
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRICK THOMAZ DE AQUINO MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS NO MANGUEZAL DO  
RIO CACHOEIRA, ILHÉUS, BAHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Cristóvão - Sergipe 
2008 



 
 

PATRICK THOMAZ DE AQUINO MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS NO MANGUEZAL DO  
RIO CACHOEIRA, ILHÉUS, BAHIA 

 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Núcleo de Pós-
Graduação em Geografia da Universidade 
Federal de Sergipe, como requisito parcial 
para obtenção do título de Mestre em 
Geografia. 
 
Orientador: Profª. Lilian de Lins Wanderley 

 
 
 
 
 
 
 
 

São Cristóvão - Sergipe 
2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

 
 
 

M386a 

 
Martins, Patrick Thomaz de Aquino 
    Análise das intervenções antrópicas no manguezal do Rio 

Cachoeira, Ilhéus, Bahia / Patrick Thomaz de Aquino Martins – 
São Cristóvão, 2008. 

82 f. : il.  
 
 

Dissertação (Mestrado em Geografia) – Núcleo de Pós-
Graduação em Geografia Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 
2008. 

 
Orientadora: Profª. Lílian de Lins Wanderley. 

 
1. Geografia - Biogeografia. 2. Rio Cachoeira – Manguezal – 

Ilhéus/Ba. 3. Ecossistemas – Impactos ambientais. 4. Meio 
ambiente - Preservação. I. Título. 

 
CDU 911:502.51:504.5(252.2:813.8) 

 
 



 
 

PATRICK THOMAZ DE AQUINO MARTINS 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS NO MANGUEZAL DO  RIO 
CACHOEIRA, ILHÉUS, BAHIA 

 
 

 

 

Dissertação julgada e aprovada para obtenção do título de Mestre em Geografia no Núcleo de 
Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe. 

 

São Cristóvão, 01 de julho de 2008 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Lilian de Lins Wanderley – NPGEO/UFS 
(Orientador) 

 

 

 

____________________________________________ 

Hélio Mário de Araújo – DGE/UFS 
(Membro da banca) 

 

 

 

____________________________________________ 

José Antonio Pacheco de Almeida – NPGEO/UFS 
(Membro da banca) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já não tenho um único norte; 
À minha mãe e minhas filhas, dedico. 

 
 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 
 

 

À Profª. Lílian de Lins Wanderley, pelos ensinamentos, amizade, orientação, 
dedicação, incentivo e confiança. 

 
À Universidade Federal de Sergipe, pela oportunidade de desenvolver a presente 

pesquisa. 
 
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela bolsa 

concedida. 
 
À Profª. Erminda da Conceição Guerreiro Couto e à Lorena Santos, pela amizade, 

ensinamentos, incentivo e dedicação nas saídas de campo. 
 
Ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas Aquáticos Tropicais da Universidade 

Estadual de Santa Cruz e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, pelo apoio logístico concebido através do seu Fundo Setorial de Recursos 
Hídricos (Processo CNPq-CTHidro 14/2005 – 13 3343/2006). 

 
A Rui, Nino, Alexandra, Fabrício, Bruna, Vinícius, Victor e Alex, pelo apoio e 

dedicação nas saídas de campo. 
 
Ao Prof. Jacques Hubert Charles Delabie, pela eterna disponibilidade. 
 
À Profª Maria Eugênia Bruck de Moraes, minha quase co-orientadora, pela ajuda, 

incentivo e amizade. 
 
À Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, pelos dados 

meteorológicos cedidos. 
 
Aos colegas do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de 

Sergipe, em especial a Alex, Anízia, Flávia e Leandro, pelas contribuições, incentivos e 
interesse durante o curso. 

 
À Isadora, Letícia, Edelvira e Suely, pela compreensão e paciência. 

 
 



RESUMO 
 

 

ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS NO MANGUEZAL DO  RIO 
CACHOEIRA, ILHÉUS, BAHIA. 

 
 

PATRICK THOMAZ DE AQUINO MARTINS 
 

 
O manguezal do Rio Cachoeira é o mais extenso do município de Ilhéus, Bahia. Possui em 
seus limites espaços urbanos, rurais e periurbanos, os quais geram impactos das mais variadas 
formas. Com o intuito de caracterizar esse manguezal, buscando correlações com a dinâmica 
espacial, sua estrutura e parâmetros estabelecidos, e suas relações com os tensores de origem 
antrópicos, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento, identificação in loco de possíveis 
tensores e parâmetros fitossociológicos. Observou-se que, em um período de 21 anos (1987, 
1994, 2001 e 2008), houve o avanço da malha urbana em direção aos manguezais da margem 
esquerda do Rio Cachoeira, notoriamente o bairro Teotônio Vilela, chegando a suprimir 
algumas partes desse ecossistema. Em contrapartida, as áreas de manguezal localizadas à 
margem direita do rio não sofreram modificações espaciais representativas. Os principais 
impactos atualmente incidentes ao manguezal do Rio Cachoeira estão diretamente ligados ao 
bairro Teotônio Vilela (negativamente), como aterros, cortes, efluentes sólidos; e a zona rural 
(positivamente), com destaque à preservação de remanescentes da mata atlântica e ao sistema 
de cultivo do cacaueiro (cabruca). Apesar da ofensiva notada, a vegetação de mangue possui 
um padrão estrutural característico de áreas com tensores ambientais naturais, como o tipo do 
sedimento ou distância do mar. Permanecendo o modelo de alteração ocorrido nos últimos 
anos, estima-se que o rio Cachoeira terá cada vez menos manguezais à sua margem esquerda 
e tenha conservado os da margem direita. Torna-se necessário o monitoramento dessa 
possível dinâmica e dos distúrbios atualmente presentes no manguezal, do próprio estuário e 
da bacia hidrográfica onde estão inseridos, bem como da aplicação de penas previstas na lei 
aos responsáveis por crimes ambientais, para que esse cenário venha ser mitigado. Essa 
problemática demonstra ser uma questão de cunho social, sendo sua solução voltada a esse 
fim. Enquanto nada for feito, o município ganha território, enquanto, concomitantemente, 
perde um ecossistema de inestimável valor, com possíveis problemas sociais num futuro 
próximo. 
 
 

Palavras-chave: biogeografia, impacto ambiental, geotecnologias, fitossociologia. 

 
 



ABSTRACT 
 

 

ANALYSIS OF ANTROPIC INTERVENTIONS IN THE MANGROVE OF THE 
CACHOEIRA RIVER, ILHÉUS, BAHIA, BRAZIL. 

 
 

PATRICK THOMAZ DE AQUINO MARTINS 

 
 

The mangrove of the Cachoeira River is larger one of the county of Ilhéus, Bahia, Brazil. It 
possesses in its limits, urban, agricultural and suburban spaces, which provoke a range of 
impacts of the most varied forms. Aiming to characterize this mangrove, we used 
geoprocessing techniques, identification of possible tensors and phytosociologic parameters, 
and we searched correlations with spatial dynamics, its structure and established structure and 
parameters, and its relations with the tensors of human origin. It was observed that, along a 21 
years period (1987, 1994, 2001 and 2008), the urban mesh went in direction to the mangroves 
of the left margin of the Cachoeira River, well-known as the Teotônio Vilela district, 
suppressing some parts of this ecosystem. On the other hand the mangrove areas located on 
the right margin of the river did not suffer notable modifications of the space. The main 
impacts currently incident to the mangrove of the Cachoeira River are directly (negatively) 
linked to the ‘Teotônio Vilela’ district, as earthworks, cuts, solid effluents; and (positively) to 
the agricultural zone, due firstly to the preservation of the Atlantic forest remnants and the 
cacao tree culture system. Although the offensive noticed, the mangrove vegetation showed a 
structural characteristic pattern of areas naturally environmentally stressed, as the type of 
sediment or distance to the sea. Remaining the alteration pattern that occurred in recent years, 
it is expected that the Cachoeira River will have each time less mangrove on its left edge and 
conserved on its right edge. The monitoring of this possible dynamics and the disturbs that 
currently occur in the mangrove, the estuary itself and the river basin where they are inserted, 
as well as of the penalty applications foreseen in the law to the responsible of environmental 
crimes, so that this scheme becomes mitigated. This problematic shows to be a social 
question, and its solution looks for this end. While nothing is done, the county gains space 
close to the urban center, while in the same time, it loses a valuable ecosystem, with possible 
social problems in a next future. 
 
 

Keywords: biogeography, environmental impact, geotechnology, fitossociology. 

 
 
 
 



RÉSUMÉ 
 
 
 

ANALISE DES INTERVENTIONS HUMAINES DANS LA MANGROVE  DU RIO 
CACHOEIRA, ILHÉUS, BAHIA, BRESIL. 

 
 

PATRICK THOMAZ DE AQUINO MARTINS 
 

 
La mangrove du Rio Cachoeira est la plus extense de la commune d’Ilhéus, Bahia, Brésil. Elle 
renferme des espaces urbains, ruraux et de périphérie, avec les impacts les plus divers. Dans 
le but de caractériser cette mangrove, on a recherché des corrélations avec la dynamique de 
l’espace, sa structure et les paramètres établis, ainsi que ses relations avec des tenseurs 
d’origine anthropique, des techniques de SIG, identification in loco de tenseurs possibles et 
des paramètres phytosociologiques. Il a été observé que, sur une période de 21 ans (1987, 
1994, 2001 et 2008), le réseau urbain s’est avancé en direction des mangroves de la rive 
gauche du Rio Cachoeira, principalement le quartier Teotônio Vilela, supprimant même 
quelques parties de cet écosystème. En contrepartie, les zones de mangrove localisées sur la 
rive droite de la rivière n’ont pas souffert d’altérations spatiales significatives. Les principaux 
impacts actuellement enregistrés dans la mangrove du Rio Cachoeira sont directement liés au 
quartier Teotônio Vilela (négativement), tels que aterrements, coupes de bois, effluents 
solides; et la zone rurale (positivement), en particulier la préservation de la forêt Atlantique et 
du système de culture du cacaoyer (cabruca). Malgré cela, la végétation de mangrove possède 
un modèle struturel caratéristique de zone à tension de l’environnement naturelle, comme le 
type de sédiment ou la distance à la mer. En conservant le modèle d’altération de ces 
dernières années, on estime que le Rio Cachoeira aura de moins en moins de mangroves sur sa 
rive gauche alors qu’il conservera ceux de la rive droite. L’accompagnement de cette 
dynamique et des problèmes déjà existents dans la mangrove, de l’estuaire lui-même, et du 
bassin hydrographique où ceux-ci sont insérés, est nécessaire, ainsi que l’application des 
peines prévues par la loi aux responsables des crimes sur l’environment, de sorte que ce 
scénario puisse être contenu. Cette problématique est en fait sociale, et sa solution doit être 
poursuivie à cette fin. Tant que rien n’est fait, la commune gagne de l’espace à proximité du 
centre urbain, alors qu’en même temps, elle perd un ecosystème de valeur impaire, avec à la 
clef des problèmes possibles dans un futur proche.  
 
Mots-Clefs: biogéographie, impact sur l’environement, SIG, phytosociologie. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

 

 

O crescimento urbano dos municípios litorâneos brasileiros tem acarretado uma série 

de impactos ao ecossistema manguezal. Isto ocorre por que esse crescimento acontece, na 

maioria das vezes, de forma desordenada e desorganizada. Em contrapartida o espaço rural 

que detém áreas de mangue também enseja ações degradantes, através da especulação 

imobiliária e pelos reflexos do mau uso da bacia hidrográfica em que esse ecossistema se 

encontra. 

A maioria dos impactos e pressões implementadas pelo homem no meio em que vive 

provém da concentração demográfica, da falta de urbanização e do desenvolvimento 

socioeconômico desigual. Na zona costeira esta inferência ganha características peculiares por 

consistir uma área de transição, onde a produtividade biológica e a biodiversidade tendem a 

ser elevadas (GHERARDI & CARVALHO, 2005). 

Os manguezais são responsáveis por grande parte da produção de recursos pesqueiros. 

A maioria dos animais marinhos ou dulcícolas de valor econômico, por exemplo, possui 

algum vínculo de dependência com os mangues, como um lugar à alimentação, esconderijo de 

predadores, segurança para a reprodução e à maturação. 

Além da função ecológica, o manguezal possui uma importante função social, gerando 

uma série de recursos, bens e serviços, sobretudo às comunidades ribeirinhas, as quais 

dependem diretamente de um bom equilíbrio funcional do ecossistema para prover uma boa 

qualidade de vida. 

O Brasil possui uma zona costeira imersa de cerca de 442.000km², com mais de um 

quarto da população (CARVALHO & RIZZO, 1994). No litoral da Bahia, estado com a maior 

linha de costa do Brasil e, consequentemente, detentor de uma das maiores áreas de 

manguezal do país, essa proporção é ainda maior, concentrando um terço da população em 

apenas 10% dos municípios estaduais (IBGE, 2008). 
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A concentração demográfica na zona costeira, e sua forma caótica de organização, 

fazem do ecossistema manguezal um dos mais pressionados pela ação antrópica1. Mesmo 

com uma vasta legislação nas mais variadas escalas do poder, as quais estabelecem o 

manguezal como Área de Proteção Permanente (APP) e esforços de uso racional do meio, 

como o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro Integrado (PNGC, 1990), é comum 

observar em áreas de mangue práticas supressivas, como o corte e aterro da vegetação, 

lançamento de efluentes e resíduos domésticos e industriais, eutrofização, etc. 

No município de Ilhéus, a ofensiva aos manguezais está atrelada ao processo histórico 

de (trans)formação do seu território. Durante décadas tem havido a incorporação de áreas de 

manguezal ao perímetro urbano do município, ao ponto de serem constituídos bairros sobre 

esses espaços, sobretudo voltados à população mais carente, como os bairros Nelson Costa, 

Vila Nazaré, Nossa Senhora da Vitória, Teotônio Vilela, dentre outros (FIDELMAN, 2000). 

Esses bairros não são totalmente urbanizados, acarretando outros tipos de impactos ao 

ecossistema remanescente. 

No caso específico do manguezal do rio Cachoeira, maior e mais extenso manguezal 

do município, por possuir em seu limite áreas urbanas, rurais e periurbanas2, há a 

convergência de impactos tanto do seu centro administrativo quanto da zona rural. Essa 

postura ainda é possível devido à falta de conhecimento por parte da população da 

importância dos manguezais e das leis que protegem esse ecossistema, pelo descaso do poder 

público e órgãos não governamentais no cumprimento da legislação vigente, pelo aspecto 

visual do manguezal, historicamente tido como um lugar inóspito, e até mesmo pela falta de 

estudos locais que contribuam para uma discussão sobre o uso desse espaço. 

Os usos que resultem em poucos impactos aos manguezais têm ocorrido de maneira 

ainda incipiente no rio Cachoeira. Além da utilização por parte das comunidades tradicionais 

da zona costeiras (pescadores, marisqueiras, etc.), um outro segmento agrega valor ao 

ecossistema em questão, o turismo, que se destaca na economia do município como uma das 

principais fontes de renda, sobretudo a partir do turismo ecológico, também conhecido como 

ecoturísmo, apesar de não acompanhar os princípios desse segmento, o qual busca incentivar 

                                                 
1  Sinônimo de intervenção antrópica, impacto antrópico e impacto ambiental. Considerados aqui, 
segundo a definição de impacto ambiental da Resolução nº 001 do CONAMA (BRASIL, 1986), como qualquer 
alteração nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. 
2  “Interface que integra o urbano e o rural, sendo que nessa área a relação urbana/rural é evidenciada 
pela proximidade com que se processa os serviços e há uma estreita ligação até mesmo viária entre a área rural e 
urbana” (SPAROVEK & COSTA, 2004, p. 69). 
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a conservação e promover o bem-estar das populações envolvidas, através do uso de forma 

sustentável do patrimônio natural e cultural. 

Em contrapartida são muitos os exemplos de impactos antrópicos sobre esse 

manguezal, identificados em diversas magnitudes, que se sobrepõem. O estabelecimento da 

BR-429, a qual liga duas das principais cidades da Bahia, Ilhéus a Itabuna, é um exemplo da 

ofensiva em questão. Quando construída, a rodovia dividiu um bosque de mangue em dois 

fragmentos. Além do corte e aterro necessários à edificação desta, a rodovia pode estar 

impedindo o fluxo de nutrientes e de espécies, alterando todo o funcionamento do sistema da 

porção do mangue à montante. 

Outros impactos se sobrepuseram a esse. Além de introduzir no sistema detritos 

provenientes da utilização da rodovia, às margens desta estão assentadas famílias pertencentes 

a movimentos de reforma agrária. Localizadas entre a rodovia e o manguezal, essas famílias 

realizam o corte de árvores de mangue, tanto para construção de barracas quanto para o 

preparo de alimentos, realizam suas necessidades fisiológicas no próprio manguezal, ou 

despejam diretamente neste, e coletam espécies da fauna para sua alimentação. 

Exemplos de supressão que ocorrem no manguezal do rio Cachoeira podem ainda ser 

mencionados através da expansão do bairro Teotônio Vilela. Seu estabelecimento se deu, em 

parte, sobre áreas de mangue e há mais de duas décadas cresce em direção aos remanescentes 

de manguezal. O bairro, um dos mais pobres e populosos do município, obteve uma rápida 

urbanização em uma parte do bairro, e um acelerado processo de favelização, na região 

periférica deste, principalmente sobre os manguezais. 

Todavia, outras intervenções podem estar resguardando o manguezal do rio Cachoeira. 

Na margem oposta ao bairro Teotônio Vilela, localidade de características rural e de difícil 

acesso há uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) voltada à vegetação terrestre 

remanescente da mata atlântica. Esta impossibilita o acesso ao mangue por terra, dificultado 

atividades supressivas. 

Mesmo com a notória situação, poucas são as ações para reverter, ou mesmo mitigar, 

esse quadro. O conhecimento da resposta que o manguezal dá a essas diferentes formas de 

intervenção pode embasar ações à gestão do espaço em questão. 

Por drenar uma área que abarca vários municípios, o manguezal do rio Cachoeira, 

todo ele concomitantemente, recebe detritos de todos os tipos provenientes das formas de uso 

da bacia a qual se encontra. Deste modo, a proposta desse estudo está baseada justamente na 

escala local, que atingem diretamente os manguezais, visto que as ações em escala regional 

atinge o manguezal de maneira uniforme.  



18 

A contribuição que este estudo oferece está balizada no conhecimento da taxa de 

crescimento e tendências de ocupação urbana, nas formas locais de degradação e no estado de 

conservação que o ecossistema se encontra frente à dinâmica de transformação do espaço em 

seu entorno. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Analisar a dinâmica de ocupação antrópica no manguezal do rio Cachoeira e áreas 

contíguas e sua relação com a presença de tensores de origem antrópica e o status atual de 

conservação do manguezal. 

 

1.2.2. Específicos 

 

• Identificar, por meio de técnicas de Geoprocessamento, alterações espaciais ocorridas 

no manguezal e áreas adjacentes, no período de 21 anos; 

• Verificar elementos de origem antrópica, não pertencentes ao manguezal, que possam 

estar influenciando na sua dinâmica; 

• Caracterizar as propriedades estruturais do bosque deste sistema, utilizando 

parâmetros fitossociológicos; 

 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

O presente documento está organizado em sete capítulos, conforme breve descrição a 

seguir. O Capítulo 1 traz a introdução do trabalho, expondo a problemática e justificativa 

motivadoras do estudo, os objetivos propostos e a presente apresentação; o Capítulo 2 

corresponde a área de estudo, identificando o recorte espacial, o processo de ocupação e 

povoamento e a caracterização física dentro do recorte selecionado. 

O Capítulo 3 apresenta o objeto do estudo. Trás as informações fundamentas ao 

entendimento dos processos que envolvem o mangue, bem como as bases legais à proteção 
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desse. No Capítulo 4 são descritos os materiais e métodos utilizados na pesquisa, expondo as 

etapas de trabalho, os quais se basearam em técnicas de geoprocessamento, identificação in 

loco de possíveis tensores e fitossociologia. 

Intitulada “A ação antrópica e seus impactos”, o Capítulo 5 apresenta e discute os 

resultados adquiridos; o Capítulo último traz as considerações finais do trabalho de acordo 

com os objetivos propostos, sugerindo opções para estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

ÁREA DE ESTUDO 

 

 

2.1. RECORTE ESPACIAL 

 

 

O rio Cachoeira é o principal rio da bacia que leva o seu nome. Esta bacia está 

localizada no litoral sul do estado da Bahia, entre as coordenadas 14º 42’ / 15º 20’ S e 39º 01’ 

/ 40º 09’ W, inserindo-se na Bacia do Atlântico Leste em nível nacional (CUNHA, 1998) e 

nas Bacias da Região Leste (SRH, 1996) em escala estadual. 

Sua rede hidrográfica é composta pelos rios Colônia, Salgado e Cachoeira, e seus 

tributários, e banha onze municípios (OLIVEIRA, 1997) com uma população total estimada 

em cerca de 586.857 habitantes (IBGE, 2008). 

O rio Cachoeira é formado a partir da confluência dos rios Salgado e Colônia. 

Percorre uma extensão de aproximadamente 50 km (ROCHA FILHO, 1976; OLIVEIRA, 

1994; 1997) e banha os municípios de Itapé à montante, Itabuna em seu terço médio, e 

termina num lugar denominado Coroa Grande, à vazante, onde se encontra com os rios 

Santana e Itacanoeira - também conhecido como rio Fundão, no município de Ilhéus. Seus 

principais afluentes são o rio Piabanha e o ribeirão Cinco Porcos (OLIVEIRA, 1997). 

O manguezal do rio Cachoeira está situado em sua totalidade no município de Ilhéus, 

o qual faz parte da zona fisiográfica Região Cacaueira, inserida na região econômica Litoral 

Sul (SEPLANTEC/CEI, 1996) e possui uma população estimada de 220.144 habitantes em 

uma área de 1.841 km² (IBGE, 2008). 

No município de Ilhéus, o manguezal do rio Cachoeira está distribuído 

longitudinalmente desde a baía do Pontal a proximidades do bairro Banco da Vitória, distante 

cerca de 10 km da baía, abrangendo uma área de aproximadamente 248 ha. (MARTINS & 

COUTO, 2007). 

O recorte espacial adotado para o presente estudo foi delimitado de forma que 

abarcasse o manguezal do rio Cachoeira em sua totalidade. Deste modo, passou a 

compreender também os sistemas adjacentes (Mata Atlântica, cultivos agrícolas, etc.), a 

malha urbana e sistema água, conforme a figura 1. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo 
Fonte: Adaptado de Martins & Couto (2007) e Google (2007). 
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2.2. PROCESSO DE OCUPAÇÃO E POVOAMENTO 

 

 

O estabelecimento do território ilheense remonta ao século XVI, quando D. João III 

implementou as capitanias hereditárias como forma de administração do império português e 

doou a Jorge de Correia Figueiredo uma grande extensão de terra. 

Necessariamente agrícola, a então vila de São Jorge dos Ilhéus teve na cana-de-açúcar 

(Saccharum), na metade do século XVI, o primeiro produto de importância econômica, 

durante uma década, chegando a ter de oito a nove engenhos em atividade (COELHO FILHO, 

2000), além de alguns poucos produtos de subsistência plantados como arroz, milho, feijão, 

mandioca e algodão (BARBOSA, 2003). 

Seu primeiro núcleo residencial foi estabelecido a essa época. De acordo com Andrade 

(2003), inicialmente a vila instituiu-se num alto à foz do rio Cachoeira denominado morro de 

São Sebastião, local estratégico de onde era possível a defesa dos ataques dos índios, 

expandindo-se em seguida para as áreas planas adjacentes e aos morros vizinhos. 

A cana-de-açúcar entra em decadência, após seqüenciais ataques indígenas, e estagna 

a transformação espacial ilheense até meados do século XVIII, início do cultivo de outra 

monocultura, a do cacau (Theobroma cacao L.), atraindo imigrantes e forasteiros. Cerca de 

cem anos depois, se iniciava o processo de materialização urbana e histórica da cidade, com a 

instalação do centro comercial e residências pela orla marítima. 

O cacau desponta como importante fonte econômica e influenciadora social na vila. A 

elevação à condição de cidade em 1881 confirmar tal situação, a qual vem acompanhada de 

um grande crescimento produtivo e, conseqüentemente, populacional. Segundo Alvim e 

Rosário (1972) já em 1895, 112 mil sacos de cacau eram exportados, chegando a 29 mil 

toneladas anuais em 1910, tornando Ilhéus um dos maiores produtores de cacau do mundo. A 

cidade se tornava a mais próspera do interior da Bahia. A população teve um aumento de mais 

de 700% num período de vinte anos (1890 a 1920) (ANDRADE, 2003). 

O capital proveniente da produção cacaueira subsidiou todas as necessidades 

acarretadas com a alta produção, como a construção de estradas de ferro, porto e aeroporto, 

ligando a cidade à rede de comunicações e facilitando o escoamento do produto. Além da 

infra-estrutura logística, a economia cacaueira contribuiu à construção da rede de iluminação 
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elétrica e de esgoto, escolas, igrejas, etc. gerando não só uma influencia econômica, mas 

contribuindo sobremaneira para o estabelecimento de uma cultura3. 

O início do cultivo do cacau por outros países, influenciados pela opulência 

conseguida em Ilhéus, foi o início da decadência da produção nesse município. Mascarenhas 

(1997) identifica as conseqüências desse fato através da cotação da tonelada do produto no 

mercado internacional, o qual virava em torno de US$ 4.000/t. no final da década de 70, 

passando a ser cotado por cerca de US$ 800/t. Os baixos preços passaram a inviabilizar sua 

produção, devido a demanda intensa de mão de obra e o uso de tecnologias baseadas em 

insumos modernos, sobretudo após variações climáticas que passaram a ocorrer sobre a 

região, resultando no abandono de lavouras, aumentando a incidência de pragas e doenças, 

reduzindo ainda mais sua produtividade (VIRGENS FILHO et al., 1993). 

As doenças eram uma das mais graves ameaças à já fragilizada produção cacaueira do 

município. Segundo Oliveira & Luz (2005), a “podridão-parda” (Phytophthora) foi a primeira 

grande preocupação nesse sentido, permanecendo por anos, com perdas estimadas entre 20 e 

30% da produção anual. Os autores explicam ainda que, a “podridão-parda” foi relegada ao 

esquecimento após o aparecimento da “vassoura-de-bruxa” (Crinipellis perniciosa), esta 

encontrou condições ambientais extremamente favoráveis, disseminando-se rapidamente, 

atingindo proporções epidêmicas. A “vassoura-de-bruxa” foi a doença mais devastadora da 

cultura cacaueira, atingindo mais de 90% da lavoura (MASCARENHAS, 1997), gerando 

problemas procedentes como os ligado ao crédito e financiamento. 

A crise da cacauicultura se converteu no desemprego em massa e endividamento 

no comércio (MASCARENHAS,1993) Mesmo com a economia em crise, a população 

cresceu em passo acelerado, ocupando inicialmente espaços vazios na zona central, passando 

a existir bairros sobre o manguezal ora ali existentes, modelo o qual se prolongou às décadas 

posteriores em sentido norte, oeste e sul, incorporando progressivamente novas áreas de 

manguezal a área urbana (ANDRADE, 2003). 

De acordo com Fidelman (2000), foi no período de 1980-1990 que os manguezais do 

rio Cachoeira começaram a ser atingidos com a expansão urbana, resultado do 

estabelecimento do bairro Teotônio Vilela, surgida a partir de aterramentos de áreas de 

manguezais por parte da população mais carente, e consolidado pela prefeitura com instalação 

de equipamentos urbanos básicos.  

                                                 
3  Entendida como “a configuração de conduta aprendida e resultados de conduta cujos elementos 
componentes são partilhados e transmitidos pelos membros de uma sociedade particular” (LINTON, 1991, p. 43) 
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A prática de aterrar manguezais tem se intensificado em função da migração da 

população de baixa renda, provocada, principalmente, pela crise na cacauicultura 

(FIDELMAN, op. cit.). Os manguezais do rio Cachoeira têm no bairro Teotônio Vilela a 

principal ameaça ao bom funcionamento desse sistema. 

 

 

2.3. CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

 

 

O rio Cachoeira possui padrão de drenagem do tipo dendrítica4. De regime 

permanente, drena uma área de aproximadamente 5.242km², com perímetro de 548km e 

vazão média anual de 24,06m³/s, com registros históricos de valores médios de 0,934 e 

618m³/s anuais (SANTOS, 2003). Apesar de ser francamente fluvial na maior parte do ano, o 

regime do rio Cachoeira aumenta com a ocorrência de chuvas (OLIVEIRA, 1997). 

Tomando como referência a estação climatológica do aeroporto de Ilhéus/Jorge 

Amado, localizado a cerca de 1km do manguezal do rio Cachoeira, o clima pode ser 

caracterizado como quente e úmido sem estação seca, podendo ser classificada, segundo o 

sistema de Köppen, como tipo Af. O período mais chuvoso vai de março a julho, tendo o mês 

de março como o de maior média de precipitação (259,5mm). O mês mais quente é fevereiro 

com média de 29,6ºC, podendo chegar a atingir 30,1°C, e os meses menos quentes são julho e 

agosto, apresentando média de temperatura máxima superior a 19ºC (Fig. 2) (INFRAERO, 

2007). 

O clima é influenciado pela Massa Equatorial Atlântica (mEa), pela Massa Tropical 

Atlântica (mTa) e pela Massa Tropical Continental (mTc), as quais vão dar origem às frentes, 

anticiclones móveis, linhas de estabilidades tropicais e à ondas de leste (ROEDER, 1975). 

As ondas de leste geradas pelas massas de ar atuantes na região não incidem sobre os 

manguezais, pois os mesmos estão protegidos em uma baía (baía do pontal). Há, porém, a 

ocorrência das ondas de maré, importante fenômeno à manutenção dos manguezais. 

A progradação das marés sobre os manguezais ocorre periodicamente com duas 

preamares e duas baixa-mares num período de aproximadamente 24 horas, sendo classificada 

como semidiurna (MÍGUENS, 2000). Seu nível médio é de 1,12m, alçando as maiores 

                                                 
4  Conhecida como arborescente, pela semelhança com os galhos de uma árvore, este padrão é 
desenvolvido sobre rochas de resistência uniforme ou em rochas estratificadas horizontais (GUERRA & 
CUNHA, 1995). 
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amplitudes em torno de 2,5m, com altura mínima de -0,1m e máxima de 2,4m, ambas na maré 

de sizígia (DHN, 2007), o que a caracteriza como mesomaré. 
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Figura 2 – Valores médios referentes ao resumo do período de nove anos (1998 – 2006). 
Fonte: INFRAERO (2007) 

A penetração das águas salgadas trazidas pelas correntes de maré somente é possível 

devido a características geomorfológicas da região. De acordo com Nacif et al. (2003) os 

manguezais do rio Cachoeira estão compreendidos nas planícies marinhas e fluviomarinhas, 

cercado pelos tabuleiros pré-litorâneos à margem esquerda e pelos tabuleiros costeiros e à 

direita. 

Essa denominação utilizada por Nacif et al. pertence ao terceiro nível de classificação 

taxonômica (unidades geomorfológicas), abaixo dos táxons regiões geomorfológicas e 

domínios geomorfoclimáticos (BRASIL, 1981b). Utilizando-se desses dois táxons superiores, 

podemos enquadrar as planícies marinhas e fluviomarinhas na região das planícies litorâneas 

e domínio dos depósitos sedimentares; os tabuleiros pré-litorâneos na região do planalto 

rebaixado, domínio dos planaltos cristalino; e os tabuleiros costeiros na região dos baixos 

planaltos, domínio dos planaltos inumados. 

A partir dos sedimentos marinhos e fluviais, com presença de matéria orgânica, que 

ocorrem nas planícies marinhas e fluviomarinhas, são desenvolvidos os solos halomórficos 

(PRADA-GAMERO et al., 2004). Os solos presentes no manguezal do rio Cachoeira foram 

inicialmente classificados como “tipos de terrenos” (SILVA, 1975) e indiscriminados 

(BRASIL, 1981b). 

Com o estabelecimento do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 

1999), os solos do manguezal do rio Cachoeira foram classificados como Gleissolos Sálicos 

Sódicos, podendo aparecer ainda os Gleissolos Tiomórficos nas zonas de transição (NACIF et 

al., 2003). 



26 

Geologicamente, a cobertura sedimentar corresponde as areias litorâneas (Depósitos 

Quaternários) e aos sedimentos do Grupo Barreiras (BARBOSA E DOMINGUES, 1996). 

Os Depósitos Quaternários da região são compostos pela acumulação de sedimentos 

finos (de mangue). Estão representados pelos Depósitos Flúvio-Lagunares, com depósitos de 

argilas orgânica, infiltradas e camadas finas de detritos vegetais nas camadas arenosas 

(CPRM, 1997). A Formação Barreiras é caracterizada pelos sedimentos terrígenos de cores 

variegadas e granulometria nas frações argila, areia e cascalho, estratificada irregularmente e 

normalmente indistinta (VILAS-BOAS, 1996) 
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CAPÍTULO 3 

O ECOSSISTEMA MANGUEZAL 

 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

 

O manguezal é um “ecossistema costeiro e tropical onde predominam os mangues, aos 

quais se associam outros componentes vegetais e animais, adaptados a um substrato 

periodicamente inundado pelas marés, com grande variação de salinidade” (SCHAEFFER-

NOVELLI et al. 2002, p. 5). 

Por ser uma formação tropical, possui seu maior e melhor desenvolvimento entre os 

trópicos de Câncer e de Capricórnio (23°30’N e 23°30’S), estendendo-se ocasionalmente a 

latitudes superiores, a pouco mais de 30ºN e 30°S, onde seu desenvolvimento e vigor são 

limitados pelas características climáticas (CINTRÓN & SCHAEFFER-NOVELLI, 1983). 

No Brasil, os manguezais estão dispostos desde a foz do rio Oiapoque, 04°30’N, 

Estado do Amapá, até o município de Laguna, no Estado de Santa Catarina, a 28°30’S (Fig. 

3). Possuem uma área de cobertura vegetal estimada entre 10.000km² (HERZ, 1991) e 

25.000km² (SAENGER et al., 1983). O Estado da Bahia participa dessa estimativa com 

1.000km², distribuídos em 1.181km de costa (RAMOS, 2002), dos quais 11,42km² 

pertencentes ao município de Ilhéus (MARTINS & COUTO, 2007). 

De acordo com Walsh (1974), para o desenvolvimento extensivo do manguezal cinco 

requisitos são preponderantes: temperaturas médias, do mês mais frio, acima de 20°C e 

amplitude inferior a 5°C em cada estação; substrato constituído por silte e argila fina, rica em 

matéria orgânica; costas livres da forte ação das vagas e marés violentas; água salgada e larga 

amplitude de marés. 

Por ser um sistema aberto referente a energia e matéria (LUGO & SNEDAKER, 

1974), o input, transporte de matéria para o sistema, e o output, reciclagem e exportação de 

matéria, são controlados por fatores físicos, como as marés e as chuvas, e biológicos – como 

atividades da fauna e queda das folhas de mangue (FEEMAR, 1979). 

O manguezal apresenta uma rica e abundante fauna, composta por aves, crustáceos, 

moluscos, mamíferos e peixes, apesar de, no geral, não serem exclusivos desse sistema. 

Alguns organismos possuem as maiores populações nesse meio, como o aratu (Goniopsis 

cruentata Latreille, 1803), marinheiro-do-mangue (Aratus pisonii H. Milne Edwards, 1837), a 
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ostra-do-mangue (Crassostrea rhizophorae Guilding, 1928), e o caranguejo-uçá (Ucides 

cordatus L., 1763) (LACERDA, 1999). 

 
Figura 3 – Distribuição dos manguezais na região Neotropical. 
Fonte: JIMÉNEZ (2000). 

Para melhor compreensão da diversidade faunística do manguezal, alguns autores 

classificam os animais conforme sua locomoção (SCHAEFFER-NOVELLI et al. 2002), 

tempo de permanência no manguezal (LACERDA, 1984; RAMOS, 2002), tamanho ou hábito 

de vida (LEITÃO, 1995), ou grupos funcionais (LACERDA, 1999). Todavia, Schaeffer-

Novelli et al. (2002) apresenta uma zonação horizontal do bosque, caracterizando, além da 

localização na planície de maré, a fauna, a flora e o tipo de sedimento (Fig. 4). 

 
Figura 4 – Desenho esquemático de zonação horizontal de bosques de mangue. 
Fonte: Schaeffer-Novelli et al. (2002). 
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A zona I, denominada zona externa, é uma faixa estreita, em contato com o corpo 

d’água, sujeita a inundações periódicas das marés. Possui sedimento areno-lodoso, rico em 

matéria orgânica e fauna variada. A flora é comumente representada por Rhizophora L. A 

zona interna, II, localizada logo após a faixa externa, apresenta espécies de caranguejo 

(Brachyura) e animais predadores destes. Os sedimentos são areno-lodoso na parte anterior e 

tendendo a arenoso na parte mais interna, ambos ricos em matéria orgânica. A flora é 

composta por Laguncularia Gaertn, f. e Avicennia L., podendo existir bosques mistos com 

Rhizophora L. Nos troncos, raízes e pneumatóforos desses mangues são encontrado ainda 

macroalgas. Na parte mais arenosa há o predomínio do mangue Laguncularia Gaertn, f. A 

zona seguinte, III, também conhecida como zona de apicum, é a zona característica de regiões 

onde ocorrem secas prolongadas. Devido a sua topografia mais elevada, os sedimentos são 

arenosos e hipersalinos, podendo conter matéria orgânica e nutrientes nas camadas inferiores 

Essa faixa é atingida com menor freqüência pelas marés e não possui vegetação devido a alta 

salinidade. A fauna também é pobre, ocorrendo algumas espécies de caranguejo durante os 

períodos chuvosos. A IV e última zona é a zona de transição. É a transição entre o manguezal 

e os ecossistemas terrestres (ecótono). Os sedimentos são arenosos e salinidade próximas a 

zero. Na fauna são encontrados alguns insetos (Insecta), pássaros (Passeriformes), e lagartos 

(Sauria, Squamata) associados ao ecossistema terrestre. O mangue-de-botão (Conocarpus), o 

algodoeiro-do-mangue (Hibiscus pernambucensis Arruda). e avencão (Adiantum 

macrophylla) são as espécies vegetais mais comuns. 

Vale ressaltar que, devido à maleabilidade das espécies de mangue, não é difícil 

encontrar diferentes padrões de zonação, os quais vão variar de acordo com os condicionantes 

locais. 

 

 

3.2. OS MANGUES 

 

 

Os mangues constituem um grupo de árvores e arbustos tropicais, diversos 

florísticamente, pertencentes a famílias que compartilham características fisiológicas e 

adaptações especiais, permitindo a permanência em água salina e substrato inconsolidado, 

lodoso e com ausência de oxigênio. (SCHAEFFER-NOVELLI et al. 2000).  

De acordo com Alongi (2002), possuem características estruturais e funcionais únicas. 

Conforme o autor, os mangues apresentam características morfológicas e ecofisiológicas e 
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adaptações como raízes aéreas, embriões vivíparos, propagação de propágulos através das 

marés, taxas rápidas de produção de dossel, ausência de sub-bosque, ausência de anéis de 

crescimento, troncos estreitos, raízes densamente distribuídas, mecanismo altamente eficiente 

de retenção de nutrientes, habilidade de lidar com o sal e a conservação do balanço de água e 

carbono. 

Existem no mundo 56 espécies de mangue pertencentes a 17 gêneros compreendidas 

em 12 famílias. Tida como local de surgimento dos manguezais, a região Indo-Pacífico 

Ocidental possui a maior diversidade geral e específica, 14 e 44, respectivamente (CINTRÓN 

& SCHAEFFER-NOVELLI, 1983). 

No território brasileiro, os mangues são representados por quatro gêneros, Rhizophora 

L. (Rhizophoraceae), Avicennia L. (Avicenniaceae), Laguncularia Gaertn, f. (Combretaceae) 

e Conocarpus L. (Combretaceae), com ocorrência de sete espécies: Rhizophora mangle L., 

Rhizophora harrisonii Leechman, Rhizophora racemosa G. M. Mayer, Avicennia 

schaueriana Stapf & Leechman, Avicennia germinans (L.) Stearn, Laguncularia racemosa 

(L.) Stearn e Conocarpus erecta L. (SCHAEFFER-NOVELLI, 1991). Destas, cinco estão 

presentes na costa baiana, R. mangle, A. schaueriana, A. germinans, L. racemosa e C. erectus 

(RAMOS, 2002).  

Apesar de não haver um inventário das espécies de mangue presentes no município de 

Ilhéus, foram registradas as presenças de R. mangle, A. schaueriana e L. racemosa (Fig. 5) 

em dois diferentes manguezais do município (MARTINS, 2004; MARTINS & COUTO, 

2007; SOUZA et al., 2007). 

Conhecida vulgarmente como mangue vermelho, a espécie R. mangle possui ampla 

distribuição pelas costas americanas, da África Ocidental e algumas ilhas do pacífico. Sendo 

nativa dessa região geográfica (CHAPMAN, 1970 Apud JIMÉNEZ, 2000), sua altura depende 

diretamente dos condicionantes ambientais, podendo chegar a 50m (CINTRÓN et al., 1978). 

Essa espécie alcança seu melhor desenvolvimento estrutural em regiões ribeirinhas, com 

ausência de tempestades ciclonica, ocorrendo principalmente ao longo das margens e dos 

vales inundáveis dos rios onde existem deságüe abundante de água e alto influxo de nutrientes 

(JIMÉNEZ, 2000). 

A L. racemosa, popular mangue branco, está presente nas costas tropicais e 

subtropicais da América do Norte e do Sul e na África Ocidental (GRAHAM, 1964 Apud 

JIMÉNEZ, 2000). Cresce sob uma grande diversidade de condições ambientais, dominando 

áreas com baixa salinidade, e, em geral, é encontrada na franja interior dos manguezais 

(JIMÉNEZ, 2000). Pode atingir até 25m de altura (TAYLOR Apud JIMÉNEZ, 2000).
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Figura 5 – Descrição das espécies presentes no município de Ilhéus, com foto dos respectivos bosques. 
Fonte: Adaptado de Schaeffer-Novelli & Cintrón (1986) e Martins (2008).
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A espécie A schaueriana, ou mangue preto, é caracterizada pela sua tolerância a altas 

salinidades e às condições climáticas e edáficas (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). Possuem 

sistema radicular semelhante a da L. racemosa, ou seja, desenvolve-se horizontalmente, 

abaixo da superfície, de onde saem ramificações e chegam a superfície verticalmente. 

O sistema manguezal conta ainda com espécies vegetais de Poaceae, sendo a mais 

comum a Spartina Schreb., e epífitas, destaque às das famílias Bromeliaceae e Orchidaceae. 

Completam a biocenose liquens, musgos, macro e microalgas. 

 

 

3.3. IMPORTÂNCIA 

 

 

Os manguezais possuem uma estrutura que possibilita a manutenção de diversos 

habitats propícios à proteção contra predadores, reprodução, desova e crescimento de diversas 

espécies marinhas ou de água doce. Dois terços das espécies de peixes marinhos dependem 

desse sistema, podendo chegar até 97% em algumas regiões do mundo (GUSMÃO, 2002). 

A fauna do manguezal tem uma grande importância para a pesca local. A maioria das 

espécies de valor comercial utiliza os manguezais como abrigo de predadores. Somente 20% 

das espécies de importância econômica de camarão (Crustacea: Decapoda), por exemplo, não 

tem algum tipo de ligação com os manguezais, enquanto outras espécies passam de 3 a 4 

meses nesse ambiente ou mesmo em áreas adjacentes para onde são exportados os detritos 

orgânicos dos mangues (COUTO et al., 2003). 

Além do valor comercial que algumas espécies do manguezal detém, importantes 

benefícios ambientais podem ser atribuídos a esse sistema. Grasso et al. (1995), descreve 

alguns desses benefícios destacando seu papel, a saber: biodiversidade, representada pelos 

recursos genéticos, proteção de espécies, diversidade do ecossistema e processos 

evolucionários; processos ecológicos, denotado na fixação e ciclagem de nutrientes, 

circulação e limpeza do ar e da água, formação do solo e pelo suporte para a vida global; 

proteção da bacia de drenagem, através do controle de erosão, da redução do fluxo local e da 

regulagem dos fluxos de corrente; pesquisa e educação; além dos “benefícios sem consumo” 

como o espiritual e o cultural/histórico. 

Pereira Filho & Alves (1999) cita ainda como benefício ocasionado por esse 

ecossistema a função de depurador, uma vez que funciona como filtro biológico, auxiliando 

na inertização de partículas contaminantes. 
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Os mangues são utilizados como fonte de lenha e combustível, estacas, postes, cercas 

e trilhos de trem. Tradicionalmente utiliza-se do tanino presente em seus troncos para tintura 

de tecidos. Outro importante uso de algumas espécies de mangue é o medicinal. De acordo 

com Uphof (1968 Apud JIMÉNEZ 2000), infusões da casca da L. racemosa, por exemplo, são 

utilizados como adstringentes e tônicos. O quadro 1  lista as principais funções e usos 

proporcionados pelo ecossistema manguezal. 

Quadro 1 – Funções e usos proporcionados pelo ecossistema manguezal. 
Fonte: Adaptado de FAO 1994 (tradução nossa). 

Combustível Construção 
Lenha Viga, andaime 
Carvão Construção pesada 
Comida, drogas e bebidas Dormentes ferroviários 
Açúcar Adereços à mineração 
Álcool Estaleiros 
Óleo de cozinha Vigas e postes 
Vinagre Colmo, sapé, palha ou esteira 
Chá Pisos e revestimentos 
Bebidas fermentadas Moirão, papelão/compensado 
Cosméticos Itens domésticos 
Condimentos (casca) Cola 
Doces (propágulo) Óleo capilar 
Vegetais (fruto/fohas) Punhos de ferramentas 
Pesca Almofariz de arroz 
Estacas Brinquedos 
Embarcações Incenso 
Madeira para defumadores Outros produtos naturais 
Taninos para redes e linhas Peixes 
Couros, têxteis Crustáceos 
Fibra sintética (raiom) Mel 
Corante de pano Cera 
Tatino para preservação de cortumes Pássaros 
Agricultura Mamíferos 
Forragem Repteis 
Outros produtos florestais Outras faunas 
Caixas de embalagens Produtos de celulose 
Fumo de folha Papeis (variedades) 
Medicinar  

 
Os manguezais ainda são utilizados em atividades relacionadas à recreação, como a 

prática de esportes aquáticos, como a canoagem e o iatismo, turismo, a partir de trilhas que 

perpassam por dentro dos bosques de mangue, apicultura, sendo o mel proveniente da siriúba 



34 

de excelente qualidade, e à criação de peixes, evitando assim, quando bem executado, danos à 

produtividade do sistema (SCHAEFFER-NOVELLI et al. 2002). 

 

 

3.4. BASES LEGAIS À PROTEÇÃO 

 

 

Os instrumentos legais de proteção aos manguezais são diversos, nas mais variadas 

escalas do poder. No Brasil, data de 1704 o primeiro documento em defesa dos manguezais. 

Depois desse, as leis ambientais têm evoluído sensivelmente, demonstrando uma preocupação 

constante para com esse ecossistema. 

Polette (1995) cita uma série cronológica de vinte e um diplomas legais, entre 

Regimentos, Alvarás, Leis, Decretos, Resoluções, e a Constituição de 1988, válidos em escala 

federal, que podem ser utilizados como instrumentos para garantir a preservação do 

manguezal. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), apesar de não citar diretamente o 

ecossistema manguezal, reserva um capítulo ao meio ambiente. O Capítulo VI, Art. 225, 

estabelece a Zona Costeira como patrimônio nacional protegido, cabendo ao Poder Público e 

à coletividade a responsabilidade de sua defesa e preservação. 

Outras prescrições legais, tanto na esfera federal quanto na estadual e municipal, 

colocam os manguezais como APP. O preceito de um ambiente permanentemente preservado 

implica no impedimento de ações degradantes, como o corte, a exploração, a supressão da 

vegetação, ou qualquer outro tipo de agressão. São exemplos o Art. 2, instituído através da 

Lei Federal nº 4.771/65, do Código Florestal (BRASIL, 1965), as Resoluções nº 004/85 

(BRASIL, 1985) e nº 303/02 (BRASIL, 2002) do CONAMA, Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, o Capítulo VIII, do Art. 215, da Constituição Estadual (BAHIA, 1989), o Decreto 

Estadual nº 6.785/97 (BAHIA, 1997), e o Capítulo XV, do Art. 222, da Lei Orgânica do 

Município (ILHÉUS, 1990). 

Além desses dispositivos citados, a legislação federal ainda conta com diversos papéis 

legais que estabelecem os manguezais como Reservas Ecológicas, tais como a Lei Federal nº 

6.938/81 (BRASIL, 1981a), o Decreto Federal nº 89.336/84 (BRASIL, 1984) e a Resolução nº 

004/85 do CONAMA (BRASIL, 1985). Estes dispositivos passam a enquadrar as Reservas 

Ecológicas como APP, implicando nas mesmas implicações legais do Código Florestal 

brasileiro (BRASIL, 1965). 
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A diversidade de dispositivos legais já demonstra por si só a importância que o 

manguezal tem para a sociedade. O valor maior dessas leis, entretanto, não está na sua 

existência, mas, sobretudo, na sua efetividade. 
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CAPÍTULO 4 

PROCEDIMENTOS E MATERIAIS DA PESQUISA 

 

 

4.1. DINÂMICA ESPACIAL 
 

 

Para o reconhecimento das alterações espaciais ocorridas no manguezal do rio 

Cachoeira e adjacências foram utilizadas as seguintes geotecnologias: sensoriamento remoto, 

o SIG - Sistema de Informações Geográficas, e a cartografia digital. Além destas, foi feito o 

uso do GPS (Sistema de Posicionamento Global - Global Positioning System) em outras 

etapas da pesquisa. 

Existem atualmente centenas de softwares que representam as informações espaciais 

tanto no formato vetorial quanto raster, ou mesmo a conjunção dos dois. Os programas 

utilizados na pesquisa foram os que atendiam as seguintes exigências: conhecimento prévio 

na manipulação, atendimento ao objetivo proposto e demanda de baixo custo de investimento, 

sendo de distribuição gratuita ou que estivesse disponível em alguma instituição de ensino, no 

caso dos que necessitam de licença. Foram utilizados os softwares SPRING 5.0 (CÂMARA et 

al., 1996), ENVI 4.3 e ArcGIS 9.1. O primeiro foi obtido através do Protocolo de 

Transferência Arquivos (FTP - File Transfer Protocol), via internet, no seu sítio oficial 

(http://www.dpi.inpe.br/spring/), e foi executado em sistema operacional Windows XP SP2, 

num Notebook Acer Aspire 3652NWLMi; o segundo e o terceiro foram utilizados, 

respectivamente, no laboratório de Geoprocessamento do Setor de Geociências, Departamento 

de Ciências Exatas, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e na sala de 

computação do Programa de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente da 

Universidade Estadual “Julio de Mesquita Filho”, Campus de Rio Claro, em sistema 

operacional Windows XP SP2, computador PC. 

Devido à variedade de imagens de satélite atualmente disponíveis à proposta da 

pesquisa, ao custo de obtenção das imagens e à logística de aquisição das mesmas, optou-se 

pelo emprego do satélite, Landsat – Land Remote Sensing Satellite. Este se destaca pelo 

tempo em atividade e densidade de aplicação em estudos ligados ao manguezal, tanto em 

nível mundial como em nacional. 

Inicialmente, foi realizada uma busca através da internet, órgãos governamentais, 

ONGs, instituições privadas de pesquisa, etc. As imagens disponíveis foram triadas e 
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selecionadas de acordo com a qualidade, disponibilidade efetiva, percentual de nuvem sobre a 

área de estudo, custo e periodicidade temporal. 

As imagens utilizadas tiveram duas diferentes instituições como fonte de aquisição, o 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a NASA – National Aeronautics and 

Space Administration. A partir do sitio oficial do INPE foram obtidas as imagens Landsat 

com intervalos de imageamento de 7 anos. Essas imagens estavam em extensão TIFF (Tagged 

Imagem File Format) e contavam com todas as bandas possíveis ao sensor. Através do acervo 

GeoCover (NASA, 2006) foi realizado o download do mosaico de imagens Landsat 

ortorretificadas que correspondia a área de estudos (S-24-10_2000), no formato MrSID 

(Multiresolution Seamless Image Database). Ambas as aquisições foram realizadas via FTP. 

Essa imagem foi utilizada como base cartográfica à correção geométrica das demais imagens. 

O quadro 2 especifica as informações referentes as imagens de satélite utilizadas na pesquisa. 

Quadro 2 - Imagens de satélites utilizadas na análise de dinâmica espacial. 

Satélite Sensor Data de imageamento Acervo Data de aquisição 

Landsat 5 TM 09/05//1987 Catálogo de Imagens INPE 28-08-2006 
Landsat 5 TM 28/05/1994 Catálogo de Imagens INPE 03-06-2006 
Landsat 7 ETM+ 23/05/2001 Catálogo de Imagens INPE 28-08-2006 
Landsat 5 TM 03/06/2008 Catálogo de Imagens INPE 01-02-2008 
Landsat 5 TM Mosaico 2000 Catálogo GeoCover 26-11-2007 

As imagens de sensoriamento remoto utilizadas na pesquisa foram tratadas em 

ambiente SIG. 

 

4.1.1. Pré-processamento 

 

O pré-processamento compreende técnicas que tem por objetivo atenuar os efeitos da 

atmosfera sobre as imagens e padronizar os valores numéricos das mesmas (correção 

atmosférica e radiométrica), ajustar a imagem a um sistema de coordenadas (correção 

geométrica). É nessa etapa que ocorre também a remoção de possíveis ruídos existentes em 

algumas imagens. 

No aplicativo SPRING 5.0 foi estabelecido um banco de dados gerenciado em dBase, 

com projeto na projeção Universal Transversa de Mercator – UTM, Datum South American 

Datum 1969 – SAD-69 e retângulo envolvente nas coordenadas 14º59’33.00” e 14º32’46.00” 

de latitude sul e 39º10’52.00” e 38º54’32.00” de longitude oeste. O retângulo envolvente foi 

definido de modo que abrangesse toda a área de estudo. 

A primeira técnica de pré-processamento utilizada foi a restauração (Fig. 6), segundo 

sugestão de DGI/INPE (2007). A restauração consiste na aplicação de um filtro linear, 
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específico para cada sensor, cujo objetivo é corrigir distorções inseridas pelo sensor óptico e 

visa reduzir o efeito de borramento (LOPES, 2005). O SPRING 5.0 foi utilizado nessa etapa 

do trabalho. 

 
Figura 6 – Exemplo de imagem (banda 4, ano de 1994) antes e após a 
aplicação da técnica de restauração. 

As imagens foram então exportadas no formato GeoTIFF (Semelhante ao formato 

TIF, porém possui um sistema de referência geográfica) e abertas no módulo Impima 5.0 do 

SPRING, onde foram recortadas e salvas em extensão SPG, formato lido pelo SPRING 5.0. O 

recorte teve como objetivo minimizar o tempo de processamento das imagens pelo 

computador, além de aumentar a acurácia das técnicas empregadas. 

As imagens restauradas passaram então pelo processo de correção geométrica, a qual 

foi realizada através do registro. O registro elimina distorções na imagem provenientes na 

formação da mesma, pelo sensor e/ou por imprecisão dos dados de posicionamento da 

plataforma (Fig. 7) (LOPES, 2005). 

Por estar em um formado que o SPRING não reconhece, a imagem MrSID foi aberta 

no aplicativo ENVI 4.3 e exportada no formato GeoTIFF, recortando a área de interesse 

durante a mudança de extensão e sendo importada ao SPRING 5.0. 
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Figura 7 – Esquema representativo da realização de uma correção geométrica. 
Fonte: Lopes (2005). 

A partir dessa base cartográfica, foram identificados, no SPRING 5.0, pontos notáveis, 

os quais serviram de pontos de controle, GCPs (Ground Control Points), realizando o registro 

de imagem para imagem. 

A projeção utilizada no registro foi a UTM. A escolha dessa projeção se deu devido à 

preservação dos ângulos e às pequenas distorções que a mesma ocasiona, não ultrapassando 

0,5% (SILVA, 1999), além da sua facilidade na obtenção de distâncias e sua adoção 

internacional. 

Como datum foi utilizado o SAD-69, conforme norma adotada pelo IBGE (2007) a 

partir de 1967 (VERONEZ, 1998). A função polinomial adotada à correção geométrica foi a 

de 1ª ordem, interpolador “vizinho mais próximo”. 

Para cada imagem foram amostrados dez GCPs (Fig. 8), conforme sugestão de 

DGI/INPE (2007), adotando-se como padrão os erros de posicionamento inferiores a meio 

pixel. Obteram-se os seguintes erros médios quadráticos para cada ano: 1987 = 0.161; 1994 = 

0.146; 2001 = 0.150; 2008 = 0.159. 

O método do Pixel Escuro, ou Dark Object Subtraction (CHAVEZ, 1988), foi 

utilizado como correção atmosférica. De acordo com esse método, em toda e qualquer 

imagem e qualquer banda espectral existem pixels que deveriam assumir o valor “0”, zero, 

pois estes poderiam não receber a radiação incidente, logo não a refletiriam (PONZONI & 

SHIMABUKURO, 2007). 
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Figura 8 – Distribuição espacial dos 10 GCPs utilizados na correção geométrica das imagens. 

Como o SPRING não possui uma rotina própria para o processamento do Dark Object 

Subtraction, adequou-se a técnica de operações aritméticas de imagem para tal procedimento. 

Nesse caso, utilizou-se a seguinte expressão: 

C=Ganho*A+Offset 
Onde: 

C = nome da imagem de saída 
Ganho = valor a ser multiplicado aos DNs da imagem. Utilizou-se 1. 
A = banda que será utilizada na expressão. 
Offset = valor a ser adicionado aos DNs da imagem. Nesse caso utilizou-se valor negativo. 

Algumas bandas já se enquadravam no método do pixel escuro, apresentando valores 

mínimos iguais a zero (tab. 1), portanto não passaram pela aplicação do método. A diferença 

visual na composição colorida da imagem pode ser observada na Figura 9. 

Tabela 1 – Estatística das imagens, antes e após da correção atmosférica. 
    1987 1994 2001 2008 
  Banda Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

1 39 254 42 254 49 254 24 254 
2 0 254 11 254 33 254 7 254 
3 0 254 0 254 20 254 0 254 
4 0 254 0 254 2 254 0 254 
5 0 254 0 254 15 254 0 254 

A
n
t
e
s 

7 0 254 0 254 0 254 0 254 
  Banda Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

1 0 215 0 212 0 205 0 254 
2 0 254 0 243 0 221 0 254 
3 0 254 0 254 0 234 0 254 
4 0 254 0 254 0 252 0 254 
5 0 254 0 254 0 239 0 254 

D
e
p
o
i
s 7 0 254 0 254 0 254 0 254 
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Figura 9 – Imagem antes e após a aplicação da técnica do pixel escuro 
(exemplo R4G5B1, ano de 1994). 

 

4.1.2 Realce 

 

O realce da imagem compreendeu a escolha da tríade à composição colorida e a 

aplicação de realce de contraste. No primeiro caso, as bandas espectrais à composição RGB 

foi obtida a partir do cálculo do OIF (Optimum Index Factor), conforme Chavez Jr. et al. 

(1982). 

Os cinco tripletos mais bem classificados (tab. 2) foram testados em composição 

RGB, sendo eleito o tripleto 145 para a aplicação de realce. 

Tabela 2 – Ranking do índice OIF para os anos estudados. O 
tripleto em destaque foi utilizado à identificação das classes 
temáticas. 

Rank OIF 1987 1994 2001 2008 
1º 124 124 314 124 
2º 314 314 415 314 
3º 415 415 417 415 
4º 417 417 427 417 
5º 437 437 437 437 

A técnica de realce tem por objetivo melhorar a qualidade “visual” da imagem 

(NOVO, 1992). As técnicas mais utilizadas são: manipulação de contraste, filtragem espacial, 
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operações aritméticas e rotação de imagens (componentes principais). No presente estudo 

toda a etapa de realce foi realizada no aplicativo SPRING 5.0. 

Devido à facilidade de identificação da vegetação de mangue intrínseca nas imagens 

Landsat, foi realizada somente a técnica de realce de contraste linear (Fig. 10A). O constraste 

linear usado nas imagens Landsat utiliza uma função onde a transferência se dá através de 

uma reta (Fig. 10B). 

 
Figura 10 – Em A, imagem-exemplo (R4G5B1, ano de 1994) antes e após a aplicação do contraste linear; em B, 
esquema demonstrativo da diferença da distribuição histogramica na entrada e saída dos DNs do contraste linear. 
Fonte: adaptado de DGI/INPE (2007). 

 

4.1.3 Interpretação visual, vetorização e layout 

 

As imagens realçadas foram abertas no aplicativo ArcGIS 9.1, onde foi executada a 

vetorização das classes identificadas por interpretação visual. No mesmo software foi 

realizada a formatação do layout, finalização e análise do mapa. 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL (TENSORES) 

 

A 

B 
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A identificação e caracterização dos indicadores de pressão presentes no manguezal do 

rio Cachoeira foram realizadas a partir de observações em campo de elementos inseridos na 

paisagem que possam causar estresse ao ecossistema manguezal. 

Com base no mapeamento realizado na etapa anterior e norteado pelo mapeamento da 

problemática ambiental da cidade de Ilhéus (CRA, 1994), foi elaborada uma lista de controle 

de campo (check list field) (ANEXO) e foram identificados em campo impactos potenciais 

que poderiam estar ocorrendo sobre o ecossistema em questão. Estes foram fotografados com 

câmera digital (Olympus FE-100) e registrados a localização com o GPS eTrex da Garmin. 

Outras oportunidades de registro surgiram durante a etapa seguinte, no levantamento 

das propriedades florísticas e estruturais, quando houve o adentramento à vegetação em 

estudo e foi possível observar diferentes formas de impacto. 

 

 

4.3. PROPRIEDADE FLORÍSTICA E ESTRUTURAL 

 

 

Para o estabelecimento das propriedades estruturais do manguezal do rio Cachoeira 

optou-se pelo do Quadrante Centrado – PCQM, Point-Centered Quarter Method 

(SCHAEFFER-NOVELLI & CINTRÓN, 1986; MITCHELL, 2004). Este método baseia-se 

no estabelecimento de pontos ao longo de um rumo que cruza a área de estudo. Este rumo 

deve ser estabelecido de modo que não passe por gradientes estruturais ou físico-químicos. 

Cada ponto divide o rumo em quatro quadrantes, a partir de uma linha perpendicular ao rumo. 

São coletados os dados somente de uma árvore por quadrante, a que estiver mais próxima do 

ponto (Fig. 11). 

Foram estabelecidas quatro transecções, das quais segmentavam-se em duas parte, fato 

associado as margens do rio ou a ilhotas que abrigavam a vegetação manguezal. Os transectos 

foram enumerados de 1 a 8, da montante à jusante (Fig. 12). 

Os transectos foram distribuídos de acordo com o acesso, a heterogeneidade espacial, 

observadas nas imagens de satélite, e em localidades que fossem garantidas a integridade 

física tanto dos recursos humanos quanto dos instrumentos. O deslocamento ao campo foi 

realizado com veículo oficial da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Aos acessos 

onde era inviável o uso do veículo da universidade foi utilizado uma lancha [Comprimento: 

5,50m; Largura (boca): 1,40m; Profundidade (portal): 0,45m; Contorno: 2,30m; Motor: 
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marine, 15HP]. A logística de transporte e coleta teve apoio financeiro do Fundo Setorial de 

Recursos Hídricos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(Processo CNPq-CTHidro 14/2005 – 13 3343/2006), através do Programa de Pós-Graduação 

em Sistemas Aquáticos Tropicais (PPGSAT/UESC). 

 
Figura 11 – Modelo esquemático do PCQM. “d” representa a distância 
medida do ponto central até a árvore mais próxima de cada quadrante. 
Fonte: Schaeffer-Novelli & Cintrón (1986). 

Com o uso dos dados de sensoriamento remoto foi possível, em ambiente SIG, coletar 

as coordenadas geográficas dos transectos estabelecidos. As coordenadas foram identificadas 

em campo com o auxílio de um GPS Garmin eTrex. 

Os pontos de referência à coleta foram estabelecidos a cada dez metros. Para isso foi 

utilizado um barbante previamente calibrado, indicando os pontos com uma fita plástica. 

Para a caracterização das propriedades estruturais do manguezal do rio Cachoeira, 

foram coletados e analisados as seguintes variáveis: densidade, área basal, freqüência, área 

basal média, seguindo metodologia proposta por Schaeffer-Novelli & Cintrón (1986). 
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Figura 12 – Localização e distribuição dos transectos no manguezal do rio Cachoeira. 
Fonte: MARTINS (2008) 

A árvore mais próxima ao ponto de referência de cada quadrante teve sua distância 

medida com o uso de fita métrica comum, calibrada em metros. As medidas foram somadas 

resultando na distância total. O valor deste, dividido pelo número de indivíduos, resultou na 

distância média. As árvores foram identificadas taxonomicamente de acordo com Schaeffer-

Novelli & Cintrón (1986), contando com a presença da Profª. Drª. Erminda da Conceição G. 

Couto e da Bióloga Lorena Lacerda Santos. Todos os dados foram tabulados em planilha 

Microsoft Excel. 

A altura das árvores foi tomada de duas formas. As árvores com até 3 metros de altura 

tiveram suas alturas medidas com trena. As medições acima dessa marca foram aferidas de 

forma aproximada, apoiando-se nas proposições de Brown et al. (1995), o qual afirma que a 

coleta de dados em campo podem ser amostrados a partir de correlações, aceitando erro de 5 a 

10% de acordo com os objetivos que se deseja alcançar, utilizando-se, por exemplo, a altura 

de uma pessoa como referência. Para aferir o diâmetro das árvores realizou-se a medição da 

circunferência do tronco a 1,3m do solo, convencionada a altura do peito (CAP), utilizando 

fita métrica comum. Os valores foram divididos por π (3,1416), determinando então o 

diâmetro a altura do peito (DAP) de cada árvore. 
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Para determinar a densidade total (troncos/m²), foi aplicada a sentença 1/d², onde d 

representa a distância média das árvores ao ponto de referência. O cálculo de densidade por 

espécie foi realizado contabilizando o número de indivíduos e dividindo este pelo total. O 

produto foi multiplicado pela densidade total. 

A aquisição da área basal (g) da árvore foi estimada empregando a seguinte fórmula: 

g (m²) = 0,00007854 (DAP cm)² 

A área basal por espécies foi obtida somando a área todos os indivíduos da mesma 

espécie; a área basal total multiplicando a densidade total pela soma das áreas basais das 

espécies; e a área basal média (AB) dividindo o valor da área basal total pelo número de 

indivíduos: 

(AB) = g/n 

Os percentuais de contribuição por espécie em freqüência absoluta e relativa, 

densidade relativa e área basal relativa, foram valorados aplicando respectivamente as 

seguintes equações: 

Freqüência absoluta = Número de pontos com espécies x 100 
Número total de pontos 

 
Freqüência relativa = Freqüência de uma espécie x 100 

Soma das freqüências 
 
Densidade relativa = Número de indivíduos de uma espécie x 100 

Número total de indivíduos 
 

Área basal relativa =         Área basal de uma espécie      x 100 
Área basal para todas as espécies 

Foi diferenciada também a Área Basal média. Este foi adquirido a partir do produto da 

soma da densidade relativa, área basal relativa e freqüência relativa. 
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CAPÍTULO 5 

A AÇÃO ANTRÓPICA E SEUS IMPACTOS 

 

 

5.1. DINÂMICA TÊMPORO-ESPACIAL 

 

 

Foram identificadas e mapeadas quatro classes temáticas: manguezal, compreendendo 

as espécies típicas de mangue, independente do seu estado de conservação; água, que 

corresponde aos corpos lóticos e lênticos, à zona costeira e aos bancos de areia submergíveis; 

urbano, representando o ambiente construído e seu perímetro; e sistemas adjacentes, o qual 

abarca solos expostos, matas, cultivos agrícolas e praia. 

A partir do mapeamento das classes pôde-se constatar a variação espacial dessas 

classes ao longo do período em estudo. 

Devido à confluência de mais dois rios, Santana e Itacanoeira, na foz do rio Cachoeira, 

e conseqüente conjunção de algumas áreas de manguezal, foram realizadas esforços na 

tentativa de delimitar empiricamente o limite destas áreas pertencentes ao Cachoeira. 

Adotaram-se como limite de cada rio, os canais de escoamento preferenciais identificados nas 

imagens de satélite e confirmados em campo. Essa separação foi obtida com o intuito de aferir 

dados quantitativos de área, definindo deste modo, o aumento/diminuição não só dos 

manguezais, mas também das demais classes. 

O primeiro ano analisado, 1987 (Fig. 13), demonstra o início da ocupação do bairro 

Teotônio Vilela, bairro ao norte dos manguezais da margem esquerda do rio Cachoeira. 

Conforme Fidelman (2000) foi nessa década que se deu o início da ocupação deste espaço. A 

distância média dos manguezais da linha de costa é de aproximadamente 6.300m. 

A presença antrópica nesse momento se limitava a ocupação dos espaços vazios, não 

atingindo os manguezais do rio Cachoeira. O manguezal, de certa forma, limitava a expansão 

naquele sentido. 

Apesar do estudo de Moreira & Trevizan (2005) comprovar que a maioria dos 

habitantes desse bairro é procedente da zona urbana, diversas comunicações (FIDELMAN, 

2000; MACEDO, 2001; ANDRADE, 2003; MARTINS, 2007), confirmam a crise da lavoura 

cacaueira como a principal responsável pela ocupação de espaços sobre os manguezais no 

município de Ilhéus, sendo desta forma, um reflexo de origem rural e não urbano. 
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Figura 13 – Distribuição dos manguezais do rio Cachoeira para o ano de 1987. 



49 

 
Figura 14 – Distribuição dos manguezais do rio Cachoeira para o ano de 1994. 
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De acordo com Silva (1996 apud FIDELMAN, 2000), a ocupação dos manguezais que 

precederam o bairro Teotônio Vilela, assim como ocorrências análogas sobre os manguezais 

do município, se deu devido à escassez de moradia e o elevado preços dos poucos imóveis 

disponíveis, sendo a prefeitura conivente com essa prática que, no caso específico de bairro 

Teotônio Vilela, foi a promotora do aterramento e loteamento. Os indicadores de pressão 

nessa época são, possivelmente, o corte e aterro da vegetação. 

A implementação do bairro pela própria prefeitura, a manutenção da crise econômica 

baseada na monocultura do cacau e o crescimento demográfico do município, aumentando de 

131.454 em 1980 (IBGE, 1982-1983) para 223.750 em 1991 (IBGE, 1991), serviram de 

fomento à continuação da ocupação, por meio da invasão, de áreas adjacentes aos manguezais 

e sobre o próprio ecossistema. 

Ao longo da década predominou a ocupação por meio de invasão, aumentando assim a 

área do bairro e o avanço sobre os manguezais no ano de 1994 (Fig. 14). Essa ocupação 

seguiu o seguinte padrão: as camadas mais carentes da população ocupam áreas que se 

valorizam com o estabelecimento de indivíduos de maior poder aquisitivo, os quais 

modificam a tipologia das habitações, e forçam o deslocamento da população original à 

periferia, em direção aos manguezais, considerada área de menor valor (SILVA, 1996 apud 

FIDELMAN, 2000). 

As áreas então ocupadas sofrem adensamento populacional forçando os órgãos 

competentes oficializar tal condição. Interessados com essa situação, as empresas de serviços 

públicos, como a de energia elétrica e transporte, implantam, mesmo que precariamente, 

equipamentos e infra-estruturas suficientes ao provimento dos serviços. 

Aparentemente esse padrão teve características diferenciadas apenas nos manguezais 

distantes do perímetro urbano, como, por exemplo, nos mangues do rio Cururupe, distante 

cerca de 12km da cede administrativa, conforme apurou Martins et al. 2008. 

As populações que residem nesse meio, apesar da precariedade urbana, se 

“favorecem” dos recursos associados ao manguezal, ou mesmo da ação das marés, as quais 

removem os resíduos ocasionados pela deficiência de saneamento. 

A forma de ocupação nesse momento se caracterizou pela ocupação dos espaços 

vazios e aumento da pressão antrópica sobre o ecossistema manguezal, associados à baixa 

qualidade de vida da população. A partir desse período a caracterização dos impactos se 

resumiu, além do avanço do corte e aterro da vegetação, ao aumento de despejo de dejetos e 

resíduos sólidos e líquidos aos manguezais. 
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Figura 15 – Distribuição dos manguezais do rio Cachoeira para o ano de 2001. 
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Figura 16 – Distribuição dos manguezais do rio Cachoeira para o ano de 2008. 
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Os anos posteriores, mesmo com o decréscimo populacional no município, em cerca 

de 0,8% no período 1991/2000 (SEI, 2006), tenderam ao mesmo modo de crescimento da 

década anterior nas adjacências ao manguezal do rio Cachoeira. No ano de 2001 constata-se 

que o crescimento do bairro se deu no sentido sudeste, chegando até as margens do rio 

Cachoeira (Fig. 15). 

À margem direita do rio Cachoeira os manguezais permanecem com suas áreas 

inalteradas. Certamente, durante a década de 80 e 90, as atividades mais opressivas são as 

explorações de recursos pesqueiros e mariscos, sem alterar, porém, o funcionamento normal 

do sistema. 

A permanência da redução populacional do município, passando a 220.144 (IBGE, 

2008), não impediu a continuação do avanço sobre os manguezais (Fig. 16). Os principais 

indicadores de pressão desse momento mapeado podem ser observados atualmente. 

Os valores de alteração das áreas do manguezal e seu entorno podem ser notadas na 

figura 17. Os valores de variação de área confirmam o que foi identificado no mapeamento. 
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Figura 17 – Variação de área (km²) das classes identificadas durante o período estudado. 

A classe “urbano” foi a única que se constatou crescimento no período de 21 anos, 

12ha de 1987 a 1994, 56ha de 1994 a 2001 e 4ha de 2001 a 2008. Em detrimento, a classe 

manguezal teve sua área subtraída cerca de 2ha por intervalo estudado.O incentivo à 

conservação do patrimônio natural e à promoção do bem-estar das populações envolvidas na 

conservação são algumas das diretrizes do ecoturísmo, ou turismo ecológico, um dos 

segmentos do turismo, setor o qual o município se baseia como saída à estagnação econômica 

originária da crise da lavoura cacaueira. 
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Paradoxalmente não existem ações que beneficiem os manguezais à prática do 

ecoturismo. O cumprimento da legislação vigente por si só já deveria garantir a conservação 

ou preservação desse ecossistema no município. 

 

 

5.2. INTERVENÇÕES ATUAIS 

 

 

Como as visitas ao campo para a identificação dos impactos partiram da periferia da 

vegetação, ou seja, nos limites com o perímetro urbano e com ecótonos, serão discutidos 

inicialmente os impactos encontrados nesse espaço. 

Nesse sentido foram identificados dois tipos de impactos: negativo e positivo. Os 

impactos negativos são aqueles que agem como fator estresse no ecossistema. Os impactos 

positivos, antagônico, são os que favorecem de alguma forma o bom funcionamento do 

sistema. 

Os impactos causados pelo homem podem acarretar alterações nas propriedades 

físicas, químicas e biológicas do manguezal. Esses impactos poderão refletir diretamente nas 

relações sócio-econômicas da população dependente desse meio. 

Partindo do limite norte, onde há estreita relação com o perímetro urbano, podem ser 

observados os clássicos tensores iniciados com a invasão na década de 90. A figura 18 

demonstra uma área aterrada sobre o manguezal, onde há uma habitação com baixa infra-

estrutura e a delimitação territorial da propriedade. A presença do relógio de energia ao lado 

da habitação demonstra o início da oferta de serviços básicos a esses habitantes, ajudando 

assim a legitimar a ocupação. 

Nesse setor da área de estudo são notadas ainda a origem de alguns detritos que são 

depositados para a constituição da habitação e ruas, que podem ser tanto sedimento terrígeno-

argiloso (Fig. 18), quanto entulho de resíduos sólidos (Fig. 19). A compactação desse último 

detrito faculta, inclusive, a produção do gás metano, podendo este entrar em combustão a 

partir do contato com o oxigênio. 

O aterro é um dos impactos mais fortes à vegetação de mangue, pois elimina a 

vegetação por asfixia de suas raízes (Fig. 19), além de toda a fauna associada a esse 

ecossistema. Estes tipos de impactos podem, inclusive, representar a destruição direta do 

manguezal (VARJABEDIAN, 1995). 
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A dependência alimentícia e econômica que algumas famílias podem ter em relação a 

esse sistema é revelada na figura 19, a partir da presença de uma canoa. Essa vinculação é, 

por vezes, substituída pela presença de pequenas roças, onde são cultivados banana, mamão, 

abóbora, coco, dendê, etc. 

 
Figura 18 – Aterro e construção sobre o manguezal do rio Cachoeira. 

As famílias extrativistas dos recursos do manguezal contam ainda com um sério 

obstáculo à continuidade dessas atividades, a época do defeso de espécies. Esse período varia 

conforme a espécie e pode acarretar na diminuição volume da riqueza dessas espécies, devido 

à exploração predatória, além de implicações legais aos extrativistas em caso de coleta/pesca, 

venda, estocagem, beneficiamento ou industrialização de determinada espécies/produto. Uma 

alternativa a esse empecilho pode estar relacionado às práticas pluriativas (SCHNEIDER, 

2003), sobretudo aquelas relacionadas ao segmento turístico e à cacauicultura (MARTINS, 

2008). 

As atividades poderiam estar associadas tanto ao ambiente rural, quanto ao meio 

urbano, ou seja, atividades agrícolas ou não-agrícolas, já que as famílias se encontram na 

interface desses dois espaços. Dentre outros setores, as famílias de pescadores/catadores 

poderiam se ocupar no segmento turístico – com o ecoturismo; artesanal – utilizando matéria-
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prima do próprio ambiente; educacional – transmitindo o conhecimento empírico à população, 

dentre outros, sempre utilizando os manguezais como uma ferramenta que os valorizem para a 

continuidade dessas práticas. 

A população passaria a receber reais benefícios a melhores condições de vida, através 

do estimulo à capacitação de recursos humanos. Outras opções que contribuiriam para a 

utilização da mão-de-obra durante o período de defeso estariam ligadas à produção de 

atividades “agrícolas” no mesmo espaço periurbano adjacentes as áreas de manguezais, tais 

como a piscicultura, apicultura, a criação de espécies marinhas (ostra, caranguejo, camarão), 

etc., bem como a coleta/pesca de outros organismos que não estivessem em época de defeso, 

já que esse período varia com a espécie, como já dito. Para tanto, tornariam imperativos 

cursos de capacitação para as famílias envolvidas, orientando, sensibilizando e monitorando 

as mesmas a uma continuidade desse processo em longo prazo. 

 
Figura 19 – Aterro constituído de resíduos sólidos à margem do manguezal. 

O descaso dos órgãos públicos perante tal situação reflete na relação social dos 

habitantes do bairro. Este, apesar de oferecer áreas atualmente bem urbanizadas, apresenta um 

alto índice de violência e associação ao tráfico de entorpecentes, sobretudo nas áreas 

próximas aos manguezais. 
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Saindo do bairro e deslocando-se para noroeste da área de estudos, próximo aos 

transectos 1 e 3 (Fig. 12), foram identificados importantes intervenções antrópicas, sendo a 

rodovia BR-415 (Ilhéus-Itabuna) a mais representativa. 

A construção da BR-415 acarretou uma série de tensores ao manguezal do rio 

Cachoeira. Além do aterro e corte da vegetação para a implementação da BR, este facilitou o 

acesso a algumas áreas de mangue, implicando na ocorrência de novos tensores. O corte da 

vegetação (Fig 20), e a presença de detritos sólidos (Fig. 21) são os tensores mais comumente 

encontrados nessa área, porém, também são encontrados obras de engenharia (Fig. 22), e 

aterros para diversos fins. 

 
Figura 20 – Exemplos de cortes de vegetação realizados no manguezal do rio Cachoeira. 

Vale ressaltar que a presença de cortes na vegetação denota a necessidade de 

comunidades próximas a esse ecossistema. No caso específico dos cortes próximos à BR-415, 

estes podem ter sidos efetuados por habitantes dos movimentos de reforma agrária existentes 

à margem dessa rodovia, uma vez que uma parte dessa população não dispõe de outros 

recursos, se não os dos manguezais, para suprir algumas de suas necessidades básicas. Essa 

madeira é destinada, principalmente, à construção de moradias e à produção de lenha. 
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Figura 21 – Exemplos de detritos sólidos encontrados no manguezal do rio Cachoeira. 

Já os cortes no interior dos mangues ou em áreas de franja são realizados por pessoas 

de comunidades caiçaras. O destino da madeira é, em sua maioria, para a produção de lenha. 

Em oposição aos manguezais da margem esquerda, os quais sofrem pressões 

tipicamente urbanas, os manguezais à margem direita do rio Cachoeira são atingidos por 

impactos que não comprometem o bom funcionamento do sistema, tendo nesse setor o único 

impacto positivo de todo o manguezal. 

O difícil acesso via continente aos manguezais da margem direita do rio Cachoeira é, 

certamente, o principal motivo pela não incidência de impactos nesse manguezal. 

A presença de resíduos sólidos poderia estar associada às oscilações diárias das marés, 

a qual arrastaria esses detritos para o meio, onde ficaria retido devido à própria característica 

da vegetação. A alta freqüência de garrafas plásticas de bebida alcoólica em quase 100% dos 

mangues visitados, porém, quase que extingue essa hipótese, já que não se identificou essa 

homogeneidade com outros tipos de dejeto. 

Outro impacto freqüente nos manguezais da margem direita do rio Cachoeira, 

principalmente nas proximidades deste rio, são os cortes de vegetação. Como, além do acesso, 

o transporte é deficiente, os cortes são pontuais e em partes da árvore (raízes e galhos). 
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Figura 22 – Exemplos de obra de engenharia encontrada no manguezal do rio Cachoeira. 
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Um dado importante que se deve ressaltar é que, apesar da distância da cidade, 

existem ações que buscam proteger áreas adjacentes e acabam por contribuir para a 

conservação do manguezal. É o caso da RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), 

que ocorre nas proximidades do transecto 6 (Fig. 12), no limite com o manguezal, em uma 

área de mata atlântica, e tem o objetivo de conservar a diversidade biológica a partir de uma 

unidade de conservação privada. 

As propriedades fundiárias que preservam remanescentes de mata atlântica, ou mesmo 

aquelas que ainda cultivam cacau, no sistema cabruca, cultivo que utiliza árvores nativas 

remanescente de grande porte para o sombreamento do cacaueiro, contribuem igualmente à 

conservação dos manguezais. A habitação rarefeita evita, ou faz com que seja discreto, o 

lançamento de resíduos líquidos e sólidos no sistema em questão. 

Os impactos antrópicos incidentes sobre manguezal do rio Cachoeira ao longo dos 

anos podem ter acarretados uma série de modificações no sistema. Fidelman (1999) discute as 

possibilidades ocorridas em um estuário próximo ao Cachoeira, o do rio Santana, com um 

padrão de impacto análogo. Segundo o autor os prejuízos possíveis são na qualidade da água 

do estuário, na produtividade no sistema, nos habitats para espécies, na biodiversidade, no 

ciclo de vida de espécies aquáticas, nos valores estéticos e paisagísticos, nos usos tradicionais, 

no potencial turístico, na navegação, na recreação e na qualidade de vida da comunidade 

local. 

A validade dessa informação pôde ser dada através da análise vegetal dos bosques de 

mangue. 

 

 

5.3. STATUS DE CONSERVAÇÃO DOS MANGUES 

 

 

O entendimento das espécies presentes no manguezal do rio Cachoeira, e sua forma de 

organização, podem denotar uma resposta ao modo de ocupação espacial ocorrido no entorno 

do manguezal e aos reflexos dessa dinâmica na estruturação territorial atual. 

Foram três as espécies encontradas no manguezal do rio Cachoeira: Rhizophora 

mangle, Laguncularia racemosa e Avicennia schaueriana. Estas espécies são as mesmas 

encontradas em outros manguezais do município (MARTINS, 2004; SOUZA et al., 2007). R. 

mangle e L. racemosa foram as espécies mais presentes, estando em 7 dos 8 transectos 

amostrados, ao passo que A. schaueriana só apareceu em 2 transectos. 
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Os transectos 1, 2 e 3 e 4 são dominados por L. racemosa, estando esta espécie 

presente em quase todos os pontos (freqüência absoluta) e quadrantes (freqüência relativa). 

Outra espécie identificada nesses quatro transectos iniciais foi R. mangle, somente um 

indivíduo nos transectos 1 (Fig. 23) e 2 (Fig. 24), na porção intermediária desses manguezais, 

ausente no 3 (Fig. 25) e maior representatividade no 4 (Fig 26). Por esse motivo os valores de 

densidade e área basal de R. mangle nos transecto 1 e 2 não devem ser analisadas com muito 

rigor, pois não possuem representatividade diante do mosaico apresentado. 

O domínio acentuado de L. racemosa nos três primeiros transectos faz com que essa 

espécie seja a mais representativa relativamente nos demais parâmetros (Tab. 3). Esse padrão 

ainda pode ser identificado na altura das árvores, com média de aproximadamente 7,5m, e 

árvores mais altas que não ultrapassavam os 15m. 

Tabela 3 – Valores de densidade, área basal e freqüência por espécies para cada transecto. Rm = R. mangle; Lr = 
L. racemosa; As = A. schaueriana. 
  Densidade  Área basal (m²) Freqüência 
T*.  Sp. Absoluta (ha) Relativa (%) Média Total Relativa (%) Absoluta Relativa 

Lr 805,4 98,21 0,03 2,34 99,98 1 93,75 1 
Rm 14,6 1,79 0,00 0,00 0,02 0,07 6,25 
Lr 1050,2 98,15 0,01 0,91 86,47 1 93,33 2 
Rm 19,8 1,85 0,07 0,14 13,53 0,07 6,67 

3 Lr 1940 100 0,01 2,39 100 1 100 
Lr 516 61,43 0,01 0,75 51,53 0,78 60,87 4 
Rm 324 38,57 0,02 0,71 48,47 0,50 39,13 
Lr 63,6 10,61 0,01 0,04 2,00 0,17 15 5 
Rm 536,4 89,39 0,04 2,21 98,00 0,94 85 
Lr 232,9 38,18 0,01 0,27 19,16 0,6 45 
Rm 366 60 0,03 1,13 79,69 0,67 50 6 
As 11,1 1,82 0,01 0,02 1,15 0,07 5 
Lr 1400,8 54,72 0,00 0,15 5,67 0,64 47,37 
Rm 917,7 35,85 0,02 2,08 79,34 0,57 42,11 7 
As 241,5 9,43 0,02 0,39 15,00 0,14 10,53 
Rm 941,4 85,59 0,03 3,06 87,19 0,93 76,47 8 
As 158,6 14,41 0,03 0,45 12,81 0,29 23,53 

A baixa média de altura das árvores, a alta densidade absoluta (troncos por hectare) 

dos quatro primeiros transectos, com particular atenção aos valores de L. racemosa, e a 

descontinuidade dos parâmetros destes transectos em relação aos outros, podem denotar áreas 

com desequilíbrio ambiental. Jiménez et al. (1985) confirmam essa possibilidade indicando 

que o reduzido desenvolvimento estrutural pode estar associado a alterações antrópicas, não 

permitindo que o manguezal atinja a maturidade estrutural. 

No manguezal do rio Cachoeira, temos nesses quatro primeiros transectos, diferentes 

situações que podem estar causando algum tipo de tensor. O transecto 1 é cortado pela BR-

415, por esse motivo compreende dois setores, um que abarca do rio à borda da rodovia, e 
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outro que abrange da outra margem da rodovia ao fim da vegetação de mangue (Fig. 23). As 

margens desta rodovia são caracterizadas pela presença de vegetação ruderal, vegetação que 

ocupa habitats artificializados, ou seja, com intervenção antrópica, com extensão de cerca de 

5m em cada margem. 

 
Figura 23 – Perfil do manguezal do rio Cachoeira, transectos 1. As barras alternadas em branco e preto 
correspondem à escala de 10m. RC = rio Cachoeira. 

As diferenças entre esses dois setores são notórias. Enquanto que o setor em sentido 

ao rio possui uma menor densidade, quase que monoespecífico, sugerindo um bosque maduro 

(SCHAEFFER-NOVELLI & CINTRÓN, 1986), com desenvolvimento de berçário de L. 

racemosa em todos os pontos, o outro setor apresenta muitos troncos mortos com quase 

nenhuma regeneração. A explicação possível é que a rodovia passou a constituir uma barreira 

antrópica à penetração da maré nesse bosque. 

Outras características comuns em ambos os setores é o, já citado anteriormente, alto 

índice de cortes na vegetação, com rebrota em alguns casos, indicando perturbação da área 

(COUTO, 1996) e as frações grosseiras de sedimento, provavelmente oriundas da construção 

da rodovia BR-415. Além dessas intervenções antrópicas, a própria localização geográfica 

desse manguezal pode dificultar a penetração da maré, e conseqüentemente de nutrientes 

carreados por esta. 
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O transecto 2 está localizado em uma ilhota, à mesma longitude do transecto 1, e 

compartilha esse espaço com espécies ruderais. Semelhante estruturalmente com o transecto 

1, nesse transecto foi identificado o maior índice de corte de vegetação de mangue entre todos 

os transectos analisados. 

 
Figura 24 – Perfil do manguezal do rio Cachoeira, transectos 2. As barras alternadas em branco e preto 
correspondem à escala de 10m. RC = rio Cachoeira. 

O local em que se localiza esse transecto pode ser um complicador ambiental, pois é 

um lugar alto, aproximadamente 2m em relação à baixa-mar, e com muitos sedimentos com 

fração grosseira, o que permite a competição e o estabelecimento da vegetação ruderal. A 

presença de um grande berçário de R. mangle nos pontos de corte da vegetação é um bom 

indicador, pois direciona à regeneração da vegetação de mangue. 

O transecto 3 é o único monoespecífico dentre todos os analisados. É também o que 

possui a maior quantidade de resíduos sólidos e aterro (pressão urbana), caracterizando o 

sedimento com frações de areia. 

Com padrão bem característico, este bosque apresenta alta densidade, 1940 ind./ha., o 

maior por espécie dentre os amostrados, e baixo valor em área basal 2,39m², apesar de ser o 

transecto com terceiro maior valor. 

O baixo desenvolvimento desse mangue pode estar ligado às intervenções antrópicas 

de aterro, o qual levaria sedimentos grosseiros ao mangue, e resíduos sólidos. Uma 
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característica que confirma o alto rigor ambiental as quais as espécies de L. racemosa estão 

sendo submetidas é a alta presença de herbivoria, material foliar consumido pelos herbívoros, 

que, apesar de não ser aferida, esteve presente nessa espécie não só do transecto 3, mas em 

todos os transectos em que essas espécie se fez presente. 

 
Figura 25 – Perfil do manguezal do rio Cachoeira, transectos 3. As barras alternadas em branco e preto 
correspondem à escala de 10m. RC = rio Cachoeira. 

Outro transecto que expressou baixo desenvolvimento estrutural, porém mais bem 

desenvolvido que os transectos 1, 2 e 3, foi o de número 4. Este transecto apresenta alguns 

indivíduos próximo a margem do Cachoeira, não amostrados, havendo entre este e o 

manguezal propriamente dito 80m de vegetação no estágio de capoeira. 

Com o total de 840 ind./ha. e área basa total de 1,46m², o transecto 4 apresenta dois 

cenários diferentes, sendo dividido em três setores, dois dominados por L. racemosa e um 

dominado por R. mangle (Fig. 26). Apesar de possuir menor freqüência, o bosque de R. 

mangle chama atenção devido ao bom desenvolvimento de seus indivíduos, se assemelhando 

a catedrais. É nesse transecto que ocorre a diminuição acentuada da importância da espécie L. 
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racemosa e respectivo aumento da espécie R. mangle. Se nos transectos 1, 2, 3 e 4 L. 

racemosa é a mais importante, nos transectos 5, 6, 7 e 8, a R. mangle que assume essa posição 

(Figs. 28, 29, 30 e 31). 

 
Figura 26 – Perfil do manguezal do rio Cachoeira, transectos 4. As barras alternadas em branco e preto 
correspondem à escala de 10m. RC = rio Cachoeira. 

A ausência de cortes e de outros tipos de tensores antrópicos diretos na vegetação do 

manguezal norteia a explicação à presença de bosques pouco desenvolvido a condições 

ambientais naturais, como a penetração de corpos d’água neste manguezal. O que reforça essa 

proposta são os canais de escoamento preferencial encontrados no bosque de R. mangle. 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8

Transectos

Im
po

rtâ
nc

ia
 (

%
)

Rm

As

Lr

 
Figura 27 – Importância das espécies nos transectos do manguezal do rio Cachoeira. 

Os manguezais do transecto 7 foram, no geral, os mais densos encontrados no 

manguezal do rio Cachoeira (Tab. 1). Os mangues desse transecto apresentaram dois estágios 
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distintos, um dominado por L. racemosa, espécie mais freqüente (absoluta e relativa) nesse 

transecto, e outro dominado por R. mangle. 

O estágio dominado por L. racemosa é um bosque típico de mangue com rigor 

ambiental. Os indicadores são a alta densidade desta espécie, 1400ind./ha., altura (Fig 30) e 

contribuição em área basal total, 0,15m², e relativa, 5,67%, baixas. 

 
Figura 28 – Perfil do manguezal do rio Cachoeira, transectos 5. As barras alternadas em branco e preto 
correspondem à escala de 10m. RC = rio Cachoeira. 

Em contrapartida, a seção dominada por R. mangle mostra-se como um bosque 

maduro e em estágio final de desenvolvimento. Além de possuir árvores com mais de 15m de 

altura, as espécies de R. mangle, durante a coleta de dados, encontravam-se em germinação, 

significando serem indivíduos adultos. A outra espécie presente nesse bosque foi a A. 

schaueriana, esta com densidade e contribuição em área basal baixas. 

As características de sedimento também são divergentes em ambos os bosques, sendo 

mais arenoso na área de L. racemosa, possibilitando inclusive a construção de duas 

habitações, e mais argiloso onde a R. mangle é mais freqüente. 

A explicação para esse mosaico pode está associada a presença de um outro rio, o 

Itacanoeira, no final do transecto 7, o qual influenciaria as características ambientais e, 

conseqüentemente, a organização estrutural das árvores. O rio Itacanoeira é um rio estreito, de 

pouco volume de água e altamente antropizado, sobretudo por efluentes líquidos. A hipótese é 

que esse rio, por possuir baixa vazão, deposite os sedimentos finos nessa área de mangue e 

contribua, através de lançamento de esgotos, com os nutrientes para o crescimento das 

árvores. Em contrapartida, a parte inicial do transecto, mais sujeita a influencia do rio 
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Cachoeira, sofra com a convergência deste rio com a maré diminuindo a energia de transporte 

dos grãos de areia, depositando nesse setor do estuário. A baixa presença antrópica nesse 

transecto parece não estar influenciando no baixo desenvolvimento do mesmo, pois não foram 

identificados cortes e a baixa quantidade de detritos sólidos pode ter sido trazida por um dos 

dois rios, ou até mesmo pela maré. 

 
Figura 29 – Perfil do manguezal do rio Cachoeira, transectos 6. As barras alternadas em branco e preto 
correspondem à escala de 10m. RC = rio Cachoeira. 

Os transectos remanescentes, 5, 6 e 8, são os mais bem desenvolvidos, com destaque 

ao 5 e 8. Os manguezais desses transectos são os mais altos e estão entre os com menor 

densidade e maior área basal média (Tab. 1). Enquanto o transecto 5 é o mais próximo do 

bairro Teotônio Vilela, os manguezais do transecto 6 e 8, assim como o do transecto 4, fazem 

parte da margem direita do rio, distantes de qualquer forte distúrbio antrópico direto (Fig. 12). 

Nos três transectos, a espécie mais freqüente passa a ser R. mangle, tanto absoluta 

quanto relativa, e A. schaueriana se tornar presente em dois dos três transectos, enquanto L. 

racemosa ausente em um dos transectos (Figs. 28, 29 e 31). 

Os manguezais do transecto 6 aparentemente estão passando pelo processo de redução 

de densidade e aumento do volume de suas árvores, ou seja, estão na fase de transição à 

formação de um bosque bem desenvolvido, condição que ainda não possui. 
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Figura 30 – Perfil do manguezal do rio Cachoeira, transectos 7. As barras alternadas em branco e preto 
correspondem à escala de 10m. RC = rio Cachoeira; RS = rio Santana. 

As boas condições ambientais e a distância de impactos antrópicos diretos em 

convergência com as condições estruturais atuais deste transecto (Tab. 1) dentem a permitir a 

manutenção deste manguezal. 

Maiores transectos em extensão, 260m e 280m, respectivamente, os transectos 5 e 8 

(Figs. 28 e 31) são os que possuem os manguezais mais bem desenvolvidos. A ausência de L. 

racemosa no transecto 8 pode ser um indicativo de ambiente sadio, uma vez que essa espécie 

é mais resistente a tensores, sejam eles naturais ou antrópicos. A presença de muitas plântulas 

de R. mangle durante todo transecto é mais um indicativo da continuidade desse bosque caso 

haja possibilidade de competição, a partir da morte natural de árvores. A elevada altura das 

árvores deste transecto e a pouca quantidade de troncos mortos é um indicador de bosque 

saudável (SOARES et al., 2003). 

Ainda que não possua árvores de altura elevada, média de 9,32m, os mangues do 

transecto 5 são os que possuem menor densidade absoluta, 600 ind./ha., e maior área basal 

média por espécie, R. mangle com 0,04m², de todos os transectos aferidos. 

A elevada extensão deste mangue e a ausência de intervenções antrópicas diretas, 

aliadas as condições dos recursos naturais pode explicar o bom desenvolvimento dos mangues 

dos transectos 5 e 8. Mesmo com os manguezais que mais se aproximam ao bairro Teotônio 

Vilela, principal tensor identificado, a vegetação do transecto 5 não possui indicadores 

negativos, como corte ou efluentes sólidos. 



69 

 
Figura 31 – Perfil do manguezal do rio Cachoeira, transectos 8. As barras alternadas em branco e preto 
correspondem à escala de 10m. RC = rio Cachoeira; RI = rio Itacanoeira. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

 

 

A quantidade de informações sobre os aspectos dos manguezais do município é 

limitada, apesar da história de intervenções nesse meio e da flagrante ofensiva 

contemporânea. E esse fato se torna crítico, pois legitima, por omissão, as ações nesse 

ambiente. 

A não diversificação dos produtos agrícolas do município, mantendo no cacau o 

principal cultivo, e a continuidade do êxodo campo-cidade em toda a região cacaueira podem 

ser apontadas como principais motivadores à ocupação dos manguezais do rio Cachoeira. 

A sobreposição de alguns fatores ligados às intervenções antrópicas, tais como o 

tempo de incidência, variabilidade espacial e característica deste, e as condições ambientais, 

sobretudo aqueles relacionados diretamente ao tipo de sedimento e ao acesso do corpo d’água 

à vegetação influenciam diretamente na organização estrutural do manguezal do rio 

Cachoeira. 

Permanecendo o ritmo e a forma de alteração registrada nos últimos anos, as quais 

perduram atualmente, associadas à inatividade dos órgãos de combate a crimes ambientais, o 

cenário futuro previsto para esse ecossistema não é dos melhores. 

Ações como a implantação de RPPNs e recuperação da mata ciliar em áreas do 

entorno do manguezal, assim como o reforço às bases econômicas ligadas ao ecoturismo 

devem ser incentivadas e implantadas, pois se tornam mais ferramentas de anteparo a ações 

degradantes ao manguezal. 

O monitoramento da dinâmica espacial no entorno do manguezal, dos distúrbios 

conseqüentes e de parâmetros bio-geo-químicos do manguezal, do estuário e até mesmo da 

bacia hidrográfica, devem ser realizadas para que seja viabilizada a elaboração de um plano 

de conservação da vegetação de mangue junto ao confronto de informações com outras áreas 

estuarinas do litoral baiano. 

O uso das geotecnologias podem ser utilizadas como ferramenta ao monitoramento do 

manguezal do rio Cachoeira e demais mangues do município. Com o desenvolvimento de 

novos sensores e técnicas de mapeamento, essas tecnologias podem, inclusive, suprimir a 

etapa de fitossociologia. 

A problemática que envolve o manguezal do rio Cachoeira representam em primeira 

ordem um questão de cunho social, por isso, sua resolução deve ser direcionadas para esse 



71 

fim. Com isso certamente haverá sensibilidade e cobrança das comunidades envolvidas no 

sentido da defesa do patrimônio natural. 

O ganho de território sobre os manguezais do rio Cachoeira dificilmente será 

interrompido nos próximos anos, apesar da redução populacional. O cumprimento da 

legislação, o planejamento urbano, e a sensibilização coletiva poderiam mitigar, ou mesmo 

cessar, a transformação do espaço em áreas de manguezais. Enquanto isso não acontece, o 

município de Ilhéus ganha território emerso, e perde um ecossistema de inestimável valor, o 

com possíveis problemas sociais num futuro próximo. 
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ANEXO 

 

FICHA DE CAMPO 

 

 

Localização: ________________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____ Hora:_____:_____  

Coordenadas: ____________________ Latitude 

 ____________________ Longitude 

 nº do ponto: __________ 

Área:  Urbana Interior do manguezal:  Sim 

  Periurbana  Não 

  Rural 

 

Impactos: 

 Corte Foto (nº): _______________________ 

 Aterro ou sedimentação sem edificação Foto (nº): _______________________ 

 Aterro ou sedimentação com edificação Foto (nº): _______________________ 

 Efluentes domésticos Foto (nº): _______________________ 

 Efluentes industriais Foto (nº): _______________________ 

 Resíduos sólidos Foto (nº): _______________________ 

 Presença de armadilhas Foto (nº): _______________________ 

 Outro: __________________________ Foto (nº): _______________________ 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


