do rio Sergipe e a dinâmica marinha, 

representada pela ação das ondas, correntes longitudinais e regime de marés. A planície de 

maré estudada também conta com as intervenções antrópicas como responsáveis pela sua 

modelagem, tendo em vista que seu desenvolvimento só foi possível graças ao aterramento do 

pontal arenoso da Coroa do Meio (conhecido como bico de pato). O Quadro 12 exemplifica as 

características da Planície de Maré dos bairros 13 de Julho e Jardins, antes e depois da 

formação do Pontal arenoso, bem como as principais intervenções antrópicas e Tensores 

antropogênicos, responsáveis pelas alterações morfodinâmicas na área de estudo. 

Quadro 12 – Principais alterações morfodinâmicas na área de estudo entre 1955 e 2015. 
PERÍODO 

DE 
ALTERAÇÕ

ES NA 
PLANÍCIE 
DE MARÉ 

PONTAL 
ARENOSO 

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS DA 

PLANÍCIE DE MARÉ 

INTERVENÇÕES 
ANTRÓPICAS 

ADJACENTES A ÁREA 
DE ESTUDO 

TENSORES 
ANTROPOGÊNIC

OS 
 

1955 - 1984 AUSENTE 

Acumulação de sedimentos 
variável (redução e aumento na 

área); processo de colmatação de 
sedimentos a partir de 1984; 
inexistência de vegetação de 

mangue. 

Urbanização do bairro 
Coroa do Meio; 

Ligação da Coroa do 
Meio a 13 de Julho por 
meio de ponte sobre o 

antigo canal sul; 
Primeiras obras de 

contenção à erosão na 
Coroa do Meio. 

Crescimento 
urbano em Aracaju. 

1984 - 2016 EXISTENTE 

Com os sedimentos mais 
estabilizados a Planície de maré 
começa a ser colonizada pelo 
mangue; Entre 2011 e 2015 as 

áreas desprovidas e colonizadas 
por mangue começam a reduzir 

devido à sedimentação oriunda da 
erosão no pontal arenoso, baixa 
disponibilidade de nutrientes e 

concentração de metais pesados. 

Construção do molhe 
da Coroa do Meio, 

estabilização da 
margem direita e 

crescimento do Pontal 
arenoso;  

Crescimento 
urbano e 

construção de obra 
de contenção (e 

área de lazer) sobre 
a Planície de maré 
entre os bairros 13 
de Julho e Jardins. 

Fonte: Elaboração da autora. 
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 Como mostra o Quadro 12 a Planície de maré em questão só se desenvolveu devido às 

intervenções antrópicas que promoveram o crescimento do pontal arenoso. Esse fato está 

relacionado ao conceito de Derivações antropogênicas proposto por Monteiro (2001), que não 

só atribui ao homem ações negativas sobre o ambiente, mas que estas também podem 

possibilitar transformações indiretas que muitas vezes são benéficas à dinâmica ambiental. Na 

área de estudo o efeito indireto do aterramento do pontal arenoso foi o aumento da área de 

manguezal.  

 Na figura 46 é possível visualizar a evolução da erosão no pontal arenoso emerso 

(46A) e submerso (46B) entre 2004 e 2014. A erosão de cunho natural ocorrida em toda a área 

do pontal exposta, ou seja, sem a proteção do molhe, permitiu que os agentes modeladores 

naturais descritos anteriormente atuassem livremente sobre a planície de maré fazendo com 

que os sedimentos migrassem em direção ao manguezal promovendo a morte da vegetação.  

 Baseando-se na taxa de redução da área da vegetação de mangue entre os anos de 2011 

e 2014 foi efetuada uma projeção evolutiva estimando-se como a área se comportará num 

período de 12 anos caso os processos condicionantes não se alterem e a dinâmica permaneça 

semelhante a atual (Figura 47).  A Figura 47 apresenta em vermelho a área de mangue que 

será reduzida, caso a taxa de perda estimada em 0,008km² se perpetue (Tabela 14). O cenário 

evolutivo somente foi efetuado para a vegetação de mangue devido aos seguintes fatores:  

- A estimativa da redução do pontal arenoso não é possível, devido a toda área dependente da 

dinâmica natural já ter sido erodida, sendo esta a responsável pela dinâmica atual; 

- A estimativa da redução da planície de maré desprovida de mangue pode sofrer outros 

impactos além dos que afetaram a vegetação de mangue, como por exemplo, a presença da 

nova obra de contenção; 

 Os principais impactos para o ambiente caso ocorra o desaparecimento do manguezal 

existente entre os bairros 13 de Julho e Jardins podem ser enumerados entre: impactos que 

afetam a paisagem costeira e os impactos que afetam as comunidades dependentes desse 

sistema ambiental. Dentre os impactos que afetam a paisagem tem-se: A morte da vegetação 

de mangue que vai alterar toda a dinâmica da biota local, e com certeza a diminuição de 

espécies da fauna; Exposição do substrato o qual tenderá a perder e/ou dispersar seus 

sedimentos devido à ação da dinâmica fluviomarinha; Perda da função de molhe hidráulico 

podendo ocasionar novos problemas para a área urbanizada do município, pois sofrerá  
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Figura 46 – Evolução da erosão no Pontal arenoso. Em A o Pontal emerso e em B o Pontal submerso.  

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Figura 47 – Cenário evolutivo da vegetação de mangue no período de 12 anos. 

Fonte: Elaboração da autora. 

constantes inundações oriundas das variações das marés. No que concerne aos impactos para 

a sociedade deve-se destacar que muitas comunidades dependem da captura dos crustáceos e 

outras espécies da fauna que só se desenvolvem em áreas de manguezal, o desaparecimento 

do manguezal afetaria diretamente as comunidades da antiga Maré do Apicum, que mesmo 

após a retirada das palafitas ainda subsistem da pesca artesanal, conforme mostrado por 

SEPLAG (2009) e Santos (2012). 
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 Na tentativa de realizar o manejo e recuperação de ambientes degradados, Rodriguez 

& Silva (2013) apresentaram um método de planejamento das paisagens baseados na análise 

Geoecológica. De acordo com os autores para iniciar qualquer planejamento que envolva 

como objeto a paisagem, a mesma deve ser interpretada a partir da noção de Geossistema. A 

noção de geossistema citada pelos autores é a utilizada pela escola siberiana da paisagem, na 

qual se privilegiam os fenômenos naturais (SOTCHAVA, 1970).  

 O Planejamento das paisagens na visão de Rodriguez & Silva (2013) corresponde ao 

nível mais completo da integração, pois se inspira no planejamento territorial (que engloba o 

espaço geográfico, associando assim as transformações de ordem natural às intervenções 

antrópicas), no entanto, sua elaboração e execução tem a finalidade de ser mais rápido devido 

a dimensão escalar do objeto estudado. A base para a estrutura dos planejamentos tem seu 

ponto de partida na paisagem natural e objetiva a busca de alternativas para os usos da 

natureza. Os objetivos específicos do método para planejamento das paisagens são: A 

sistematização; Avaliação abrangente do espaço; Gestão; Envolvimento da sociedade civil; 

Equilíbrio da relação dialética entre a paisagem natural e as intervenções humanas; e a 

Transparência no processo de execução do planejamento.  

 Na tentativa de atingir tais objetivos é necessário incluir no planejamento alguns 

condicionantes: A Estrutura da paisagem; O uso dos Sistemas de Informação Geográfica; As 

transformações na paisagem; A retomada dos conceitos de paisagem (negligenciados por 

alguns ramos do conhecimento científico); e a Paisagem cultural como reflexo de uma 

experiência histórica (RODRIGUEZ & SILVA, 2013). 

 As fases do planejamento das paisagens proposta por Rodriguez & Silva (2013) 

podem ser associadas posteriormente à metodologia para estudo das paisagens propostas por 

Bolós i Capdevila et al (1992). A primeira trabalha com o planejamento das paisagens a fim 

de nortear a utilização dos recursos para cenários futuros, a segunda metodologia faz o estudo 

visando a correção imediata dos impactos na paisagem. Visando a utilização dessas 

metodologias em área costeiras urbanizadas podem-se fundir as duas metodologias, tendo em 

vista que somente a realização de um diagnóstico, correção de impactos e sugestão de 

medidas para manutenção não são suficientes para áreas que sofrem impactos corriqueiros 

como as zonas costeiras. O fluxograma 5 realiza um junção das duas metodologias como 

proposta para planejamento das paisagens costeiras urbanizadas. 
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Fluxograma 5 – Fusão das metodologias para aplicação em paisagens costeiras urbanizadas. 

 
Fonte: Modificado de Bólos i Cpdevilla (1992) e Rodriguez & Silva (2013). 
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 De acordo com as metodologias propostas por Bolós i Capdevila (1992) e Rodriguez 

& Silva (2013), algumas considerações devem ser feitas com o objetivo de corrigir os 

impactos sobre essa paisagem, antes de enquadrá-la na fase do planejamento que visa a sua 

manutenção.  

 Como ficou claro ao longo de toda a exposição à modelagem de toda a área de estudo 

esteve atrelada ao crescimento do Pontal arenoso devido às ações de contenção à erosão 

costeira. A construção da área de contenção adjacente ao calçadão do bairro 13 de Julho (e 

área de lazer em 2016) constitui apenas uma medida paliativa contra a intrusão das ondas, o 

foco principal do problema é a erosão do Pontal arenoso da Coroa do Meio e a principal 

intervenção deve ser feita sobre o mesmo, a fim de recuperar a área erodida que afeta 

diretamente o manguezal da 13 de Julho e Jardins e permite o avanço das ondas sobre área 

urbana.  

 É possível que após as medidas de estabilização do Pontal arenoso a Planície de maré 

possa se estabilizar e posteriormente ocorra nova colonização por mangue. Contudo, será 

necessário efetuar um Plano de Recuperação do Manguezal com o objetivo de recuperar a 

biota afetada pela recente dinâmica da desembocadura. Fernandes (2012) apresenta um 

modelo de PRAPP – Plano de Recuperação de Áreas de Proteção Permanente inspirado na 

recuperação de manguezais degradados. Esse modelo tem por finalidade estabelecer etapas 

metodológicas para a recuperação da vegetação e da fauna estruturado nas seguintes etapas: 

• 1ª ETAPA - Avaliação e análise da área: Corresponde ao diagnóstico do ambiente 

degradado composto por análise de solo, da água, da composição florística e 

faunística; 

• 2ª ETAPA – Plano de recuperação: Corresponde a recuperação da vegetação e da 

fauna a partir da definição das espécies utilizadas (fauna e flora), dos métodos de 

produção e implantação e do espaçamento/densidade da área de manejo; 

• 3ª ETAPA – Avaliação e monitoramento: Corresponde à avaliação dos resultados 

obtidos no projeto a fim de compreender a evolução do ambiente degradado no 

período subsequente a aplicação das medidas de recuperação. Os indicadores que 

serão escolhidos para avaliação dependerão dos objetivos explicitados no projeto 

podendo ser representados pelo: banco de propágulos construído; quantitativo de 

plântulas na área do manguezal; produção de serrapilheira (matéria orgânica que se 



133 

 

acumula sobre o substrato, oriunda da vegetação e da fauna presente nos manguezais) 

e levantamento faunístico. 

5.10. Considerações a respeito da análise evolutiva da Planície de maré entre os bairros 

13 de Julho e Jardins. 

 A partir do exposto ao longo do capítulo 5 concluiu-se que a estrutura do sistema 

ambiental representado pela desembocadura do rio Sergipe é composta pelas planícies de 

marés, pelo pontal arenoso, águas fluviais, oceânicas e ações antrópicas. A dinâmica em 

questão possui como principais agentes modeladores naturais à migração do talvegue do rio 

Sergipe para o sul e agentes oceanográficos (correntes costeiras, regime de marés e incidência 

das ondas). Dentro da visão sistêmica, esses seriam os responsáveis pela difusão do fluxo de 

matéria e energia na área de estudo. Nesse contexto se encaixa ainda as ações antrópicas 

como fator fundamental para o surgimento das áreas de manguezal, já que o pontal arenoso 

somente foi estabilizado graças ao aterramento da Coroa do Meio. 

 A planície de maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins possuiu grande variabilidade 

até 1984, onde até o momento não existia o pontal arenoso da Coroa do Meio. Com o 

crescimento do pontal, a área passou a ser colonizada pelo mangue (indicador de 

estabilidade), com crescimento até o ano de 2011, quando a partir daí passou a ter sua 

vegetação reduzida.  

 A planície de maré em questão depende da existência do pontal arenoso da Coroa do 

Meio para manter-se resguardada da ação direta das ondas e da contínua migração do talvegue 

do rio Sergipe. Contudo, a análise multitemporal mostrada neste trabalho apontou que toda a 

extremidade do pontal arenoso foi erodida no período entre 2004 e 2014. Essa erosão foi 

determinante para a redução na área da planície de maré desprovida e colonizada por mangue 

no ano de 2014, devido principalmente à sedimentação provocada pela migração dos 

sedimentos erodidos do pontal em direção ao manguezal, mas também devido à baixa 

disponibilidade de nutrientes e concentração de metais pesados.  

 Além da exposição da planície de maré à ação direta dos agentes fluviomarinhos, a 

erosão no pontal arenoso promoveu também o avanço das ondas sobre parte da infraestrutura 

urbana do município de Aracaju, o que levou a prefeitura municipal a construir uma obra de 

contenção onde antes existia parte do manguezal. Essa obra paliativa foi apenas um pretexto 

para abrigar um novo aparato de lazer na área nobre do município. 
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 Na contrapartida do processo evolutivo da planície de maré entre os bairros 13 de 

Julho e Jardins, no período entre 2004 e 2014, a planície de maré existente na retaguarda do 

pontal arenoso se expandiu, graças ao isolamento da ação direta da dinâmica fluviomarinha. 

 A análise evolutiva da área de estudo revelou um prognóstico difícil para a 

recuperação da planície de Maré entre os bairros 13 de Julho e Jardins, tendo em vista que o 

foco principal deve ser a recuperação da área erodida no pontal, que somente acontecerá 

mediante intervenções antrópicas, com novo aterramento. Fato que também depende de 

estudos mais aprofundados sobre a dinâmica fluviomarinha no local. Posteriormente deverá 

ser efetuado o PRAPP para a recuperação da biota do manguezal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6  

DINÂMICA EVOLUTIVA DAS PLANÍCIES DE MARÉS 

LOCALIZADAS NA DESEMBOCADURA DO RIO VAZA BARRIS 

(ITAPORANGA D'ÁJUDA/SERGIPE) 
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6. DINÂMICA EVOLUTIVA DAS PLANÍCIES DE MARÉS LOCALI ZADAS NA 

DESEMBOCADURA DO RIO VAZA BARRIS (ITAPORANGA D'ÁJUD A/SERGIPE) 

 A análise da dinâmica evolutiva das planícies de marés localizadas na margem direita 

da desembocadura do rio Vaza Barris (município de Itaporanga D’Ájuda) foi efetuada a partir 

do estudo multitemporal em médio prazo e a partir da análise geoecológica da estrutura dos 

manguezais em resposta aos resultados obtidos através da evolução em médio prazo. 

 De forma geral, as planícies de marés identificadas na margem direita do estuário 

inferior do rio Vaza Barris tiveram seus processos de formação posteriores a esculturação da 

Planície costeira sergipana, sendo possível identificá-las a partir do registro aerofotográfico de 

1971, mais antigo para este setor da área de estudo da presente pesquisa. Os manguezais que 

se desenvolveram  nesse estuário possuem como principal característica um amplo 

desenvolvimento sobre as áreas de planícies de marés, ou seja, ocuparam toda área 

correspondente ao substrato.  

 Nesse capítulo será feita análise da dinâmica evolutiva a partir dos anos de 1971, 

1984, 2004, 2011, 2014, 2015 e 2016. 

6.1.  Evolução das planícies de marés entre 1971 e 1984. 

 O registro aerofotográfico mais antigo da área em estudo corresponde ao ano de 1971, 

conforme é possível verificar na figura 48. A partir desse material foi possível efetuar o 

mapeamento correspondente as unidades geoecológicas que compõem a paisagem costeira, 

com ênfase nas planícies de marés e manguezais associados. Verifica-se ao longo de toda 

margem da desembocadura o desenvolvimento de planícies de marés e manguezais, além dos 

apicuns dispostos internamente às áreas de manguezais (planície de maré superior). Essas 

feições geomorfológicas correspondem aos estágios sucessionais de manguezais, em transição 

à terra firme, que devido ao alto teor de salinidade e por não serem mais alcançados pela 

variação das marés e/ou águas fluviais permanecem sem vegetação e/ou com vegetação 

rasteira rarefeita. A análise da dinâmica da paisagem existente nesse ano leva em consideração 

a formação de um ambiente lagunar em contato direto com o oceano e que dentre toda a área 

analisada recebe maior influência dos agentes fluviomarinhos.  

   

 



137 

 

Figura 48 – Dinâmica das planícies de marés no ano de 1971. 

 

Elaboração da autora. 
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Tabela 19 – Quantificação das classes temáticas mapeadas na margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris. 

(*) Classe temática não identificada. 
Elaboração da autora. 

Quadro 13 – Dinâmica da planície de maré na laguna existente na margem direita do rio Vaza Barris. 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboração da autora. 
 
 

Ano 
Vias de 
acesso 
(km) 

Apicuns 
(km²) 

Delta de 
maré 

vazante 
(km²) 

Mangue 
(km²) 

Planície 
desprovida de 
mangue (km²) 

Zona de 
prograda
ção (km²) 

Barras 
arenosas 
emersas 
(km²) 

Aquicultura 
(km²) 

Cultivos 
(km²) 

Ações 
antrópicas 

(km²) 

1971 3,15 1,84 0,43 4,78 0,08 -* -* -* -* -* 
1984 16,03 1,84 0,92 6,15 2,02 -* 0,39 -* 0,66 0,01 
2004 57,56 1,84 -* 5,47 0,41 -* 0,20 -* 0,49 0,01 
2011 58,16 1,84 0,35 5,04 0,82 1,42 0,16 1,2 0,27 0,1 
2014 58,16 1,84 3,29 4,97 1,28 1,87 0,28 1,2 0,27 0,1 

Ano Mangue (km²) Planície desprovida de mangue (km²) 

1971 0,04 0,08 Não havia formação de barras arenosas no entorno da laguna. 

1984 0,08 1,55 Existência de barras no entorno - Variável. 

2004 0,21 0,15 Conexão com o fluxo hídrico entre as barras emersas - Variável. 

2011 0,19 0,35 Conexão com o fluxo hídrico entre as barras emersas - Variável. 

2014 0,23 0,32 Isolamento da laguna. 
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Conforme a Tabela 20 e Quadro 13 no ano de 1971 foi verificado que a área de planície de 

maré exposta e sem colonização pelo mangue possuía uma área de 0,08 km², o valor de área 

considera o substrato exposto, nesse caso representado pela área localizada na laguna. A não 

identificação de áreas expostas do substrato ocorreu, provavelmente, porque no momento em 

que foram feitas as fotografias aéreas do ano de 1971 a maré estava cheia recobrindo boa 

parte da planície de maré.  

 A área correspondente à colonização pela vegetação de mangue em toda margem 

direita da desembocadura possuía 4,78 km², estendendo-se para o interior da planície costeira. 

Notadamente os manguezais desenvolvidos nessa região estuarina possuem seu processo de 

formação posterior à formação da planície costeira sergipana, mas não muito recente tal qual 

ocorreu na desembocadura do rio Sergipe. Uma das evidências desse longo tempo de 

desenvolvimento são as extensas áreas de apicuns (que correspondem a estágios sucessionais 

dos manguezais). No referido ano, as áreas de apicuns foram quantificadas em cerca de 1,84 

km² (Tabela 19) 

 No ano de 1971, não foram verificadas intervenções antrópicas sobre as planícies de 

marés, excetuando-se a construção de vias de acesso, que cortam uma pequena parte do 

manguezal na porção norte da área de estudo, quantificada em 3,15 km.  

 As planícies de marés e ecossistemas manguezais associados localizados na margem 

direita da desembocadura do rio Vaza Barris, no ano de 1971, possuem relativa estabilidade e 

amplo desenvolvimento sobre a planície costeira. Contudo, o que chama a atenção diante da 

análise da dinâmica geoecológica é o surgimento da planície de maré na laguna, localizada na 

porção sul da área de estudo. 

 A origem da laguna na margem direita da desembocadura do Vaza Barris está 

associada à dinâmica do delta de maré vazante e à migração do canal fluvial, este desvia seu 

fluxo para direita ou esquerda de acordo com a localização dessa feição geomorfológica. Essa 

dinâmica está também aliada à vazão média do rio e o sentido efetivo da corrente de deriva 

litorânea (NE/SW). Na figura 48 a área de mapeamento do delta de maré vazante corresponde 

a 0,43 km², nesse mapeamento a feição de construção fluviomarinha parece ser muito 

pequena, contudo, sua área real pode ter sido mascarada por uma provável maré alta no 

momento em que a fotografia aérea foi tirada, ou boa parte já havia sido anexada à região do 

Mosqueiro em Aracaju. A existência do delta de maré vazante e a construção da laguna 
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também foram identificadas em uma carta náutica do ano de 1868, como pode ser verificada 

na figura 49, portanto, a laguna já existia há pelo menos 100 anos antes do primeiro registro 

aerofotogramétrico produzido no estado. No entanto, verifica-se também na figura 49 que a 

linha de preamar máxima de 1831 fornece uma nova informação, nesse ano não havia sido 

identificada a formação de ambiente lagunar, e a linha de preamar de 1831 é interrompida no 

início do prolongamento do cordão arenoso que forma a laguna em 1971. A partir dessas 

informações é possível estimar a idade de formação da laguna em cerca de 180 anos, muito 

recente em comparação ao processo evolutivo de formação das planícies costeiras. 

 



141 

 

 
Figura 49 – Linha de preamar de 1831 e carta náutica de 1868 - Desembocadura do rio Vaza Barris. 

 
Elaboração da autora. 
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 No interior da laguna recém-formada surgiu uma área de planície de maré com 0,08 

km² , de área exposta, e ocorrendo sobre a mesma colonização pelo mangue com área de 0,04 

km²(Quadro 13). A conexão com o fluxo hídrico de origem fluvial e marinha é feita por uma 

pequena abertura na porção norte da laguna, entretanto, a laguna encontrava-se exposta nesse 

ano às ações da dinâmica fluviomarinha, já que não existiam barras arenosas no seu entorno e 

o delta de maré vazante estava mais próximo da região do Mosqueiro em Aracaju. É 

necessário destacar também que no referido ano a vazão média do rio Vaza Barris era de 

apenas 6,29 m³/s (Tabela 7), o que pode indicar uma dinâmica mais influenciada pelos fatores 

oceanográficos.  

 A dinâmica do escoamento fluvial do rio Vaza Barris é marcada por períodos com 

vazões médias bastante expressivas e períodos com uma redução significativa. Na década de 

1970 a vazão média registrada foi de 14,45 m³/s, com alguns anos que demonstraram vazões 

mais significativas, como 1974 em que a vazão média foi de 32,38m³/s, e 1978 com vazão 

média de 21,29 m³/s. Nesse sentido, acredita-se que a modelagem lagunar, no decorrer desse 

período, tenha sofrido a influência fluviomarinha que culmina na paisagem verificada na 

figura 50, que corresponde ao ano de 1984. 

 Em 1984, as planícies de marés desenvolvidas ao longo da margem direita da 

desembocadura do rio Vaza Barris possuíam uma área de 2,02 km² (Tabela 19). O referido 

valor de área encontrado deveu-se a exposição na fotografia aérea de grande parte do 

substrato existente ao norte da desembocadura e também ao crescimento da planície de maré 

na porção intra-lagunar. A área recoberta por mangue também sofreu aumento possuindo 6,03 

km². Novamente, devido à existência da laguna, foi notado um aumento na vegetação total na 

área de estudo em relação ao ano de 1971. A área de apicuns não sofreu variações 

permanecendo com 1,84 km².  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 

Figura 50– Dinâmica das planícies de marés no ano de 1984. 

 
Elaboração da autora. 
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 No ano de 1984 já foi possível observar as primeiras intervenções antrópicas nas 

proximidades dos manguezais. Essas ações antrópicas são representadas por algumas casas na 

porção noroeste da desembocadura, totalizando uma área de 0,01km². Foram identificadas 

também algumas áreas com existência de práticas agrícolas, totalizando uma área de 0,66 

km². Essas práticas agrícolas provavelmente seriam cocoicultura, cultivo predominante em 

toda região costeira analisada.  

 As vias de acesso à região costeira analisada aumentaram, passando a ocupar 16,03 

km, contudo não se dirigiam a nenhuma área de manguezal localizada na área de estudo, mas 

sim ao empreendimento agrícola mencionado anteriormente e visível na figura 50. 

 Observou-se também ao longo da desembocadura a formação de barras arenosas 

emersas que totalizaram uma área 0,39 km². As barras emersas localizadas nas proximidades 

da área lagunar provavelmente se originaram do material remobilizado, que formava o cordão 

arenoso, oriundo da extremidade norte da laguna que foi desconfigurada (Figura 51).  

Figura 51 - Modificações ocorridas no ambiente lagunar da margem direita da desembocadura do rio 
Vaza Barris. 

 
As setas indicam a área em 1971 que foi desconfigurada e que posteriormente deu origem às barras 
emersas verificadas em 1984. 
Elaboração da autora. 

 Fazendo-se uma análise comparativa da evolução da laguna entre os anos de 1971 e 

1984 com os dados de vazão média e o posicionamento do delta de maré vazante, percebe-se 

que a dinâmica fluvial teve grande influência na modelagem da laguna no referido período. 
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 Conforme os dados apresentados na tabela 7 às vazões médias no período foram de 

14,45 m³/s na década de 1970 e 12,95 m³/s na década de 1980. Contudo, observaram-se 

vazões expressivas nos anos de 1974 com 32,38m³/s; 1978 com 21,29 m³/s; 23,45 m³/s em 

1985; 24,58 m³/s em 1988 e 24,11 m³/s em 1989. O delta de maré vazante aparece em 1984 

com área de 0,92km², seu posicionamento nesse ano o mantém mais distante da margem 

direita da desembocadura (Itaporanga D’Ájuda) e mais próximo da margem esquerda 

(Aracaju), fato que promove o deslocamento da descarga fluvial no sentido da laguna (na 

direção sul). 

  Os valores apresentados demonstram a expressividade da descarga fluvial no período, 

associando-os ao posicionamento do delta de maré vazante, e ao sentido da deriva litorânea 

efetiva (NE/SW) é possível concluir que a migração do canal ocorre na direção sul, no sentido 

da laguna, sendo assim a dinâmica fluvial é fator determinante na modelagem da 

desembocadura no referido período analisado. A dinâmica costeira também exerce papel 

influente na esculturação do ambiente lagunar, no entanto, na análise comparativa sua 

influência sobre a planície de maré não constitui fator preponderante.  

 Devido à presença de barras emersas, que acabaram por obstruir a conexão direta com 

o fluxo hídrico, o interior da laguna passou a ficar mais resguardado da ação mecânica das 

ondas, da constante sobrelavagem e da retirada do material sedimentar promovido pelo 

regime de marés. Essa proteção permitiu que a planície de maré se expandisse ocupando uma 

área de 1,55 km² (Quadro 13). A área de mangue também aumentou, passando a ocupar 

0,08km² da planície de maré. Mesmo estando resguardada pelas barras emersas a área de 

planície de maré desprovida de mangue encontrava-se vulnerável em 1984, pois não estava 

totalmente colonizada pelo mangue, o que promoveria a sua estabilização. 
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6.2.  Evolução das planícies de marés entre 1984 e 2004. 

 Entre 1984 e 2004 ocorreram algumas transformações na margem direita da 

desembocadura do rio Vaza Barris (Figura 52). No que concerne às planícies de marés 

expostas, só foram visíveis apenas 0,41 km² de área total, em decorrência da fotografia aérea  

ter sido tirada num momento de maré alta. A área de mangue no referido ano ocupa 5,47 km² 

de área. A redução observada em relação ao ano de 1984 deve-se, possivelmente, ao 

recobrimento pela maré alta de algumas áreas do manguezal, já que não foi observado no 

referido ano nenhuma modificação na vegetação de cunho natural ou antrópico, com exceção 

da região lagunar.  

 As áreas correspondentes aos apicuns não sofreram aumento e/ou redução. Ao longo 

dos mapeamentos entre 1971 e 2004 percebeu-se que não houve modificações nas áreas de 

apicuns em decorrência das poucas variações nas planícies de marés da área de estudo (com 

exceção da região lagunar possuidora de uma dinâmica diferenciada). A colonização por 

vegetação de mangue nessas áreas só ocorreria caso esses ambientes voltassem a sofrer 

sobrelavagem pelo fluxo fluviomarinho, e este permitisse a chegada de nutrientes e 

diminuição da hipersalinidade e da acidez. Tal fato também poderia indicar que o manguezal 

estaria recuando em direção ao interior do continente, o que poderia estar associado a 

possíveis elevações do nível do mar, o que não foi observado no segmento analisado. 

 As ações antrópicas sobre a área de estudo no ano de 2004 eram representadas por 

algumas ocupações nas proximidades do atracadouro das balsas no setor nordeste da margem 

direita da desembocadura do rio Vaza Barris e algumas ocupações na região lagunar, estas 

totalizaram 0,1% de área. Foi identificada também a existência de cultivos sobre a área de 

estudo. A área mais extensa de cultivos (cocoicultura) aparece no referido ano parcialmente 

abandonada com começo de recobrimento pela vegetação litorânea, existindo também na 

região lagunar margeando o manguezal. A área total dessa classe temática era de 0,49 km². 

 As barras emersas localizadas no setor leste da área de estudo no ano de 2004 

ocuparam 0,20 km² de área. Para além dos dados quantitativos a análise qualitativa dessas 

feições deve destacar seu posicionamento em relação à margem direita da desembocadura. Foi 

possível observar que as barras emersas se posicionaram de forma mais próxima à margem 

direita da desembocadura, sendo anexadas as praias e as áreas de planícies de marés (já 

colonizadas por mangue). Esse fato mostra a intensa atuação da dinâmica fluvial e marinha 
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Figura 52 – Dinâmica das planícies de marés no ano de 2004. 

 
Elaboração da autora. 
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sobre a área de estudo no período, que será melhor explicada a seguir. 

 Entre 1984 e 2004 ocorreram transformações significativas na região lagunar da área 

de estudo. A figura 52 mostra a extrema modificação ocorrida no referido período com a total 

reconfiguração da laguna e da planície de maré, que no ano de 2004 está reduzida a apenas 

0,15 km² e a uma expansão da colonização por mangue com 0,21 km². Contudo, uma análise 

da dinâmica geoecológica de um ambiente intensamente variável como as desembocaduras 

fluviais devem ser analisados com uma periodicidade menor que 20 anos em decorrência das 

mudanças nesses ambientes serem perceptíveis em curto prazo, que podem levar alguns anos, 

mas também podem ocorrer em poucos meses ou poucos dias. Tendo em vista esse fato a 

análise da dinâmica lagunar será analisada a seguir em períodos mais curtos, a partir da 

análise da dinâmica fluviomarinha no período. 

 A análise da dinâmica fluviomarinha inicia-se a partir dos dados de vazão média 

registrados no rio Vaza Barris, entre a década de 1980 e a primeira década dos anos 2000 (ver 

tabela 7). Os dados mostraram que a vazão média registrada na década de 1980 foi de 12,95 

m³/s; 8,8 m³/s na década de 1990 e 7,79 m³/s na primeira década de 2000. Contudo, vale 

ressaltar que em alguns anos da década de 1990 e da primeira década de 2000 ocorreram 

algumas vazões significativas. 13,4 m³/s em 1992; 17,09 m³/s em 1997; 14,23 m³/s em 2002 e 

18,47 m³/s em 2004, o que pode representar um fator de extrema relevância na modelagem da 

desembocadura. A dinâmica fluvial é sem dúvida uma dos fatores fundamentais na 

configuração da s margens da desembocadura do rio Vaza Barris, principalmente na margem 

direita da referida área, em virtude de sua atuação conjunta com a dinâmica costeira. 

 O estudo da dinâmica costeira no período deve levar em consideração a movimentação 

do delta de maré vazante (Figura 53). A migração e o crescimento do mesmo na 

desembocadura do rio Vaza Barris foi estudado por Oliveira & Souza (2014). De acordo com 

as autoras no período entre 1986 e 2003 o delta de maré vazante atingiu o seu maior tamanho 

(1986) e também sofreu drástica redução (2003), seu posicionamento estava mais localizado 

próximo à margem esquerda do rio Vaza Barris (Aracaju) no ano de 1986, e mais próximo da 

margem direita no ano de 2003. O delta de maré vazante tem importante influência na troca 

de sedimentos com as linhas de costas das margens adjacentes e desempenha função de 

extrema relevância nas tendências à estabilidade e a erosão de regiões costeiras, já que a 

presença destes promove a dissipação da energia das ondas que chegam as praias atingindo-as 
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com menor intensidade. A figura 54 apresenta a evolução da região lagunar nos anos de 1987, 

1994, 1998, 2001, 2003 e 2004. 

Figura 53 - Modificações ocorridas no ambiente lagunar da margem direita da desembocadura do rio 
Vaza Barris entre 1984 e 2004. 

 
Na imagem de 1984 estão representados pelas setas pretas: os sentidos da deriva litorânea efetiva 
(NE/SW); o delta de maré vazante mais próximo de Aracaju e as margens da laguna expostas à ação 
fluviomarinha. A seta em vermelho indica a direção do fluxo fluvial. Na imagem de 2004 estão 
representadas as margens expostas da desembocadura em virtude do desaparecimento sazonal do delta 
de maré vazante, na mesma imagem é feita uma comparação da configuração da laguna em 1984 a 
partir da sobreposição da linha de costa do referido ano. 
Elaboração da autora.  
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Figura 54 – Evolução do ambiente lagunar e do delta de maré vazante no período de 1987 a 2004. 

 
Elaboração da autora. 
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 A análise da evolução do ambiente lagunar que segue leva em consideração a 

dinâmica fluvial apresentada anteriormente e o posicionamento do delta de maré na 

desembocadura do rio Vaza Barris. 

• Entre 1987 e 1994 verifica-se que o delta de maré vazante está mais próximo da 

margem esquerda (Aracaju), este forneceu sedimentos para a região do mosqueiro 

prolongando o pontal arenoso e permitindo ainda nesse período o desenvolvimento de 

planícies de marés no local (Figura 54). É observável em 1994 que há a formação de 

novas barras arenosas na desembocadura, alimentadas por sedimentos que são 

transportados pela corrente de deriva litorânea em direção à margem direita e que 

sofrem a interferência do fluxo hídrico fluvial. No referido ano registrou-se uma vazão 

média de 10,22 m³/s, precedido de 13,4 m³/s em 1992; 24,11 m³/s em 1989 e 24,58 

m³/s em 1988, o que representam descargas fluviais significativas e capazes de 

interromper o fornecimento de sedimentos pela dinâmica costeira em direção à feição 

lagunar. Na área de estudo ocorreu uma reconfiguração da laguna sendo observada a 

formação de um novo cordão arenoso no seu entorno. No entanto, se for analisada a 

figura 55 nota-se que ocorreu erosão com recuo de linha de costa no local, chegando-

se a conclusão de que a formação do cordão arenoso surgiu do retrabalhamento do 

material pré-existente por influência fluviomarinha. Devido ao fechamento parcial do 

ambiente lagunar, com pequena comunicação o fluxo hídrico, a área intra-lagunar se 

tornou abrigada da sobrelavagem contínua e que possivelmente provocaria a perda de 

sedimentos, com isso a área da planície de maré cresceu. Não foi realizado o 

mapeamento e a quantificação da área de planície de maré em virtude da baixa 

resolução das imagens utilizadas que poderia comprometer a análise geral efetuada, 

mas foi possível realizar uma estimativa da área colonizada por mangue utilizando a 

ferramenta de medição do programa de geoprocessamento. A partir do mapeamento 

realizado para o ano de 1984 e o posicionamento da linha de costa em 1994, verificou-

se que uma área de 0,02 km² de mangue foi perdida em virtude do recuo de linha de 

costa. 
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Figura 55 -  Dinâmica da linha de costa nas margens direita e esquerda da desembocadura do rio Vaza 
Barris. 

 
Elaboração da autora. 
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• No período entre 1994 e 1998 ocorreu erosão no pontal arenoso da margem esquerda e 

erosão na laguna (Figuras 54 e 55). A erosão na laguna foi registrada no norte e leste 

da feição com recuo de 360 m. O recuo da linha de costa atingiu parte do mangue que 

existia em 1994, com perda de aproximadamente 0,03 km² de vegetação. No entanto, 

foi registrada acresção de sedimentos no setor sudeste da laguna, com progradação em 

cerca de 260 m. Com relação ao delta de maré vazante destaca-se que em 1998 este 

encontra-se ausente, ou totalmente submerso, tornando as margens da desembocadura 

mais expostas a dinâmica fluvial e marinha. No período analisado, além de 1994 a 

vazão média mais significativa ocorreu no ano de 1997 com 17,09 m³/s. 

• Entre 1998 e 2001 as duas margens da desembocadura continuaram a sofrer erosão 

costeira (Figuras 54 e 55). A margem esquerda (Aracaju) sofreu uma perda de área 

pela erosão de 1,18 km², já na margem direita (Itaporanga D’Ájuda) a erosão foi um 

pouco menor, com recuo de linha de costa no setor norte de 178m e 120m no setor 

leste. Contudo, como já mencionado anteriormente, o posicionamento do delta de 

maré vazante é fator fundamental para exposição da margem à erosão (quando 

ausente) ou para progradação (quando está posicionado mais próximo da mesma). No 

caso da área de estudo, na imagem Landsat utilizada para comparação com ano de 

1998, na figura 55, em dezembro de 2001 o delta de maré vazante não está visível, 

mas ao utilizar uma imagem auxiliar do Google Earth de Janeiro de 2001 verificou-se 

que o delta de maré vazante estava posicionado mais próximo da margem direita do 

rio Vaza Barris. No setor sudeste da área de estudo ocorreu novamente progradação de 

linha de costa em cerca de 220m. A erosão observada na área de estudo não foi 

suficiente para que ocorresse perda de vegetação de mangue, mas o recuo de linha de 

costa aproximou-se da linha de vegetação distanciando-se apenas 25m. No período 

analisado não foram registradas vazões médias fluviais significativas como as 

registradas nos períodos mencionados anteriormente. 

• Entre 2001 e 2003 foi registrada uma vazão média significativa, 14,22m³/s em 2002, 

em 2001 e 2003 as vazões médias registradas foram muito baixas. O delta de maré 

vazante estava localizado no centro da desembocadura, com uma proximidade um 

pouco maior da margem direita do que da esquerda, quando observa-se a imagem 

auxiliar do Google Earth do mês de dezembro de 2003(Figuras 54 e 55). Ocorreu 

erosão costeira na margem esquerda com recuo de linha de costa em cerca de 250m. 

Na margem direita ocorreu progradação de linha de costa em cerca de 200m no setor e 
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170m ao norte da laguna. Corroborando a influência do delta de maré vazante na 

retenção de sedimentos. 

• Entre 2003 e 2004 ocorreram poucas variações na linha de costa da área de estudo, 

mas foi verificada erosão na área de estudo. A linha de costa recuou em cerca de 40m, 

fator que promoveu o avanço da mesma sobre parte da vegetação de mangue, 

conforme é possível verificar na figura 56. No ano de 2004 foi registrada uma vazão 

média anual do rio Vaza Barris bem expressiva com 18,47m³/s(ver tabela 7). O delta 

de maré vazante no ano de 2004 estava totalmente submerso. 

Figura 56 – Recuo de linha de costa na margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris e avanço 
sobre a vegetação. 

 
Elaboração da autora. 
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 A partir da análise efetuada para o período entre 1984 e 2004 foi verificado que a 

modelagem do ambiente lagunar esteve fortemente associada à dinâmica fluviomarinha, com 

atuação do fluxo hídrico de origem fluvial influenciando sobre os processos erosivos na 

margem direita devido à migração do canal. A migração do canal fluvial ocorreu em virtude 

do posicionamento do delta de maré vazante, quando situado mais próximo da margem 

esquerda se deslocando no sentido da margem direita. O delta de maré vazante também 

constituiu fator preponderante para a intensificação dos processos erosivos, quando da sua 

total ausência ou submersão permitia exposição das margens aos agentes oceanográficos, 

quando da sua existência posicionado-se próximo a qualquer margem permitia a progradação 

da linha de costa ao dissipar a energia proveniente da incidência das ondas oceânicas. 

 O que se destaca dentro da análise da dinâmica das planícies de marés da área de 

estudo é que por várias vezes ocorreu perda da vegetação de mangue no ambiente lagunar em 

virtude dos processos erosivos e recuo de linha de costa. Contudo, a perda de vegetação 

existente no interior da laguna oriunda da erosão não foi suficiente para redução de área total 

da vegetação, sendo que esta se mostrou mais expandida em 2004 do que em 1984. Este fato 

decorre do isolamento do interior da laguna ao longo dos anos, permitindo que a planície de 

maré se estabilizasse e fosse colonizada pelo mangue. 

 O ambiente lagunar visualizado a partir de 2001 permaneceu pouco variável no 

decorrer das análises que seguirão ao longo deste capítulo. Este fato se mostra importante para 

compreensão dos processos atuantes em curto prazo sobre essa área de planície de maré e pela 

resposta do manguezal à dinâmica fluviomarinha no local. 
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6.3.  Evolução das planícies de marés entre 2004 e 2011. 

 Entre 2004 e 2011 foram verificadas algumas alterações na margem direita do rio Vaza 

Barris, modificações de cunho natural e antrópico (figura 57). 

 As áreas de planícies de marés expostas ao longo da margem direita totalizaram 0,82 

km². A vegetação de mangue no ano de 2011 ocupava uma área de 5,04 km², um pouco 

inferior ao valor registrado em 2004, verificou-se em alguns locais que a perda da vegetação 

esteve relacionada ao soterramento pela junção de barras arenosas. As áreas de apicuns 

permaneceram com 1,84 km². O grande fator a ser evidenciado nessas análises das unidades 

paisagísticas naturais é a ação antrópica, que se fez presente na área de estudo. 

 Das ações antrópicas registradas na área de estudo destaca-se a existência de 

empreendimentos voltados para a aquicultura e/ou carcinocultura (figura 57). 

Empreendimentos de aquicultura e/ou carcinocultura são instalados em áreas estuarinas, 

próximos ou dentro dos manguezais devido à facilidade para captação e escoamento das águas 

utilizadas nos criatórios, se tornando uma opção mais barata e lucrativa. Preferencialmente 

eles estão situados nas áreas de apicuns, que normalmente não sofrem inundações pelo regime 

de marés. Na margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris foi identificado um 

empreendimento voltado para esta finalidade, com área de 1,2 km². No entanto, foram 

identificados mais dois empreendimentos dessa natureza ao longo do estuário do rio Vaza 

Barris. Conforme pode ser identificado na figura 58. 

 As demais ações antrópicas identificadas sobre a margem direita do rio Vaza Barris 

estão relacionadas à existência de cultivos agrícolas e à interligação dos municípios de 

Aracaju a Itaporanga D’Ájuda, a partir da construção da ponte Joel Silveira (localizada na 

parte superior da figura 57, em vermelho). Os cultivos existentes e já mencionados nas 

análises anteriores sofreram uma redução passando a totalizar uma área de 0,27 km². A 

estruturação da nova via de acesso teve como objetivo interligar o litoral norte e centro de 

Sergipe ao litoral sul pela rodovia SE-100, com isso ocorreu ampliação de estradas sobre a 

área de estudo, totalizando 58,10 km. Para a alocação da estrutura da ponte na margem direita 

do rio Vaza Barris, foram desmatadas cerca de 5000 m² (0,005 km²) de vegetação de mangue 

que existiam no mapeamento realizado em 2004 (figura 59). As áreas relativas às ocupações 

humanas totalizaram 0,1km². 
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Figura 57 – Dinâmica das planícies de marés no ano de 2011. 

 
Elaboração da autora. 
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Figura 58 – Localização dos empreendimentos aquícolas no estuário do rio Vaza Barris. 

 
Elaboração da autora. 
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Figura 59 – Manguezal nas proximidades da ponte Joel Silveira em junho de 2011 – Itaporanga 
D’Ajuda. 

 
Na primeira foto a área de planície de maré exposta e colonizada por mangue. Na segunda imagem 
parte da ponte Joel Silveira sobre a área de mangue. 
Fotografias de Geisedrielly Castro dos Santos (2011). 
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 No que concerne à existência de barras emersas na desembocadura, a análise do ano de 

2011 revelou uma situação diferente das identificadas anteriormente (figura 57). Foi 

verificada a existência de barras emersas fechando a conexão existente entre o fluxo hídrico e 

o interior do ambiente lagunar, e presentes também no interior da laguna. Essas barras 

totalizaram 0,16 km² de área. Além das barras emersas nas proximidades da laguna, foi 

observado o crescimento de uma zona de progradação resultante de deposição sedimentar na 

margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris, com área total de 1,42 km². Essa área 

progradada pode constituir uma nova área de planície de maré, a depender da natureza 

mineralógica dos sedimentos depositados no local, proteção da interferência das ondas 

oceânicas e, possivelmente, pela colonização por mangue, já que os manguezais margeiam 

toda a desembocadura. 

 Por constituir a área mais susceptível a interferência da dinâmica fluviomarinha da 

área de estudo, o ambiente lagunar também sofreu novas alterações no período entre 2004 e 

2011 (figura 60). Antes de mencionar as principais transformações é necessário falar sobre os 

condicionantes fluviomarinhos, conforme efetuado anteriormente. No período analisado 

somente em 2009 foi identificada vazão média expressiva com 10,7 m³/s, nos outros anos as 

vazões ficaram abaixo desse valor. O delta de maré vazante no ano de 2011 aparece no centro 

da desembocadura, com uma proximidade um pouco maior da margem direita do que da 

esquerda (Figura 60). Esse deslocamento indica a predominância da dinâmica marinha em 

detrimento da dinâmica fluvial, fazendo com que o delta de maré vazante migre no sentido da 

deriva litorânea efetiva, sem o barramento de um fluxo fluvial mais expressivo ele se 

aproxima mais da margem direita que da esquerda. 

 A redução na taxa de vazão fluvial no período analisado e a proximidade do delta de 

maré vazante podem ser considerados como fatores principais para a permanência das barras 

emersas na margem direita da desembocadura, bem como no aparecimento da zona de 

progradação mais ao norte. As barras emersas no ambiente lagunar fecharam parcialmente a 

conexão com o fluxo hídrico permitindo que o interior da laguna ficasse isolado da 

sobrelavagem contínua, assim os sedimentos que compõem a planície de maré se 

estabilizaram com auxílio da expansão cobertura vegetal sobre o local. Nesse sentido a área 

de planície de maré aumentou para 0,35 km² e a área coberta por mangue para 0,19 km² 

(Quadro 13).  
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Figura 60 – Modificações ocorridas no ambiente lagunar da margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris (2004 a 2011).  

 
Elaboração da autora. 
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 No ambiente lagunar as modificações não ocorreram somente no seu interior, foram 

identificadas modificações também no que concerne a dinâmica da linha de costa (figura 60). 

No setor sudeste da laguna verificou-se erosão costeira com recuo de linha de costa em 250m. 

Na porção leste da praia no entorno da laguna ocorreu uma variação de linha de costa bem 

discreta, com trechos alternando entre recuo e progradação de linha de costa. A dominância da 

dinâmica costeira em detrimento da dinâmica fluvial no referido período foi notável na área 

de estudo.  

 Entre 2004 e 2011 não foi verificado recuo de linha de costa que atingisse a área de 

mangue na planície de maré lagunar. Contudo, os processos que atuaram entre 1984 e 2004 

deixaram marcas sobre a vegetação existente, conforme será abordado nas análises que 

seguem ao longo deste capítulo. 
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6.4.  Evolução das planícies de marés entre 2011 e 2014. 

 Entre 2011 e 2014 foram identificadas poucas alterações nas unidades da paisagem 

mapeadas na área de estudo (Figura 61). 

 A área correspondente à planície de maré desprovida de mangue ocupava 1,28 km², 

valor um pouco diferente dos anos anteriores em virtude da maior exposição na imagem de 

satélite Rapideye que provavelmente foi obtida durante a maré baixa. A área de mangue sofreu 

uma pequena redução, com área de 4,97 km². Já as áreas de apicuns permaneceram do mesmo 

tamanho (Tabela 19). 

 As ações antrópicas relacionadas às ocupações residenciais sobre a área de estudo 

foram invariáveis com relação a 2011. As áreas de cultivos e empreendimentos de aquicultura 

e/ou carcinocultura também permaneceram invariáveis. As vias de acessos também não 

aumentaram na área de estudo no referido período da análise. 

 No que concerne à sedimentação recente na área de estudo destaca-se a zona de 

progradação associada à margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris e as barras 

arenosas emersas. Verificou-se que a zona de progradação aumentou em relação a 2011, sua 

área passou a ocupar agora 1,82km², essa zona de progradação foi mencionada anteriormente 

como uma área potencial de planície de maré. As barras emersas também sofreram aumento, 

passando a ocupar 0,28 km².  

 As áreas de sedimentação recente da área de estudo têm relação direta com a dinâmica 

fluviomarinha. Os dados relativos à vazão média no período entre 2011 e 2014 mostraram 

vazões médias anuais pouco expressivas com uma média de 7,43 m³/s. Notou-se também que 

o delta de maré vazante aumentou muito em relação ao ano de 2011, sua área passou de 0,35 

km² para 3,29km² em 2014. O acúmulo de sedimentos sobre o delta de maré vazante e sua 

migração em direção ao interior do canal fluvial mostra a intensa atuação das correntes 

costeiras e da energia das ondas sobre a desembocadura e uma descarga fluvial pouco 

eficiente, nesse período, para romper a barreira costeira, como resultado o fluxo fluvial migra 

continuamente para o sul (figura 62). O delta de maré vazante também colabora para o 

fornecimento de sedimentos para as regiões costeiras situadas a downdrift da sua localização e 

no sentido da corrente de deriva litorânea, fundamental para o crescimento das barras 

arenosas emersas. 
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Figura 61 – Dinâmica das planícies de marés no ano de 2014. 

 
Elaboração da autora. 
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Figura 62 - Modificações ocorridas no ambiente lagunar da margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris (2011 a 2014). 

 
Elaboração da autora. 
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 Aliada a dinâmica fluviomarinha da área de estudo no período de 2011 a 2014, a 

região lagunar também sofreu algumas modificações. A planície de maré localizada no 

interior da laguna aumentou sua área, passando a ocupar 0,32 km². O aumento de área 

registrado no ano de 2014 foi decorrente do quase isolamento da laguna a partir do 

fechamento da conexão com o fluxo hídrico pela presença de barras emersas ao norte da 

laguna no referido período (Figura 62 e Quadro 13). A área colonizada por mangue também 

aumentou passando a ocupar 0,23 km².  

 Mesmo diante desse cenário de expansão da área do manguezal a dinâmica 

fluviomarinha não deve ser esquecida como peça fundamental na configuração da planície de 

maré do ambiente lagunar. A figura 61 apresenta as variações de linha de costa ocorridas em 

2013 e em 2016. Nessas duas análises foi possível perceber que ocorreram pequenas 

variações em sua dinâmica. Verificou-se progradação no setor leste em cerca de 54m e recuo 

de linha de costa de 33m na região convexa da laguna em direção ao sul. Nessas duas análises 

não foram verificados recuos de linha de costa que atingissem a área colonizada por mangue. 

 Mesmo com as análises efetuadas indicando que não ocorreu recuo de linha de costa 

nos dois períodos analisados, uma pequena parte do mangue localizado no setor leste da 

laguna apareceu com uma área reduzida no ano de 2014, cerca de 1600m². Para averiguar tal 

situação utilizou-se como recurso auxiliar a análise de algumas imagens de satélite extraídas 

do Google Earth, com espaçamento de alguns meses entre uma imagem e outra na tentativa 

de elucidar o que ocorreu com parte da vegetação de mangue da área de estudo (figura 63). 

 Na figura 63 é possível identificar nas duas primeiras imagens (referentes à Junho e 

agosto de 2013) o avanço da maré mais alta em direção ao manguezal e atingindo o mesmo, 

adentrando sobre a área interna da laguna. Nas duas primeiras imagens a vegetação de 

mangue (apontada pela seta preta) encontra-se com as mesmas características, indicando que 

ainda estava viva. Os dois meses analisados correspondem aos meses com aumento da 

pluviosidade por ser inverno. A vazão média do rio Vaza Barris no mês de junho de 2013 foi 

de 8,21 m³/s, em julho de 22,86 m³/s e em agosto de 10,7 m³/s.  

 Em 2 de agosto de 2013 a preamar máxima registrada nas previsões de  marés da 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) era de 1,8m. Essa variação corresponde às 

marés de quadraturas e não possuem a mesma expressividade das marés de sizígia das luas 



 

cheia e nova. Nesse sentido, a influência da descarga fluvial no av

sobre o manguezal se mostrou predominante na análise efetuada.

Figura 63 -  Avanço da linha de preamar sobre a vegetação de mangue.

A partir de dezembro de 2013, após as preamares de junho
mangue da laguna aparece morta (diferença entre o marrom e o verde vibrante). Em março de 2014 
ocorre nova sobrelavagem e posteriormente identifica
Fonte: Imagens do Google Earth
Elaboração da autora. 

 Após os eventos registrados em junho e agosto de 2013 foi verificada uma 

modificação na vegetação de mangue em dezembro do mesmo ano. A área que até então 

aparecia com verde vibrante surge na imagem de dezembro com tons amarro

cheia e nova. Nesse sentido, a influência da descarga fluvial no avanço da preamar máxima 

sobre o manguezal se mostrou predominante na análise efetuada. 

Avanço da linha de preamar sobre a vegetação de mangue.

A partir de dezembro de 2013, após as preamares de junho e agosto de 2013, parte da vegetação de 
mangue da laguna aparece morta (diferença entre o marrom e o verde vibrante). Em março de 2014 
ocorre nova sobrelavagem e posteriormente identifica-se o soterramento de parte da vegetação.

arth.  

Após os eventos registrados em junho e agosto de 2013 foi verificada uma 

modificação na vegetação de mangue em dezembro do mesmo ano. A área que até então 

aparecia com verde vibrante surge na imagem de dezembro com tons amarro

Agosto de 2014 
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anço da preamar máxima 

Avanço da linha de preamar sobre a vegetação de mangue. 

 
e agosto de 2013, parte da vegetação de 

mangue da laguna aparece morta (diferença entre o marrom e o verde vibrante). Em março de 2014 
se o soterramento de parte da vegetação. 

Após os eventos registrados em junho e agosto de 2013 foi verificada uma 

modificação na vegetação de mangue em dezembro do mesmo ano. A área que até então 

aparecia com verde vibrante surge na imagem de dezembro com tons amarronzados 
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sugestivos de morte da vegetação. Esse cenário ainda permanece evidente em março de 2014, 

quando se observa novo avanço da preamar máxima sobre a vegetação. 

  No dia 4 de março de 2014 foi registrada na previsão de marés da DHN uma maré alta 

de 2,3m. A vazão média do rio Vaza Barris no referido mês foi de 3,79m³/s. Nessa análise 

conclui-se que a dinâmica predominante foi à marinha e não a fluvial como no mês de agosto 

de 2013.  

 A dinâmica fluviomarinha no período analisado constituiu peça fundamental para a 

morte da vegetação de mangue nesse pequeno trecho do ambiente lagunar da área de estudo. 

Mesmo constituindo uma pequena área de mangue reduzida em um cenário mais amplo de 

morfodinâmica de planícies de marés em equilíbrio, essa resposta do ambiente a dinâmica 

fluviomarinha pode representar um indício de uma nova configuração para a desembocadura 

fluvial do rio Vaza Barris.  

 As planícies de marés e manguezais associados constituem ótimos indicadores de 

oscilações do nível do mar em curto prazo, devido a sua rápida resposta a situações de 

estresses ambientais e também da sua rápida recuperação quando ocorre a diminuição dos 

fatores estressores. A região lagunar consiste no melhor indicador da área de estudo para 

verificação dessas influências por representar uma área de sedimentação recente que abriga 

um manguezal muito jovem (em comparação com as demais planícies de marés e manguezais 

associados da área de estudo). Na análise efetuada ao longo dos anos de 1971 a 2014 foi 

constatado que a dinâmica preponderante sobre a margem direita da desembocadura do rio 

Vaza Barris, e mais especialmente sobre o ambiente lagunar, esteve relacionada a três fatores: 

descarga fluvial, posicionamento do delta de maré vazante, energia das ondas oceânicas e 

correntes costeiras. A partir dessa constatação fica claro que o argumento de elevação do nível 

do mar não pode ser considerado como único fator para as evidências erosivas da área de 

estudo e responsável pela redução da vegetação de mangue. 

 No que concerne ao último fenômeno observado na área de estudo, a análise que segue 

ao longo deste capítulo apresentará o comportamento do ambiente lagunar mais influenciado 

pela dinâmica fluviomarinha no ano de 2016.  
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6.5. Análise geoecológica da região lagunar em 2016. 

Trabalho de campo e análise da evidências de erosão costeira 

 Em abril de 2016 foi realizado um trabalho de campo no ambiente lagunar da margem 

direita da desembocadura do rio Vaza Barris com a finalidade de verificar as evidências 

erosivas e morte da vegetação de mangue identificada ao longo das análises apresentadas 

anteriormente.  

 O trabalho de campo foi realizado no dia 08 de abril durante a maré baixa, para que 

fosse possível entrar no manguezal sem o risco de atolamento no substrato e também para 

verificar a linha de preamar máxima do dia. Ao longo do caminho em direção à área de 

mangue mais próxima da linha de costa foi possível identificar evidências de erosão costeira, 

como: escarpas sobre dunas frontais, restos de coqueiros e vegetação de pós-praia (figura 64). 

Figura 64 – Evidências de erosão costeira na praia da Caueira – desembocadura do rio Vaza Barris. 

 

Fotografias: Geisedrielly Castro dos Santos, 2016. 

 A figura 65 apresenta um mosaico de imagens da área de estudo durante a realização 

do trabalho de campo em 2016.  



170 

 

Figura 65 – Mosaico de imagens da área de estudo em 2016. 

 
Fotografias: Geisedrielly Castro dos Santos, 2016. 
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 Na análise de campo foi possível verificar que a feição praia, que margeia a área de 

planície de maré, encontrava-se marcada pela última preamar máxima, registrada pela 

diferença entre areia seca e úmida e por restos de galhos e folhas (Figura 66). Notou-se 

também que entre a planície de maré colonizada por mangue e a praia existiam dunas frontais 

vegetadas com cerca de 1,5m de altura (Figura 66). Na referida figura observa-se a 

proximidade da linha de preamar da área de planície de maré, impedida de alcançá-la devido à 

presença das dunas frontais. Nessa análise percebe-se que essa feição costeira não permite a 

sobrelavagem da planície de maré. As dunas frontais podem ser incluídas como mais um fator 

na dinâmica do ambiente lagunar e sobre a planície de maré associada. 

Figura 66 – Preamar máxima do dia 08 de abril de 2016 e dunas frontais separando a praia da planície 
de maré. 

Fotografia: Geisedrielly Castro dos Santos, 2016. 

Perfil fitogeográfico e geoecológico  

 Mereceu destaque durante a realização do trabalho de campo foi a existência de uma 

extensa área de vegetação de mangue morta, posterior a linha de dunas frontais, seguida mais 

ao fundo de vegetação viva. A paisagem visualizada em campo refletiu a análise efetuada 

entre 2011 e 2014 a partir da análise por imagens de satélites. O perfil fitogeográfico na figura 

67 mostra o que foi verificado na análise de campo. 

Linha de Preamar 

Mangue 

Dunas frontais 
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 Com auxílio de uma planilha de campo (Anexo II) foi realizada a análise e descrição 

do perfil fitogeográfico do transecto da planície de maré com vegetação morta de mangue e 

posteriormente em gabinete foi confeccionado o perfil geoecológico (Figuras 67 e 68). Logo 

após a linha de dunas frontais foi verificado um emaranhado de troncos e galhos secos 

retorcidos de numerosas árvores de mangue do gênero Laguncularia sp.com porte arbóreo 

baixo e tamanho variando de 2 a 3m de altura. Em meio a vegetação de mangue morta foi 

possível identificar alguns indivíduos do gênero Laguncularia sp. sobreviventes. Associada a 

essa vegetação morta existiam prolongamentos da vegetação litorânea fixadora das dunas 

frontais situadas à frente da planície de maré. Essa vegetação possuía porte herbáceo e estava 

entremeada a serrapilheira do manguezal se estendendo ao longo da área analisada em campo, 

cerca de 30 m de distância da linha de dunas frontais. 

 Além do gênero de mangue Laguncularia sp. foram identificados alguns indivíduos 

(cerca de 5 árvores) do gênero Avicennia sp.. Esse gênero vegetacional foi localizado em 

maior número a cerca de 20 m da linha de dunas frontais. As árvores possuíam de 2 a 3m, 

circundada por árvores mortas maiores com cerca de 5 a 6m de altura (Figura 67). Especulou-

se que do bosque misto encontrado na planície de maré visitada a maioria das árvores mortas 

eram do gênero Laguncularia sp., isso porque a serrapilheira existente no entorno possuía 

muitas folhas secas e em decomposição desse gênero de mangue. Notou-se que ao fundo da 

planície de maré existia uma transição da vegetação morta para a vegetação viva e que estas 

possuíam uma maior composição de árvores do gênero Avicennia sp. 

Análise do substrato 

 No que concerne à vegetação morta encontrada, sua estrutura pode ser explicada a 

partir do substrato do manguezal. Na análise de campo verificou-se que toda área da planície 

de maré estava soterrada por sedimentação de coloração branca/amarelada 

predominantemente arenosa, conforme é possível visualizar na figura 69. O soterramento era 

tão profundo que não foi possível visualizar as raízes típicas da vegetação de mangue. Na 

tentativa de encontrar o substrato lodoso característico do manguezal foram feitas algumas 

escavações no local com mais de 50 cm de profundidade sem sucesso de encontrar alguma 

variação significativa do substrato. Devido ao cenário encontrado na área de estudo foi 

coletado uma amostra do material, a cerca de 20 m da linha de dunas frontais, para análise das 

características do substrato da planície de maré.  
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Figura 67 – Perfil fitogeográfico da planíce de maré localizada na região lagunar. 

 
Elaboração da autora. 
Fotografias: Geisedrielly Castro dos Santos (2016). 
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Figura 68 – Perfil geoecológico da planície de maré no ambiente lagunar da margem direita da 

desembocadura do rio Vaza Barris. 

 
Elaboração da autora. 
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Figura 69– Soterramento da planície de maré do ambiente lagunar e coleta de sedimentos da planície 
de maré. 

 
Fotografias: Geisedrielly Castro dos Santos (2016). 

 A análise da amostra da planície de maré no ambiente lagunar teve como objetivo 

identificar a composição do substrato e água intersticial. Dentre os itens investigados foram 

analisados: pH, textura, macro e micronutrientes existentes, classificação quanto à salinidade, 

condutividade elétrica, teor de matéria orgânica e a relação carbono/nitrogênio. Os quadros 14 

e 15 apresentam os resultados obtidos a partir da análise em laboratório, realizado no Instituto 

Tecnológico de Pesquisas do estado de Sergipe – ITPS. 
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Quadro 14 – Resultados da análise química da água intersticial da amostra do substrato. 
ANÁLISE DA ÁGUA INTERSTICIAL DA AMOSTRA DO SUBSTRAT O 

ENSAIO 
REALIZADO 

RESULTADO UNIDADE % MÉTODO 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
DO ENSAIO 

pH em água 7,26 - - H2O 20/04/16 

Cálcio + 
Magnésio 

4,66 cmolc/dm³ - KCI 20/04/16 

Cálcio 1,20 cmolc/dm³ 0,024 KCI 20/04/16 
Alumínio <0,08 cmolc/dm³ - KCI 20/04/16 

Sódio 2600 mg/dm³ 0,26 Mehlich-1 20/04/16 
Potássio 161 mg/dm³ 0,016 Mehlich-1 20/04/16 
Fósforo 4,90 mg/dm³ 0,00049 Mehlich-1 20/04/16 

 
Quadro 15 – Resultados da análise química da amostra do substrato. 

ANÁLISE DA PASTA 

ENSAIO 
REALIZADO 

RESULTADO UNIDADE % MÉTODO 
DATA DE 

REALIZAÇÃO DO 
ENSAIO 

Matéria orgânica 
(M.O.) 

4,41 g/dm³ 0,44 
WB 

colorimétrico 
20/04/16 

Magnésio 3,46 cmolc/dm³ 0,04 KCI 25/04/16 

Sódio 11,300 cmolc/dm³ 0,25 Mehlich-1 25/04/16 
Potássio 0,41 cmolc/dm³ 0,016 Mehlich-1 25/04/16 

Hidrogênio + 
Alumínio 

Não identificado cmolc/dm³ - SMP 20/04/16 

pH em SMP 7,7 - - 
MAQS-
Embrapa 

20/04/16 

SB – Soma das bases 
trocáveis 

16,40 cmolc/dm³ - - 25/04/16 

CTC 16,40 cmolc/dm³ - - 25/04/16 

PST 68,90 % - - 25/04/16 

Condutividade 
elétrica 

36,4 dS/m a 25º - - - 

Classificação quanto à salinidade Salino sódico 
V – índice de saturação 

por bases 
100,0 % - - 25/04/16 

Areia 56,52 % - 
Densímetro de 

Bouyoucos 
19/04/16 

Argila 30,90 % - 
Densímetro de 

Bouyoucos 
19/04/16 

Silte 12,58 % - 
Densímetro de 

Bouyoucos 
19/04/16 

Classificação quanto à textura Franco arenoso 

Nitrogênio total <0,20 %N - MPOACF 25/04/16 

Relação C/N 0,26/0,20 % - MPOACF - 

 A avaliação da composição geoquímica do substrato permite compreender o 

comportamento da estrutura vegetacional dos bosques de mangues verificados na área de 

estudo.  
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 Como parâmetro para avaliação geoquímica do substrato do ambiente lagunar da 

margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris utilizou-se o estudo desenvolvido por 

Andrade (2013) que analisou os atributos físico-químicos dos solos de manguezais na foz do 

rio Sergipe (com ênfase no rio Poxim) e na foz do rio São Francisco, ambos com 

características de bosques de mangue com bom desenvolvimento estrutural e que não 

possuem áreas extensas com morte da vegetação (Tabela 20).  

Tabela 20 – Comparativo de macronutrientes existentes nos estuários dos rios Sergipe, São Francisco e 
na área de estudo. 

Estuário 
/tipo de 
bosque 

Macronutrientes no substrato dos manguezais 

M.O. 
(g/ 

dm³) 

P 
(mg/ 
dm³) 

Ca Mg 
Ca+
Mg 

Al Na K 
H+
Al 

SB CTC PST 
% 

V 
% 

(cmolc/dm³) 

Rio São 
Francisco/

Bacia 
>70 30,26 5,25 19,10 24,3 0 23,53 1,06 2,03 48 50,94 42 95 

Rio 
Sergipe/ 
Bacia 

35 27,7 8,16 8,11 16,2 4,7 38,48 0,89 6,5 55 62,24 61 89 

Área de 
estudo/ 
Bacia 

4,41 4,9 1,20 3,46 4,66 0 11,3 0,41 0 16,4 16,4 69 100 

Fonte: Andrade (2013). 

 Os resultados encontrados a partir da análise mostraram que há disponibilidade de 

nutrientes muito baixas na área de estudo, se concentrando na seguinte ordem decrescente 

Na+>Mg²+>P³>Ca²+>K+. Essa concentração baixa de nutrientes pode ser explicada pelo 

baixo teor de matéria orgânica encontrada na amostra coletada do substrato (Quadros 14, 15 e 

Tabela 20).  

 A matéria orgânica tem um papel fundamental no desenvolvimento estrutural dos 

bosques de mangues e tem grande importância na produção do Nitrogênio orgânico e de 

Fósforo, que de acordo com Twilley (1995) correspondem aos nutrientes mais importantes 

para o desenvolvimento dos manguezais, sendo o fósforo o principal responsável pelo 

crescimento da árvore. Na área de estudo a concentração de N total foi menor 0,20%. A 

avaliação do grau de maturidade da matéria orgânica é determinada pela relação Carbono 

orgânico e Nitrogênio - C/N, se for encontrado um valor alto isso indicará uma matéria 

orgânica pouco decomposta, caso contrário a matéria orgânica estará muito decomposta 

(LEÃO, 2004). Na área de estudo essa razão foi de 1,3 indicando uma grande decomposição 

da matéria orgânica existente. Em trabalho desenvolvido por Leão (2004) na baía de Aratu na 
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Bahia os valores da relação C/N, em manguezais que recebem contínuo incremento de 

matéria orgânica de dejetos urbano-industriais, foram de 150 em média.  

 Outro fator que deve ser analisado dentro do contexto da composição do substrato é a 

granulometria dos sedimentos. Na área de estudo a classificação textural foi franco arenosa 

em virtude do percentual elevado de areia na amostra, superior a 50% (Quadro 15). A 

existência de um percentual elevado de areia permite uma percolação muito rápida da água no 

solo o que pode promover a retirada dos nutrientes básicos e a concentração de nutrientes 

ácidos, contudo na área de estudo os valores de Hidrogênio e Alumínio foram desprezíveis.  

 Dentre os macronutrientes investigados na área de estudo destacou-se a concentração 

de sódio como o mais elevado. Os valores de Percentual de Sódio Trocável – PST e de 

Condutividade elétrica – CE serviram para classificar o substrato quanto à salinidade, 

chegando-se a conclusão de que o substrato é salino sódico. 

 O ph encontrado na água e na amostra do substrato variou entre 7,26 e 7,7 tendendo a 

neutralidade. De acordo com Leão (2004), quanto maior o ph maior o favorecimento da 

atividade microbiana no solo, existindo uma correlação entre a relação C/N e o ph da amostra 

analisada, já que o resultado mostrou elevado grau de decomposição da matéria orgânica. 

 A análise de micronutrientes não foi realizada para a amostra coletada porque não 

estava sendo realizada pelo ITPS até o mês de setembro de 2016. 

 A partir do exposto ao longo da análise da composição geoquímica do substrato 

concluiu-se que possivelmente o aumento da salinidade proporcionada pela contínua 

sobrelavagem das preamares máximas (entre 2013 e 2016) mencionadas ao longo deste 

capítulo tenha sido a causa principal para a morte da vegetação de mangue do tipo floresta de 

bacia, associadas à baixa disponibilidade de nutrientes essenciais ao desenvolvimento da 

vegetação. Não podendo esquecer também da contribuição da remobilização eólica como 

parte importante no processo de soterramento da planície de maré. 

Linha de costa em 2016 

 Diante de todo o exposto sobre o processo de assoreamento da planície de maré da 

laguna existente na margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris, a análise 

geoecológica aborda neste ponto a variação da linha de costa entre 2014 e 2016. 
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 Os sucessivos episódios de avanço da preamar máxima sobre a planície de maré e as 

constatações dos seus efeitos sobre o mangue, a partir da análise do substrato, mostraram uma 

nova configuração sobre a região lagunar no ano de 2016, conforme pode ser verificado na 

Figura 70. 

  A partir da análise entre 2014 e 2016 percebeu-se que ocorreu erosão costeira ao 

longo de toda laguna. As evidências desse processo foram mostradas no começo do tópico 

6.5. Mesmo com a proximidade do delta de maré vazante não ocorreu retenção de sedimentos 

ao longo da margem direita, verificando-se marcadamente a influência da descarga fluvial do 

rio Vaza Barris ao norte e leste da laguna e a influência marinha no setor sul. A erosão 

ocorrida foi em média de 120m, ao norte, leste e sul do ambiente lagunar. 

 Possivelmente o ambiente lagunar poderá sofrer uma nova modelagem levando a sua 

total destruição pelos processos erosivos de origem fluviomarinha. É necessário enfatizar que 

os processos erosivos instalados sobre este segmento da planície costeira sergipana não se 

tratam apenas de uma erosão com influência marinha, mas sim com forte predominância da 

dinâmica fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

Figura 70 – Variação da linha de costa entre 2014 e 2016 no ambiente lagunar. 

Elaboração da autora. 
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6.6. Algumas considerações sobre a dinâmica geoecológica da margem direita da 

desembocadura do rio Vaza Barris. 

 A partir da análise geoecológica das planícies de marés efetuada ao longo deste 

capítulo chegou-se a algumas conclusões sobre sua dinâmica evolutiva: 

 A margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris desenvolveu dois tipos de 

planícies de marés e manguezais associados: 

 - O primeiro tipo são as planícies de marés de longo prazo, que remetem a sua formação ao 

período posterior a formação da planície costeira. Essas planícies de marés possuem a divisão 

básica entre planícies de inframarés, intermarés e supramarés, onde verifica-se o substrato 

exposto e constantemente sobrelavado, a colonização por mangue (dando origem ao 

manguezal) e as zonas de apicuns, como resultado da sucessão natural dos manguezais. Essas 

planícies de marés estão em estabilidade, por estarem resguardadas da ação marinha direta 

(devido à presença do delta de maré vazante), pela existência de barras arenosas e pela zona 

de progradação adjacente a margem direita. Elas não sofreram alterações por causas naturais 

e/ou antrópicas, com exceção da pequena área onde foi instalada a infraestrutura da ponte Joel 

Silveira. 

- O segundo tipo encontrado é a planície de maré intralagunar, que pode ser considerada como 

de médio e curto prazo de desenvolvimento (em torno de 50 anos e crescimentos 

intermediários em torno de 5 a 10 anos). Essa planície de maré sofreu constantes 

transformações sendo parcialmente desconfigurada diversas vezes entre as décadas de 1970 e 

2010. Sua dinâmica é regulada pela interação fluviomarinha que tende a desconstruí-la e 

reconstruí-la continuamente. No atual cenário a tendência é de desconstrução, processo 

evidenciado pelos sucessivos recuos de linha de costa e pela morte da vegetação do mangue 

pelo soterramento e aumento da salinidade em detrimento da baixa disponibilidade de 

nutrientes. 

 A figura 71 apresenta um cenário tendencial de recuo de linha de costa identificado no 

setor leste do ambiente lagunar. A taxa de recuo de linha de costa calculada entre 2004 e 2016 

foi de 34,25m a cada ano, no cenário tendencial foram estimados recuos de linha de costa a 

cada 3 anos totalizando 9 anos de análise. Estimou-se a partir do cenário tendencial uma perda 

total de vegetação de mangue de 20.000m² em uma área onde esse fenômeno ainda não havia 

sido identificado. 
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Figura 71 - Cenário tendencial de recuo de linha de costa na margem direita da desembocadura do rio 
Vaza Barris. 

 
Elaboração da autora 
 

 A dinâmica evolutiva e caracterização geoecológica nesse ínterim está representado no 

quadro 16 que exibe uma síntese dos processos evidenciados na margem direita da 

desembocadura do rio Vaza Barris. 
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Quadro 16 – Síntese da dinâmica evolutiva das planícies de marés associadas a margem direita da desembocadura do rio Vaza Barris. 

PERÍODO 
PLANÍCIES DE MARÉS AO LONGO DA 

MARGEM DIREITA 
PLANÍCIE DE MARÉ 

INTRALAGUNAR 
MORFODINÂMICA DO DELTA DE 

MARÉ VAZANTE E PRAIAL (LAGUNA)  

1971 a 1984 

Aumento da área colonizada por mangue. Crescimento 
das vias de acesso e de cultivos. Existência de 

algumas residências de forma pontual. Nenhuma 
alteração na área de apicuns. 

Reconfiguração do ambiente lagunar. 
Aumento da área de planície de maré 

desprovida de mangue e aumento da área 
colonizada por mangue. 

Crescimento do delta de maré vazante e 
posicionamento mais próximo da margem esquerda da 

desembocadura. Erosão costeira. 

1984 a 2004 

Pequena variação negativa na área de mangue. 
Aumento no número de vias de acesso. Existência de 
algumas residências e cultivos agrícolas. Aumento na 

existência de barras arenosas.  

Total reconfiguração do ambiente lagunar 
influenciado pela vazão fluvial e dinâmica 
do delta de maré vazante. Erosão de grande 

parte da planície de maré, recuperação e 
colonização pelo mangue. 

Posicionamento do delta de maré vazante junto a 
margem esquerda e exposição da margem direita, 

seguido de desaparecimento sazonal e erosão costeira 
severa. Posteriormente ocorreram episódios de 

retenção de sedimentos e posicionamento do delta 
mais próximo da margem direita. 

2004 a 2011 

Pequena variação negativa na área de mangue. 
Aumento no número de vias de acesso e construção de 

ponte. Existência de algumas residências, cultivos 
agrícolas e empreendimentos de aquicultura. Aumento 
na existência de barras arenosas e crescimento de zona 

de progradação na margem direita. 

Aumento da área de planície de maré e 
colonização pelo mangue. Fechamento 

parcial da comunicação da laguna com o 
fluxo hídrico pelas barras arenosas. 

Posicionamento do delta de maré vazante junto à 
margem direita. Diminuição da expressividade da 

vazão fluvial. Pequena variação da linha de costa com 
recuo. 

2011 a 2014 

Pequena variação negativa na área de mangue. 
Aumento no número de vias de acesso e construção de 

ponte. Existência de algumas residências, cultivos 
agrícolas e empreendimentos de aquicultura. Aumento 
na existência de barras arenosas e crescimento de zona 

de progradação na margem direita 

Aumento da área de planície de maré e 
colonização pelo mangue. Fechamento 

parcial da comunicação da laguna com o 
fluxo hídrico pelas barras arenosas. 

Identificação de uma pequena área com 
vegetação morta. 

Posicionamento do delta de maré vazante junto à 
margem direita. Diminuição da expressividade da 

vazão fluvial. Pequena variação da linha de costa com 
recuo. 

2014 a 2016 Estabilidade 

Morte da vegetação de mangue associada 
ao avanço da preamar, soterramento da 

planície de maré, salinização do substrato e 
baixa disponibilidade de nutrientes. 

Posicionamento do delta de maré vazante junto à 
margem direita, erosão costeira e recuo de linha de 

costa. 

Elaboração da autora. 
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7. DINÂMICA EVOLUTIVA DAS PLANÍCIES DE MARÉS LOCALI ZADAS NA 

DESEMBOCADURA DOS RIOS PIAUÍ/REAL. 

 Antes de apresentar os resultados obtidos a partir da análise evolutiva da dinâmica das 

planícies de marés localizadas na desembocadura dos rios Piauí/Real é necessário resgatar um 

pouco do que foi trabalhado no capítulo 4, no que concerne a modelagem do ambiente 

fluviomarinho e seus processos condicionantes.  

 Seguindo os modelos propostos por FitzGerald et al (2000) para áreas de 

desembocaduras fluviais, a desembocadura aqui trabalhada segue o modelo de migração de 

canal, conforme Rodrigues (2008) analisou. Nesse tipo de modelo destacam-se a pouca 

expressividade da descarga fluvial e a atuação da corrente de deriva litorânea erodindo (a 

barlamar), transportando e depositando os sedimentos (a sotamar).  

 A pouca expressividade da descarga fluvial é representada por vazões médias anuais 

muito baixas, como é possível verificar nas tabelas 8 e 9 (página 96). As vazões médias anuais 

para o rio Piauí entre os anos de 1957 e 2013 foram muito abaixo dos 2 m³/s. Já o rio Real, 

entre 1998 e 2015, apresentou vazões médias anuais muito abaixo dos 4 m³/s, com exceção 

dos anos de 1985 (10,31m³/s); 1989 (13,98m³/s) e 1997 (8,09m³/s).  

 Tendo em vista o condicionante fluvial supracitado, o principal fator modelador na 

referida desembocadura consiste na atuação das correntes de deriva litorânea efetiva. 

Estimada em longo prazo para o sentido SW/NE no litoral norte da Bahia e responsável pela 

esculturação do Pontal do rio Real (figura 72), e no sentido NE/SW no litoral sul de Sergipe, 

gerando duas forças contrárias com forte influência na modelagem da desembocadura 

(OLIVEIRA, 2003; BITTENCOURT et al, 2010). 

 A dinâmica conflituosa existente na desembocadura dos dois rios não se reflete no 

interior do estuário do rio Piauí e do rio Real, o que permitiu o desenvolvimento de áreas 

extensas de manguezais (desenvolvidos em longo e médio prazo) com elevado grau de 

desenvolvimento e estabilidade, conforme pontuado por Shaeffer-Novelli et al, 2000a (figura 

72).  Contudo, foi verificada na margem esquerda da desembocadura (no município de 

Estância) uma dinâmica diferente nas planícies de marés, que desenvolveram manguezais do 

tipo franja, mais próximas da linha de costa. Essas modificações serão abordadas ao longo 

deste capítulo juntamente com sua análise geoecológica. 
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Figura 72 – Distribuição dos manguezais no litoral sul de Sergipe e o Pontal arenoso do rio Real no lado da Bahia. 

 
Em verde escuro as áreas de manguezais sobre as planícies de marés existentes no litoral sul e norte da Bahia. A área analisada está representada no quadrado 
preto. 
Elaboração da autora. 
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7.1. Evolução das planícies de marés entre 1971 e 2004 

 O registro aerofotográfico mais antigo encontrado para a área de estudo foi do ano de 

1971. Dentre os elementos da paisagem analisada, importantes para o trabalho, foram 

mapeados no referido ano: Mangues, Apicuns, Vias de acesso e posicionamento da Linha de 

costa. Foram quantificadas as classes: Mangues, Apicuns e Vias de acesso (Tabela 21 e Figura 

73).  

Tabela 21 - Quantificação das classes temáticas mapeadas na margem esquerda da desembocadura dos 
rios Piauí/Real (em km²).  

Ano Apicuns 
Vias de acesso 

(km) 
Ocupação 
humana 

Planície de maré 
desprovida de 

mangue 
Mangue 

Obra de 
contenção 

1971 0,023 1,90 - - 4,23 - 
2004 0,023 22,23 0,64 - 4,89 0,003 
2011 0,023 23,39 0,69 1,24 4,94 0,019 
2014 0,023 24,91 0,74 0,18 4,91 0,028 

Elaboração da autora. 

 A análise do ano de 1971 revelou que a área de estudo não apresentava qualquer tipo 

de ocupação humana em suas proximidades, com isso os elementos da paisagem identificados 

ainda estavam com suas características originais. A área colonizada por mangue possuía 4,23 

km². Infelizmente não foi possível mapear as áreas expostas da planície de maré, pois a 

fotografia aérea foi feita em um momento de maré alta. Identificou-se também no trecho 

analisado a existência de algumas áreas de apicuns que totalizavam cerca de 0,023km² (Tabela 

21 e Figura 73).  

 Como única forma de intervenção humana sobre a área de estudo, foi verificada uma 

via de acesso nas proximidades do campo de dunas chegando próximo à praia, sendo 

interrompida antes dessa feição. Seu comprimento era de 1,90 km. 

 No tocante ao posicionamento da linha de costa, verificou-se que a mesma encontrava-

se muito próxima da vegetação de mangue. Essa área da planície de maré termina onde 

começa a feição praia, em contato direto com as inundações promovidas pelo avanço das 

marés. Como esse é o registro mais antigo não foi possível comparar a variação da linha de 

costa com anos anteriores, impedindo qualquer hipótese de que a área da praia estivesse mais 

progradada do que no referido ano. A extremidade do pontal arenoso do rio Real aparece 
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nesse ano prolongada em direção ao interior da desembocadura e ao longo da margem 

esquerda. 

 
Figura 73 – Dinâmica das planícies da margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real de 

marés no ano de 1971. 

 
Elaboração da autora. 
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 A área de estudo possui um escasso acervo aerofotográfico e de imagens de satélite. 

Para o intervalo entre 1971 e 2004 só foi possível fazer uso de imagens do satélite Landsat 7 

ETM para analisar as principais variações de linha de costa (utilizando-se a banda 7 

pancromática dos anos de 1984 e 1994), devido a sua baixa resolução não foi possível efetuar 

o mapeamento das outras unidades da paisagem. A figura 74 mostra as variações da linha de 

costa entre os anos de 1971, 1984 e 1994. 

Figura 74 – Variações da linha de costa entre 1971, 1984 e 1994. 

 
Elaboração da autora. 

 Verificou-se com a análise da linha de costa que existiram setores da margem esquerda 

que sofreram erosão e progradação da linha de costa. Na extremidade da margem esquerda 

localizada no lado direito da figura 74 ocorreu erosão e recuo de linha de costa com 

desaparecimento do pontal existente nessa área. Na sequência (da direita para a esquerda da 

figura), outros dois setores também experimentaram erosão com recuo de linha de costa. O 

ultimo setor, identificado com um quadrado de contorno preto, teve recuo de linha de costa 

que se aproximou e atingiu a área colonizada por mangue, no ano de 1994. A área 
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subsequente ao ultimo setor com erosão costeira, experimentou progradação da linha de costa, 

com a extremidade da margem esquerda apresentando erosão. 

 As análises das imagens Landsat 7 ETM dos anos de 1984 e 1994 mostraram o 

começo da ocupação humana por residências e ampliação das vias de acesso na área de 

estudo, conforme pode ser visto na figura 75. 

Figura 75 – Inicio da ocupação da área de estudo. 

 
As setas apontam as áreas ocupadas na margem esquerda da desembocadura. 
Elaboração da autora. 
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 Essas variações da linha de costa e processo de ocupação das praias do Saco e Abaís 

promoveram uma nova configuração ao longo da margem esquerda da desembocadura dos 

rios Piauí/Real (figura 76). 

 No ano de 2004 mudanças significativas ocorreram na paisagem analisada. As áreas da 

planície de maré colonizadas por mangue totalizaram 4,89 km², um pouco maior do que no 

ano de 1971. Observou-se que em algumas áreas onde a vegetação era rarefeita em 1971 

passaram a ser totalmente colonizadas por mangue, principalmente nas proximidades do setor 

oeste da margem esquerda. Mesmo com o desenvolvimento da vegetação cabe ressaltar que a 

linha de costa no ano de 2004 já atingia o mangue como já havia acontecido em 1994, a figura 

76 mostra exatamente onde ocorreu esse recuo de linha de costa e redução da vegetação de 

mangue. A área perdida foi quantificada em 7.000 m². O principal fator redutor da vegetação 

de mangue foi o recuo de linha de costa, contudo verificou-se presença de residências no local 

e existência de vias de acesso, o que muito provavelmente pode ser considerado um fator 

adicional à redução da vegetação.  

 Sobre a variação da linha de costa entre 1971 e 2004 vale ressaltar que além de 

influenciar sobre a redução da vegetação de mangue esta também foi responsável pela 

expansão de alguns setores da margem esquerda, conforme verifica-se na figura 77. No setor 

leste o pontal arenoso foi erodido promovendo o aparecimento de barras na desembocadura 

dos rios (delta de maré vazante), transportadas pela corrente de deriva litorânea. No setor 

oeste foi verificada progradação da linha de costa permitindo a expansão de vias de acesso e 

construção de residências, no entanto no extremo oeste foi identificada erosão costeira. 

 No ano de 2004 também não foi possível mapear as áreas de planícies de marés 

desprovidas de mangue porque, assim como no ano de 1971, as fotografias aéreas foram 

tiradas em período de maré alta. As áreas correspondentes aos apicuns permaneceram iguais. 

 Acompanhando os processos de intervenções antrópicas verificados nos anos de 1984 

e 1994 a área de estudo em 2004 apresentou uma ampliação das ocupações antrópicas, que em 

sua maioria se constituíam de residências destinadas à moradia permanente e de veraneio. A 

área correspondente a essas ocupações era de 0,64 km². As vias de acesso também foram 

ampliadas, passando a ocupar 22,23 km (figura 76 e tabela 21). Devido à erosão costeira que 

atingiu vários pontos da margem esquerda da desembocadura, foram construídas obras de 

contenção no entorno das residências, essas construções totalizaram 0,003 km². 
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Figura 76 - Dinâmica das planícies de marés da margem esquerda da desembocadura dos rios 
Piauí/Real no ano de 2004. 

 
Elaboração da autora. 
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Figura 77 – Variação da linha de costa e redução da vegetação de mangue na margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real. 

 
Elaboração da autora. 
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7.2. Evolução das planícies de marés entre 2004 e 2011 

 Entre 2004 e 2011 novas transformações foram identificadas na margem esquerda da 

desembocadura dos rios Piauí/Real (Figura 78).  

 As áreas das planícies de marés colonizadas por mangue sofreram um pequeno 

aumento, passando a ocupar 4,94km² em 2011. Em 2011 foi possível mapear as áreas com 

planícies de marés desprovidas de mangue expostas, estas totalizaram 1,24 km². As áreas de 

apicuns permaneceram sem alterações (tabela 21). 

 O cenário de amplo desenvolvimento das planícies de marés somente é modificado 

pelas transformações promovidas pelas variações da linha de costa. No ano de 2011 a área da 

planície de maré colonizada por mangue que havia sofrido erosão em 2004 continuou a ser 

reduzida, bem como a área da praia (figura 78). Na praia o recuo de linha de costa neste setor 

foi de 125m e em alguns trechos de 185m. A área de perda da vegetação de mangue foi de 

22.000m² (ou 0,022km²). Aliada ao tensor natural a área de mangue também sofreu 

interferências decorrentes das ações antrópicas. 

 Em 2011 as áreas relativas às ocupações antrópicas sofreram aumento, passando a 

totalizar 0,69km² (figura 78 e tabela 22). Contudo, vale ressaltar que muitas construções 

foram destruídas pelo recuo de linha de costa o que poderia elevar o valor de área das 

ocupações. As vias de acesso também aumentaram, passando a ocupar 23,39km. As obras de 

contenção à erosão também aumentaram, totalizando em 2011 0,019km². 

 O recuo de linha de costa pode ser considerado nesse período o principal agente 

modificador da paisagem costeira. Levando-se em consideração que as vazões dos dois rios 

possuem pouca expressividade, as correntes de deriva litorânea do lado sergipano e bahiano 

têm um papel fundamental sobre a origem desses processos erosivos, promovendo a contínua 

migração do canal no sentido da margem esquerda da desembocadura. Nota-se a partir da 

figura 79 que o pontal arenoso do rio Real (Bahia) também sofreu erosão e os sedimentos 

transportados alimentaram as barras da desembocadura (delta de maré vazante). Entre as 

barras principais percebeu-se uma grande abertura, esta favoreceu a atuação dos agentes 

oceanográficos o que pode ter intensificado a erosão nas proximidades da planície de maré. 
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Figura 78 - Dinâmica das planícies de marés da margem esquerda da desembocadura dos rios 
Piauí/Real no ano de 2011. 

 
Elaboração da autora. 
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Figura 79 – Variações na linha de costa entre 2004 e 2011 e perda da vegetação de mangue na margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real. 

 
Elaboração da autora. 
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7.3. Evolução das planícies de marés entre 2011 e 2014 

 Entre 2011 e 2014 ocorreram algumas mudanças na paisagem costeira analisada, com 

ênfase nas planícies de marés (figura 80).  

 A área colonizada por mangue diminuiu, passando a ocupar 4,91km². A área exposta 

da planície de maré aparece neste ano com área reduzida em virtude da cobertura de nuvens 

que dificultou o mapeamento da referida classe temática, totalizando 0,18km². As áreas de 

apicuns permaneceram invariáveis. 

 Em 2014, a ocupação humana se expandiu sobre a área de estudo, mesmo com 

sucessivos episódios de recuo de linha de costa, totalizando 0,74km² de área. Mesmo se 

expandido sobre a área de estudo, as áreas ocupadas não conseguiram vencer a luta contra a 

perda material promovida pela erosão costeira. Para minimizar essas consequências as obras 

de contenção no entorno das construções também aumentaram, totalizando 0,028km². A figura 

81 mostra essas estruturas no entorno das residências da margem esquerda da desembocadura 

no ano de 2013 e 2016. As vias de acesso também aumentaram em 2014, totalizando 

24,91km. 

 Novamente a influência mais notável sobre a área de estudo tem sido o recuo de linha 

de costa. Na figura 78 percebe-se que as barras na desembocadura diminuíram, contudo essa 

diminuição não significou retenção de sedimentos nas proximidades da desembocadura. A 

margem esquerda continuou sofrendo erosão como é possível verificar na figura 82, na 

comparação entre 2011 e 2014. Retornando a figura 79 é possível também identificar erosão 

no Pontal do rio Real (Bahia). 

 Todos os setores da margem esquerda da desembocadura sofreram recuo de linha de 

costa. O setor da planície de maré colonizada por mangue mais influenciado pelo recuo de 

linha de costa teve nova redução na área de vegetação, nesse período a redução foi de 

14.000m² (figura 82). 
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Figura 80 - Dinâmica das planícies de marés da margem esquerda da desembocadura dos rios 
Piauí/Real no ano de 2014. 

 
Elaboração da autora. 
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Figura 81 – Obras de contenção ao longo da margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real. 

 
As duas imagens na parte superior mostram as obras de contenção entre os anos de 2013 e 2014. As três imagens abaixo mostram o local em 
2016. 
Fonte: Imagens CNES/Astrium Google Earth – 2013 e 2014. Fotografias de Geisedrielly Castro dos Santos (2016). 

Obras de contenção 
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Figura 82 - Variação da linha de costa e redução da vegetação de mangue na margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real – 2011 e 2014. 

 
Elaboração da autora. 
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7.4. Análise das planícies de marés entre 2015 e 2016.  

 A análise efetuada para a margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real 

mostrou que a dinâmica envolvendo o fluxo hídrico fluvial, as correntes de deriva litorânea e 

o posicionamento do delta de maré vazante determinaram a extrema variabilidade da linha de 

costa na margem esquerda e no Pontal arenoso do rio Real, conforme pode ser verificada na 

figura 83. Essa análise corrobora com estudos já efetuados no local (BITTENCOURT et al, 

2006; RODRIGUES, 2008).  

Figura 83 - Variabilidade da linha costa na margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real. 

 
Elaboração da autora. 

 Contudo é necessário ressaltar a contribuição da presente pesquisa no sentido da 

constatação da perda de vegetação de mangue promovida pelo recuo de linha de costa e 

adicionalmente pelas intervenções antrópicas. O balanço final entre erosão e progradação da 

linha de costa é apresentado na figura 84. A área total de mangue perdida foi estimada em 

44.000m² entre 1971 e 2015.  
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Figura 84 – Erosão e progradação da linha de costa na margem esquerda da desembocadura dos rios 
Piauí/Real (1971-2015). 

 

Elaboração da autora.  

 Diferentemente do que ocorreu nas desembocaduras dos rios Sergipe e Vaza Barris, 

restaram poucos indícios da vegetação original no local, porque grande parte do substrato foi 

erodido e transportado, assim como a vegetação morta. Dentre todos os indícios de erosão e 

perda de vegetação estudados ao longo da presente tese, a perda de vegetação associada ao 

recuo de linha de costa da margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real pode estar 

relacionada a oscilações do nível relativo do mar. Tendo em vista a dinâmica fluvial pouco 

expressiva já mencionada. Contudo para que se chegue a essa conclusão é necessário estudos 

mais aprofundados da relação entre clima e aumento do nível do mar em longo prazo, além do 

monitoramento contínuo das áreas de manguezais próximas a linha de costa que, como 

pontuam Thom (1982); Woodroffe (1999); Shaeffer-Novelli; Citrón-Molero; Soares (2002), e 

a presente tese mostrou, são ótimos indicadores de mudanças do nível do mar em longo prazo 

e de mudanças na linha de costa em curto e médio prazo, sejam elas a partir do seu 

crescimento e desenvolvimento ou sua morte. 
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Perfil fitogeográfico 

 Dos poucos indícios que sobraram referentes à vegetação e o substrato existente antes 

da erosão costeira foi possível realizar a confecção do seu perfil fitogeográfico e a análise 

geoecológica da área de estudo em 2016, através de trabalho de campo realizado no dia 18 de 

setembro do mesmo ano.  

 A figura 84 apresenta o perfil fitogeográfico da área de estudo onde estão mensurados 

os principais gêneros de mangue encontrados na área de estudo. No local foram identificados 

os três gêneros de mangue existentes nos manguezais sergipanos: Avicennia sp, Rhizophora 

sp. e Laguncularia sp.. Em maior quantidade foram encontradas árvores do gênero 

Rhizophora sp., entre árvores jovens, senis e mortas, em menor quantidade foram 

identificados os gêneros Avicennia sp. e Laguncularia sp. Verificou-se que o gênero 

Rhizophora sp. ocupava tanto áreas com substrato de “aspecto lamoso” como áreas onde o 

substrato era visivelmente arenoso. Na área que sofreu erosão, ainda existente, foram 

encontradas numerosas árvores do gênero Rhizophora sp. mortas com alturas entre 7 e 8 

metros, além de uma infinidade de galhos e troncos secos de gêneros não identificados 

visualmente. Em meio à vegetação morta existiam restos de construções provenientes das 

casas destruídas pela erosão costeira e alguns restos das obras de contenção instaladas para 

conter o recuo de linha de costa. 

 Mesmo nas áreas que sofreram erosão foi identificado o crescimento de algumas 

plântulas de mangue, o que demonstra a extrema resiliência desses tipos vegetacionais nas 

mais diversas condições ambientais. 

 De acordo com Citrón; Lugo; Martinez (1985) o gênero Rhizophora sp. coloniza as 

bordas estuarinas em direção ao mar e se localiza nas áreas de maior energia, ou seja, no 

contato direto com a energia do fluxo hídrico. Contudo, esse gênero de mangue não é 

responsável pelo aprisionamento dos sedimentos que promovem a expansão das áreas de 

planícies de marés, de acordo com Bird (2005), a Avicennia sp. é a responsável por esse papel 

a partir da captura de sedimentos entre as suas raízes pneumatóforas. Os principais gêneros de 

mangue encontrados na área de estudo estão representados nas figuras 85 e 86. 
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Figura 85 – Perfil fitogeográfico da planície de maré da margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real. 

 
Elaboração da autora. 
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Figura 86 – Gêneros de mangue encontrados na área de estudo. 

 
Fotografias: Geisedrielly Castro dos Santos e Fagner de Souza Pereira (2016). 
Elaboração da autora. 

Rhizophora mangle L. Avicennia sp. Rhizophora mangle L. 
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 A partir do trabalho de campo e da análise da assinatura energética foi possível 

confeccionar o perfil geoecológico da área de estudo, conforme é possível visualizar na figura 

87. 

Figura 87 – Perfil geoecológico da área de estudo na margem esquerda da desembocadura dos rios 
Piauí/Real. 

 
Elaboração da autora. 
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  No trabalho de campo também foi efetuada a coleta do material sedimentar que 

compõe o subtrato de desenvolvimento dos manguezais. Assim como nas desembocaduras 

dos rios Sergipe e Vaza Barris, o objetivo foi analisar a composição geoquímica e 

granulométrica do substrato a fim de compreender a influência da erosão costeira sobre as 

planícies de marés e sobre a morte da vegetação. 

Análise do substrato 

 A composição geoquímica do substrato analisado da planície de maré localizada na 

margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real, foi bastante diferenciada das 

amostras analisadas das outras planícies de marés analisadas. Os resultados obtidos a partir 

das análises laboratoriais realizadas no ITPS estão disponíveis nos Quadros 17 e 18 a seguir: 

Quadro 17 – Resultados da análise química da água intersticial da amostra do substrato. 
ANÁLISE DA ÁGUA INTERSTICIAL DA AMOSTRA DO SUBSTRAT O 

ENSAIO 
REALIZADO 

RESULTADO UNIDADE % MÉTODO 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
DO ENSAIO 

pH em água 8,28 - - H2O 27/09/16 
Cálcio + 

Magnésio 
11 cmolc/dm³ - KCI 27/09/16 

Cálcio 3,31 cmolc/dm³ 0,06 KCI 27/09/16 

Alumínio <0,08 cmolc/dm³ - KCI 27/09/16 

Sódio 3410 mg/dm³ 0,34 Mehlich-1 27/09/16 

Potássio 241 mg/dm³ 0,024 Mehlich-1 27/09/16 

Fósforo 14,6 mg/dm³ 0,001 Mehlich-1 27/09/16 

 
Quadro 18 – Resultados da análise química da amostra do substrato. 

ANÁLISE DA PASTA 

ENSAIO 
REALIZADO 

RESULTADO UNIDADE % MÉTODO 
DATA DE 

REALIZAÇÃO DO 
ENSAIO 

Matéria orgânica 
(M.O.) 

42,0 g/dm³ 4,2 
WB 

colorimétrico 
27/09/16 

Magnésio 7,69 cmolc/dm³ 0,09 KCI 28/09/16 

Sódio 14,8 cmolc/dm³ 0,34 Mehlich-1 28/09/16 
Potássio 0,62 cmolc/dm³ 0,016 Mehlich-1 28/09/16 

Hidrogênio + 
Alumínio 

Não identificado cmolc/dm³ - SMP 27/09/16 

pH em SMP 7,7 - - 
MAQS-
Embrapa 

27/09/16 

SB – Soma das bases 
trocáveis 

26,4 cmolc/dm³ - - 28/09/16 

CTC 26,4 cmolc/dm³ - - 28/09/16 

PST 56,10 % - - 28/09/16 

Condutividade 
elétrica 

50,7 dS/m a 25º - - - 

Classificação quanto à salinidade Salino sódico 
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V – índice de saturação 
por bases 

100,0 % - - 28/09/16 

Areia 59,90 % - 
Densímetro de 

Bouyoucos 
27/09/16 

Argila 15,20 % - 
Densímetro de 

Bouyoucos 
27/09/16 

Silte 24,90 % - 
Densímetro de 

Bouyoucos 
27/09/16 

Classificação quanto à textura Franco arenoso 

Nitrogênio total <0,36 %N - MPOACF 04/10/2016 

Relação C/N 2,44/0,36 % - MPOACF - 

 Na água intersticial o ph encontrado estava próximo da alcalinidade, na pasta estava 

próximo da neutralidade, ambos favorecendo a atividade microbiana no solo.  

 A concentração de macronutrientes se mostrou mais elevada do que nas amostras das 

desembocaduras dos rios Sergipe e Vaza Barris, se concentrando na seguinte ordem 

decrescente Na+> K+> P³>Mg²+> >Ca²+. Contudo, o fósforo foi encontrado em menor 

quantidade do que na desembocadura do rio Sergipe, mas em maior quantidade que na 

desembocadura do rio Vaza Barris. O Sódio recebe maior destaque dentre todos os 

macronutrientes analisados e em maior quantidade do que em todas as outras 

desembocaduras, o que reflete a maior influência da dinâmica marinha sobre a área de estudo. 

Não foram encontrados macronutrientes ácidos na amostra analisada. 

 O teor de matéria orgânica encontrado na área de estudo foi bastante elevado e muito 

superior às demais análises realizadas. Essa concentração de matéria orgânica no substrato foi 

decorrente da existência do antigo manguezal (classificado como de desenvolvimento em 

longo e/ou médio prazo) mapeado na década de 1970, e que a partir dos vestígios 

identificados no trabalho de campo poderia ser classificado como de elevado grau de 

desenvolvimento estrutural. No entanto, esse elevado teor de matéria orgânica não refletiu 

numa grande concentração de macronutrientes como Cálcio, Magnésio, Potássio e Fósforo. 

Esse fato pode ser explicado pela contínua sobrelavagem devido aos recuos de linha de costa 

na área de estudo.  

 A textura também favorece a percolação da água sobre o substrato e a retirada dos 

macronutrientes. Na amostra analisada a classificação textural foi franco arenosa, com quase 

60% de areia em sua composição. 

 O teor de matéria orgânica poderia promover uma maior concentração de Nitrogênio 

orgânico no substrato, mas seu valor também foi baixo na análise realizada. A relação 
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Carbono/Nitrogênio mostrou também um grau elevado de maturidade da matéria orgânica no 

substrato, mas um pouco mais jovem do que nas desembocaduras dos rios Sergipe e Vaza 

Barris. 

 A classificação quanto à salinidade a partir do PST e da CE mostrou que o substrato 

também é considerado salino sódico, como todos os outros analisados. O que constitui uma 

característica das planícies de marés de acordo com Andrade (2013). 

 A partir da análise do substrato verificou-se a forte influência do recuo de linha de 

costa sobre a composição geoquímica do substrato. A retirada dos macronutrientes e 

concentração da salinidade pela sobrelavagem, além da perda de substrato por erosão são os 

principais responsáveis pela morte da vegetação de mangue na margem esquerda da 

desembocadura dos rios Piauí/Real. 

 A análise dos micronutrientes revelou baixa concentração de metais na amostra 

analisada, isso decorre da ausência de atividades industriais que afetem a planície de maré da 

área de estudo, conforme pode ser verificado na tabela 19 do anexo II. 
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7.5. Considerações a respeito da análise evolutiva da planície de maré localizada na 

margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real. 

 Ao longo de toda a análise evolutiva feita no presente capítulo chegou-se a algumas 

conclusões sobre a dinâmica das planícies de marés localizadas na margem esquerda da 

desembocadura dos rios Piauí/Real. 

- A área de estudo possui florestas de mangue do tipo bacia, bosque ribeirinho e franja, sendo 

esta última a analisada no presente capítulo. Shaeffer-Novelli et al, 2000a considerou os 

manguezais do estuário dos rios Piauí/Real como de elevado grau de desenvolvimento, análise 

corroborada através de trabalho de campo onde se verificou árvores mortas com mais de 8 

metros de altura e também pela existência de zonas de apicuns no interior das planícies de 

marés. O gênero Rhizophora sp. tem maior ocorrência na área analisada características dos 

bosques em franja conforme salienta Citrón; Lugo; Martinez (1985). 

- A análise da dinâmica fluviomarinha mostrou maior influência da dinâmica oceanográfica 

sobre a modelagem da margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real, envolvendo 

as duas direções diferentes de deriva litorânea efetiva e posicionamento do delta de maré 

vazante. Fato que repercutiu em episódios erosivos e de recuo de linha de costa em quase toda 

a margem esquerda. Além da margem esquerda foi verificada erosão no Pontal arenoso do rio 

Real afetando a área de planície de maré existente no seu interior. Mesmo enfrentando 

episódios de recuo de linha de costa a ocupação humana sobre a área de estudo só cresce 

utilizando diversos artifícios para conter o avanço das águas como a construção de obras de 

contenção no entorno das construções. 

- A tendência em médio prazo da margem esquerda da desembocadura do rios Piauí/Real é 

erosiva, pois em todas as análises realizadas foi verificado recuo de linha de costa no setor 

onde se localiza a planície de maré analisada. A figura 87 apresenta um cenário tendencial 

para o setor onde ocorreu nos últimos 44 anos com perda de vegetação de mangue e 

mudanças na planície de maré. Nessa projeção de cenário mostrada na figura 88 a taxa de 

recuo de linha de costa utilizada foi de 22m, última estimativa realizada a partir do recuo de 

linha de costa entre 2011 e 2014. O cenário projetado foi para 9 anos, onde o recuo total seria 

de 66 metros, no entanto, essa pode não ser a realidade porque já foram identificados recuos 

maiores em períodos anteriores. Se esse cenário se confirmar a perda total de mangue será de 

9.205m² até 2023. 
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Figura 88 – Cenário tendencial de recuo de linha de costa na margem esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real. 

 
Elaboração da autora. 
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- A causa para a morte da vegetação de mangue está relacionada a perda de substrato por 

erosão e perda de nutrientes e elevada salinidade promovida pela sobrelavagem constínua do 

substrato. Fato observado em todas as outras desembocaduras analisadas. 

 O quadro 19 apresenta uma síntese da dinâmica evolutiva da área de estudo a partir 

dos períodos analisados.  

Quadro 19 - Síntese da dinâmica evolutiva da área de estudo. 

PERÍODO 
PLANÍCIE DE MARÉ E DINÂMICA NA 

MARGEM ESQUERDA 
DINÂMICA 

FLUVIOMARINHA 

1971 a 2004 

Aumento da área colonizada por mangue.  
Perda de 7.000m² de vegetação de mangue por recuo de linha 

de costa. 
Crescimento das vias de acesso e início da ocupação humana.   

Primeiras obras de contenção à erosão costeira. 

Recuo de linha de costa na 
maior parte da margem 

esquerda. 

2004 a 2011 

Pequeno crescimento na área total de mangue. 
Perda de 22.000m² de vegetação de mangue por recuo de linha 

costa. 
Crescimento das vias de acesso e aumento da ocupação 

humana.   
Aumento das obras de contenção à erosão costeira. 

Recuo de linha de costa na 
maior parte da margem 
esquerda. Delta de maré 

vazante próximo a 
margem esquerda. 

2011 a 2014 

Pequena redução na área total de mangue. 
Perda de 14.000m² de vegetação de mangue por recuo de linha 

costa. 
Crescimento das vias de acesso e aumento da ocupação 

humana.   
Aumento das obras de contenção à erosão costeira. 

Recuo de linha de costa na 
maior parte da margem 
esquerda. Delta de maré 
vazante mais próximo da 

margem esquerda. 

2014 a 2016 

Cenário atual de morte de vegetação de mangue por recuo de 
linha de costa. 

Análise do substrato revelando alta concentração de matéria 
orgânica, mas baixa concentração de nutrientes. 

Granulometria com textura arenosa e alta salinidade no 
substrato. 

Recuo de linha de costa na 
maior parte da margem 

esquerda. 

1971 - 2016 Perda total de 44.000m² de vegetação de mangue. 

Elaboração da autora. 

 De forma diferenciada das demais planícies de marés estudadas, a área de estudo 

sofreu perda progressiva da área de planície de maré e vegetação de mangue, em nenhum 

momento foi constatada recuperação da planície de maré no local. Em decorrência da rápida 

expansão das intervenções antrópicas sobre o local toda área desprovida de mangue, após 

perda de vegetação, não conseguiu ser recolonizada devido ao substrato já se encontrar 

aterrado por vias de acesso e/ou restos de construções. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ANÁLISE INTEGRADA DA DINÂMICA  

DAS PLANÍCIES DE MARÉS DO LITORAL CENTRO-SUL 

SERGIPANO. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ANÁLISE INTEGRADA DA DINÂM ICA DAS 

PLANÍCIES DE MARÉS DO LITORAL CENTRO-SUL SERGIPANO.  

 A análise integrada feita na presente tese tem por objetivo avaliar a comprovação da 

tese e hipóteses norteadoras bem como apresentar as principais conclusões obtidas com a 

realização da pesquisa. 

8.1. Comprovação da tese 

 Retomando o que foi apresentado na introdução do presente trabalho, a tese defendida 

ao longo do exposto foi:  

• As planícies de marés do litoral centro-sul de Sergipe possuíram seus processos de 

formação modelados pela dinâmica costeira e influenciados pelas derivações 

antropogênicas, sendo totalmente distintas umas das outras mesmo possuindo 

assinaturas energéticas similares. 

 A tese defendida durante a pesquisa foi comprovada, todas as desembocaduras 

apresentaram planícies de marés modeladas pela dinâmica fluviomarinha, sejam elas de 

longo, médio ou curto prazo. Contudo, a influência das derivações antropogênicas somente foi 

identificada de forma marcante na desembocadura do rio Sergipe, no município de Aracaju, 

com formação da planície de maré nos bairros 13 de Julho e Jardins associada às intervenções 

antrópicas no pontal arenoso da Coroa do Meio (em parte formado por origem natural e parte 

por aterramento). A desembocadura dos rios Piauí/Real também sofreu intervenções 

antrópicas, no entanto, estas não foram determinantes para modelagem das planícies de marés, 

já que estas feições foram formadas em longo prazo e possuem elevado grau de 

desenvolvimento dos manguezais associados (conforme salientou SHAEFFER-NOVELLI; 

CITRÓN-MOLERO; SOARES, 2002). Na desembocadura do rio Vaza Barris as ações 

antrópicas não constituíram fator para modelagem de suas planícies de marés, mas a 

instalação de empreendimentos ligados à aquicultura pode vir a constituir fator nocivo ao 

equilíbrio existente dentre as planícies de marés de longo prazo. 

 As áreas localizadas no litoral sul de Sergipe e estudadas na presente tese possuem 

uma tendência ao aumento da expansão urbana principalmente nas praias da Caueira 

(Itaporanga D’Ajuda), do Abaís e Saco (Estância) em virtude da interligação a partir da ponte 
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Joel Silveira, que facilitou o acesso a partir do município de Aracaju. Esse aumento pode 

também constituir um fator redutor nas áreas de planícies de marés. 

 As mudanças na configuração da linha de costa constituíram fator determinante para 

erosão do substrato das planícies de maré de curto prazo (desembocadura dos rios Sergipe e 

Vaza Barris) e de longo prazo (desembocadura dos rios Piauí/Real) com perda da vegetação 

de mangue, sendo este um indicador seguro de recuo de linha de costa em todas as 

desembocaduras estudadas.  

 No que concerne às assinaturas energéticas de cada uma das desembocaduras onde se 

localizam as planícies de marés estudadas, estas se apresentaram de forma similar quanto à 

entrada de energia solar, temperatura do ar e do solo, precipitação, regime de marés, ondas e 

ventos. Contudo, a dinâmica fluvial e a direção efetiva da deriva litorânea constituem fatores 

diferenciais nas desembocaduras analisadas.  

 Nas desembocaduras dos rios Sergipe e Piauí/Real, as vazões médias anuais 

registradas entre 1950 e 2015 mostraram a pouca expressividade da descarga fluvial frente à 

dinâmica costeira. A dinâmica costeira atuou no sentido da migração do canal fluvial 

deslocando-o no sentido da margem direita (rio Sergipe) e da margem esquerda (Piauí/Real), 

isso promoveu o recuo de linha de costa que no caso da desembocadura dos rios Piauí/Real 

atingiu a planície de maré onde se desenvolveu manguezal do tipo franja. No caso da 

desembocadura do rio Sergipe foi determinante para erosão do pontal arenoso da Coroa do 

Meio que passou a fornecer sedimentos suficientes para o assoreamento da planície de maré. 

 A desembocadura do rio Vaza Barris possui uma dinâmica fluvial mais expressiva que 

a das outras duas desembocaduras estudadas. A modelagem da planície de maré de curto 

prazo está intrinsecamente relacionada à dinâmica fluviomarinha, sendo mais ou menos 

atuante de acordo com o posicionamento do delta de maré vazante. A dinâmica fluvial em 

alguns momentos potencializou o recuo de linha de costa na área de estudo, fato que 

promoveu o assoreamento da planície de maré e morte da vegetação de mangue.  

 A dinâmica da desembocadura dos rios Piauí/Real sofre a influência de um fator 

adicional que a difere das outras desembocaduras estudadas: ocorrem duas orientações 

diferentes nas derivas litorâneas efetivas que atingem a área. No setor que corresponde ao 

estado de Sergipe o sentido é NE/SW, no setor que corresponde ao estado da Bahia a 
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orientação é SW/NE, o que confere maior influência sobre a margem esquerda dada a 

configuração da mesma de forma mais proeminente em direção ao oceano. 

 Ainda sobre a assinatura energética, a disponibilidade de nutrientes nas áreas afetadas 

pela erosão costeira se mostrou muito baixa, como resultado das sobrelavagens contínuas e 

assoreamento promovido pelos recuos de linha de costa. Contudo, na área onde ocorreu 

erosão em planícies de marés colonizadas por vegetação de mangue em longo prazo, a 

disponibilidade de matéria orgânica no substrato foi muito maior do que nas áreas de 

ocorrência de planícies de marés colonizadas por mangue em curto prazo. O que reforçou a 

ideia do elevado grau de desenvolvimento estrutural dos manguezais que existiam próximos à 

linha de costa da desembocadura dos rios Piauí/Real, fato corroborado pelos vestígios de 

vegetação encontrados em campo.  

 A erosão do substrato por longos períodos pode não permitir a fixação de novos 

propágulos de mangue sobre a planície de maré de acordo com Woodroffe (1999). Contudo, 

nas desembocaduras analisadas todas as áreas afetadas por erosão por um longo tempo 

apresentaram crescimento de plântulas de mangue, o que mostra à extrema resiliência dos 

manguezais em face dos fenômenos costeiros. 

 Diante de todo o cenário de erosão costeira identificado nas desembocaduras 

fluviomarinhas que compõem a área de estudo, a margem direita da desembocadura do rio 

Vaza Barris apresentou situação oposta, em direção à jusante, desenvolvendo entre 2011 e 

2016 uma zona de progradação que possui potencial para abrigar uma nova área de planície 

de maré, dependendo da oportunidade que a vegetação de mangue terá para colonizar o 

substrato local. 

 A partir do exposto concluiu-se que a manutenção da assinatura energética em cada 

uma das desembocaduras estudadas possui como principais tensores naturais o regime fluvial 

e a dinâmica costeira, seu monitoramento contínuo pode revelar novas dinâmicas sobre as 

planícies de marés e servir de indicador para possíveis alterações nas linhas de costas de todo 

o mundo, conforme defendido por autores como Thom (1982); Woodroffe (1999); Shaeffer-

Novelli; Citrón-Molero; Soares (2002); Bird (2005). Na desembocadura do rio Sergipe os 

tensores antropogênicos concorrem com a dinâmica fluviomarinha para conferir maior 

instabilidade à planície de maré, sejam elas a partir da construção de obras de contenção nas 
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circunvizinhanças da planície de maré ou pela negligência quanto às ações que devem ser 

efetuadas na recuperação do promontório arenoso da Coroa do Meio. 

8.2. Análise geoecológica, prognóstico para a área de estudo e recomendações. 

 A análise geoecológica adotada na presente tese teve como pilares a análise da 

Estrutura, Funcionamento, Dinâmica e Evolução dos Geofácies Planícies de marés que 

representam enclaves homogêneos do Geocomplexo Planície costeira sergipana. As planícies 

de marés estudadas desenvolveram-se a partir de depósitos de origem fluviomarinha com 

texturas que variaram entre arenosas, siltosas e argilosas, de forma adjacente e sobre as áreas 

de terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos que compõem a planície costeira.  

 Os ecossistemas associados às planícies de marés na área de estudo são os manguezais 

que desenvolveram bosques do tipo franja, mais próximos da linha de costa (margem 

esquerda da desembocadura dos rios Piauí/Real), bosque do tipo ribeirinho e de bacia 

(desembocadura dos rios Piauí/Real; desembocadura do rio Vaza Barris e desembocadura do 

rio Sergipe). 

 Os principais gêneros de mangues que colonizaram as planícies de marés da área de 

estudo foram a Avicennia sp., Rhizophora sp. e Laguncularia sp..A Rhizophora sp.só foi 

encontrada no bosque de franja da desembocadura dos rios Piauí/Real, os demais gêneros 

foram encontrados em todas as desembocaduras. As alturas das árvores variaram entre 3 e 8 

metros, demonstrando muitas vezes árvores de crescimento recente. 

 Dentre os tensores responsáveis pela dissipação de energia do sistema ambiental 

analisado, destaca-se o tensor natural recuo de linha de costa como fator principal para as 

modificações em todas as planícies de marés, e o tensor antropogênico como fator principal 

para o crescimento, desenvolvimento e pela perda da vegetação na planície de maré estudada 

na desembocadura do rio Sergipe. 

 De tudo o que foi exposto ao longo da presente tese no que concerne a dinâmica das 

planícies de marés estudadas, o quadro 20 faz uma síntese da análise geoecológica realizada 

para as desembocaduras que compõem a área de estudo na perspectiva da compreensão dos 

cenários futuros que sucederão à dinâmica-evolutiva atual da paisagem costeira analisada, e a 

figura 89 expõe o cenário tendencial num período de 9 anos a partir das estimativas efetuadas 

para cada setor e já apresentadas ao longo da tese. 
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Quadro 20 – Síntese da análise geoecológica da área de estudo e tendência evolutiva. 

Elaboração da autora. 

ESTRUTURA: PLANÍCIES DE MARÉS DO LITORAL CENTRO-SUL DE SERGIPE. 
FUNCIONAMENTO, DINÂMICA E EVOLUÇÃO. 

Período 
PLANÍCIE DE MARÉ  

Desembocadura do rio Sergipe 
(Aracaju/SE) 

PLANÍCIES DE MARÉS  
Desembocadura do rio Vaza Barris 

 (Itaporanga D’ajuda/SE) 

PLANÍCIE DE MARÉ  
Desembocadura dos rios Piauí/Real 

(Estância/SE) 
LONGO PRAZO CURTO PRAZO 

 
Tensor antrópico e dinâmica 

fluviomarinha 
Tensor natural: dinâmica fluviomarinha Tensor natural: dinâmica fluviomarinha 

1955 a 1971 
Planície de maré de curto prazo: 
Acumulação de sedimentos variável 

(redução e aumento na área); processo 
de colmatação de sedimentos a partir de 

1984; inexistência de vegetação de 
mangue. 

- - - 

1971 a 1984 

Aumento da área colonizada por mangue. 
Crescimento das vias de acesso e de cultivos. 
Existência de algumas residências de forma 

pontual. Nenhuma alteração na área de apicuns. 
Aumento da área de planície de maré desprovida de 
mangue e aumento da área colonizada por mangue. 

Reconfiguração do ambiente lagunar 
existente. Colonização por mangue entre 

1965 e 1971. 
Aumento da área colonizada por mangue.  
Perda de 7.000m² de vegetação de mangue 

por recuo de linha de costa. 

Planícies de marés de longo prazo de 
desenvolvimento: Aumento da área colonizada por 

mangue.  
Perda de 7.000m² de vegetação de mangue por recuo de 

linha de costa. 
Crescimento das vias de acesso e início da ocupação 

humana.   
Primeiras obras de contenção à erosão costeira. 1984 a 2004 

Os sedimentos mais estabilizados da 
Planície de maré permitiram a 

colonização pelo mangue; Entre 2011 e 
2015 as áreas desprovidas e colonizadas 
por mangue começam a reduzir devido a 
sedimentação proveniente da erosão no 

Pontal arenoso. 

Pequena variação negativa na área de mangue. 
Aumento no número de vias de acesso. Existência 

de algumas residências e cultivos agrícolas. 
Aumento na existência de barras arenosas.  

Total reconfiguração do ambiente lagunar 
influenciado pela vazão fluvial e dinâmica 

do delta de maré vazante. Erosão de 
grande parte da planície de maré, 

recuperação e colonização pelo mangue. 

2004 a 2011 

Pequena variação negativa na área de mangue. 
Aumento no número de vias de acesso e construção 

de ponte. Existência de algumas residências, 
cultivos agrícolas e empreendimentos de 

aquicultura. Aumento na existência de barras 
arenosas e crescimento de zona de progradação na 

margem direita. 

Aumento da área de planície de maré e 
colonização pelo mangue. Fechamento 

parcial da comunicação da laguna com o 
fluxo hídrico pelas barras arenosas. 

Pequeno crescimento na área total de mangue. 
Perda de 22.000m² de vegetação de mangue por recuo 

de linha costa. 
Crescimento das vias de acesso e aumento da ocupação 

humana e aumento das obras de contenção à erosão 
costeira. 

2011 a 2014 

Pequena variação negativa na área de mangue. 
Aumento no número de vias de acesso e construção 

de ponte. Existência de algumas residências, 
cultivos agrícolas e empreendimentos de 

aquicultura. Aumento na existência de barras 
arenosas e crescimento de zona de progradação na 

margem direita 

Aumento da área de planície de maré e 
colonização pelo mangue. Fechamento 

parcial da comunicação da laguna com o 
fluxo hídrico pelas barras arenosas. 

Identificação de uma pequena área com 
vegetação morta. 

Pequena redução na área total de mangue. 
Perda de 14.000m² de vegetação de mangue por recuo 

de linha costa. 
Crescimento das vias de acesso e aumento da ocupação 

humana e aumento das obras de contenção à erosão 
costeira. 

2014 a 2016 

Cenário atual: 
 Morte da vegetação de mangue 

ocasionada pelo assoreamento, aumento 
da salinidade, baixa disponibilidade de 
nutrientes e aumento da disponibilidade 

de metais pesados pelas plantas. 

Estabilidade. 

Cenário atual: 
Morte da vegetação de mangue associada 
ao avanço da preamar, soterramento da 

planície de maré, aumento da salinidade e 
baixa disponibilidade de nutrientes. 

Cenário atual de morte de vegetação de mangue por 
recuo de linha de costa. 

Análise do substrato revelando alta concentração de 
matéria orgânica, mas baixa concentração de nutrientes. 
Granulometria com textura arenosa e alta salinidade no 

substrato. 

Tendência 
evolutiva 

PERDA DE VEGETAÇÃO DE 
MANGUE (exposição direta a energia 

das ondas e migração do canal). 

ESTABILIDADE CASO NÃO OCORRAM 
IMPACTOS DE ORIGEM ANTROPOGÊNICA 
(Aquicultura e/ou expansão urbana na Caueira). 

PERDA DE VEGETAÇÃO POR RECUO 
DE LINHA DE COSTA. 

PERDA DE VEGETAÇÃO POR RECUO DE LINHA 
DE COSTA. (Possível influência de impactos 

antropogênicos). 
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Figura 89 – Cenário tendencial para um período de 9 anos para as desembocaduras e para as planícies 
de marés associadas. 

 
Elaboração da autora. 
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 O estudo geoecológico proposto na presente tese tem por objetivo servir de 

instrumento para auxiliar no planejamento ambiental da zona costeira sergipana no tocante ao 

ordenamento e reordenamento das ocupações humanas. Esse reordenamento deve ocorrer em 

observância à variabilidade das linhas de costas associadas a desembocaduras fluviais, e no 

sentido da conservação dos sistemas ambientais, como segurança de sobrevivência para as 

comunidades tradicionais, que dependem dos manguezais, e para manutenção da 

biodiversidade que se reflete em garantia de oferta alimentar para a sociedade como um todo. 

 A figura 89 mostra a tendência evolutiva para os elementos da paisagem costeira 

investigados na presente tese. De acordo com o cenário tendencial entre 2014 e 2023, todas as 

desembocaduras e planícies de marés investigadas possuem como tendência a perda de 

vegetação de mangue em virtude principalmente do recuo de linha de costa (recuo de linha de 

costa já sinalizado por autores como: BITTENCOURT; OLIVEIRA; DOMINGUEZ, 2006 e 

RODRIGUES, 2008. A este fator deve ser associado às pressões antrópicas que existem nos 

locais e em suas proximidades. A figura 90 apresenta o cenário atual e o tendencial baseando-

se no prognóstico idealizado para a área de estudo. 
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Figura 90 - Prognóstico para a área de estudo: cenário atual e cenário tendencial. 

 
Elaboração da autora. 
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  Dentro da perspectiva do planejamento ambiental trabalhado por Bólos Y Capdevilla 

et al (1992) e por Rodriguez & Silva (2013), a pesquisa serve como instrumento diagnóstico e 

aponta uma tendência evolutiva para perda da vegetação de mangue e recuo de linha de costa, 

que deve ser guiada por um monitoramento contínuo, que poderá ser ampliado para todo o 

estado, conforme a estrutura disposta no fluxograma 6.  

 Recomenda-se que seja feito o monitoramento das variações da área de distribuição 

das planícies de marés (colonizadas ou não por mangue); da ocupação humana e seu 

direcionamento; das variações de linha de costa e das vazões médias fluviais, sendo todos 

esses fatores analisados anualmente, tendo em vista a grande complexidade da dinâmica 

fluviomarinha no estado. Todas essas investigações culminarão no diagnóstico da dinâmica 

das desembocaduras fluviais do estado, utilizando os manguezais como indicadores seguros 

das modificações nos sistemas ambientais costeiros (fluxograma 6).  

Fluxograma 6 - Sugestão de monitoramento das desembocaduras fluviais com ênfase nas planícies de 
marés. 

 

Elaboração da autora. 

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS 
COMPONENTES DA PAISAGEM. 

DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA DAS DESEMBOCADURAS 
FLUVIAIS DO ESTADO DE SERGIPE UTILIZANDO OS 

MANGUEZAIS COMO INDICADORES.  

MONITORAMENTO DA LINHA DE COSTA E DAS PLANÍCIES DE MARÉS DAS 
DESEMBOCADURAS FLUVIAIS DO ESTADO DE SERGIPE  

Mapeamento das áreas de planícies de 
marés colonizadas ou não por mangue 

Mapeamento das variações de linha de 
costa nas desembocaduras (anualmente). 

Mapeamento do crescimento das 
intervenções antrópicas (anualmente). 

Monitoramento das vazões médias anuais 
de cada desembocadura. 

DETERMINAÇÃO DOS SETORES EM EROSÃO E 
PROGRADAÇÃO DE LINHA DE COSTA. 

DETERMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE 
AFETADAS E DE OCUPAÇÃO HUMANA. 
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  Ainda na perspectiva das sugestões a partir dos resultados da pesquisa apresentados, 

recomenda-se atenção quanto ao crescimento das ocupações humanas na margem esquerda da 

desembocadura dos rios Piauí/Real, no sentido de perdas materiais relacionadas ao recuo de 

linha de costa, já que a área de estudo apresentou comportamento erosivo nos últimos 44 

anos. Na desembocadura do rio Vaza Barris não se orienta qualquer tipo de crescimento 

urbano em direção à curva do rio (ambiente lagunar), devido à elevada variabilidade da linha 

de costa e o comportamento erosivo nos últimos 16 anos.  

 Nas duas desembocaduras mencionadas a exploração para o turismo consiste numa 

atividade viável tendo em vista os atrativos naturais de beleza cênica muito elevada. No 

entanto, essa atividade pode ser exercida desde que seja feita com o intuito para a conservação 

ambiental e em atenção à dinâmica fluviomarinha. 
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APÊNDICE 

Ficha de campo utilizada. 

 
ANÁLISE GEOECOLÓGICA DA PLANÍCIE DE MARÉ  
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ANEXO I 

Ficha de campo utilizada por Santos (2010) e que será adaptada para utilização no trabalho de campo
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ANEXO II 

Tabela 19 – Resultados da análise de micronutrientes das amostras dos substratos. 
ANÁLISE DE MICRONUTRIENTES DA AMOSTRA DO SUBSTRATO 

ENSAIO 
REALIZA

DO 

RESULTADO 
UNIDADE MÉTODO 

DATA DE 
REALIZAÇÃO 
DO ENSAIO 

Rio Sergipe Rio 
Piauí/Real 

Rio Vaza 
Barris Am 1 Am 2 

Ferro (Fe) 490,4 1759,7 366,3 
Não 

realizado 
mg/dm³ 

Mehlich-
1(AA) 

27/09/16 

Cobre 
(Cu) 

0,71 0,94 0,19 
Não 

realizado 
mg/dm³ 

Mehlich-
1(AA) 

27/09/16 

Manganês 
(Mn) 

23,74 45,6 4,86 
Não 

realizado 
mg/dm³ 

Mehlich-
1(AA) 

27/09/16 

Zinco (Zn) 1,79 4,47 19,4 
Não 

realizado 
mg/dm³ 

Mehlich-
1(AA) 

27/09/16 

Fonte: Relatório das análises realizadas nas amostras de campo (2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


