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RESUMO 
 

 

Entre os ecossistemas costeiros, os manguezais constituem um dos mais 

importantes, apresentando inúmeras funções ecológicas que os tornam 

imprescindíveis à região costeira. Associados a esse ecossistema podem ocorrer 

formações de extensas áreas desprovidas de vegetação que, em determinadas 

regiões, são resultantes da hipersalinidade do solo sendo denominadas de 

“apicum”. Essas áreas são consideradas importantes reservatórios de nutrientes e 

podem atuar como zona de retração de bosques de mangue, em uma possível 

situação de elevação do nível do mar. Desta forma, buscou-se obter informações 

sobre o apicum associado ao manguezal do Rio Tavares (Florianópolis, SC) 

visando caracterizar a área e sua relação com a vegetação de entorno como 

subsídio ao entendimento das energias que atuam nesse ecossistema. Para isso, 

realizou-se o monitoramento dos teores salinos da água intersticial do apicum, a 

caracterização estrutural em alguns pontos do bosque de mangue associado a 

essa área visando identificar a composição da vegetação nesses pontos e a 

análise temporal do manguezal do Rio Tavares. Empregando técnicas de 

Sensoriamento Remoto Sub-orbital analisou-se fotografias aéreas temporais dos 

anos de 1938, 1957, 1978, 1994, 1998 e 2001, com o objetivo de caracterizar a 

ocupação dos apicuns pela colonização da vegetação. Para a análise da 

salinidade na água intersticial foram determinadas duas transversais - T1 e T2 – 

onde foram distribuídos 7 e 6 pontos amostrais, respectivamente. Os valores 

máximos e mínimos de salinidade observados foram de 36 e 6, respectivamente. 

Durante o período analisado ocorreu uma variação nos teores salinos nos pontos 

amostrados, respondendo aos índices de precipitação, temperatura e amplitudes 

de maré registrados durante esse mesmo período. Os resultados obtidos 

indicaram que, a ausência de vegetação no apicum do Rio Tavares não responde 

aos teores de salinidade registrados para a área, não sendo esse o fator limitante 

para a colonização do apicum.  Em relação às análises temporais, notou-se uma 

tendência de colonização da vegetação nos locais sujeitos à maior inundação, 

ocorrendo no sentido Norte-Sul do manguezal. Observou-se uma evolução nos 

padrões de altura da vegetação, desde 1957 até o presente, principalmente nas 
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margens dos canais e porções mais internas do manguezal, correspondendo ao 

processo de amadurecimento dos bosques. Por outro lado, essas análises 

mostraram que o processo de ocupação do apicum associado ao manguezal do 

Rio Tavares apresentou uma redução na taxa de colonização nos últimos quatro 

anos. Essa área apresentou redução de 55% no levantamento do ano de 2001, 

quando comparado ao levantamento de 1938. Na porção Sudoeste desse apicum 

observou-se um rápido avanço na colonização pela vegetação como resposta às 

alterações dos processos hidrodinâmicos da área devido à implantação de canais 

artificiais no manguezal. A ocorrência de indivíduos jovens de mangue na porção 

Sul do apicum e o aumento nos processos erosivos observados nos canais de 

maré presentes na porção sudoeste da área, bem como a colonização da borda 

desses canais por indivíduos de Rhizophora mangle corroboram as observações 

das alterações nos processo hidrodinâmicos. 
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ABSTRACT 
 
 

Among shores ecosystems, the fens or mangroves constitutes one of more 

importants, showing a lots ecology functions that becomes necessary through the 

cost region. Associated to that ecosystem can occur formations of bigs areas 

without vegetation, that at some regions are the results of soil hipersaltishness 

which is called “apicum”, being a trimming of sand between the continent coast an 

the sea. These areas are considered important nutrients reservoirs that can 

perform as fen or mangroves forest reservation. When the sea increase its level. 

So, sougth to get infomations about the “apicum” associated to the fen of Tavares 

River (Florianópolis- Santa Catarina State), intending to characterize the area and 

its relationship with surrounding vegetation as supports of understanding of the 

energies that act in such ecologic-system. For that, was done a monitoring of salts 

contents in the interstitial water of the “apicum”, the structural characterization in 

some points of mangrove forest associated to that area intending to identify the 

composition of vegetation on that points and times analysis of the mangrove of the 

Tavares River. Using thechnics of remote sensorial of sub-orbital was analyzed air 

times photographs of following years 1938, 1957, 1978, 1994, 1998 and 2001 with 

the objective to characterize the “apicuns” occupation by vegetation during the 

colonization. For the analysis of the salinity through interstitial water ere 

determined on two transversals, T¹ and T² where were distributed a7 and 6 

samples points respectively. The maximum and minimum values of salting gotten 

were 36 and 6 respectively. During  the period analyzed occurred a variation about 

salting contained on points where samples were taken according rains indexes, 

temperatures and high tide registered during the same period. The results 

obtained had indicated that the absence of vegetation in Tavares River “apicum” 

was not according to the results of salting registered for that area, so, was evident, 

that, wasn’t the limitation factor to “apicum” colonization. Regarding to weather 

analyses was seem a trend of vegetation colonization on the places with tendency 

to overflow that occur from North to South of mangrove. Was seem an evolution 

regarding standards of vegetation height since 1957 to up to date, mainly on 

channels border and places inner of mangrove, following to the process of forests 
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mature. On the other hand, such analyses showed that the occupation process of 

the “apicum” associated to the mangrove of Tavares River, presented a reduction 

on setting rate on the last four years. That area has presented a reduction of 55% 

through 2001 searching, when compared on 1938 searching. On the Southwest of 

that “apicum” was observed a quickly advances of colonization in function to 

vegetation, as answer to the changes of the hydrodynamics processes of the area 

due to the implantation of the artificial channels on the mangrove. The occurrency 

of young individuals of mangrove on the South portion of the “apicum” an the 

increase of erosive processes observed on tide channels present on the 

southwest of such area and a colonization on board of that channels for the 

Rhizophora mangle corroborates the observations of alterations in the 

hydrodynamics process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Manguezais são ecossistemas costeiros, de transição entre os ambientes 

terrestre e marinho, característicos de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao 

regime das marés. Constitui-se de espécies vegetais lenhosas típicas 

(angiospermas), assim como micro e macroalgas (criptógamas), adaptadas à 

flutuações de salinidade e caracterizadas por colonizarem sedimentos 

predominantemente lodosos, com baixos teores de oxigênio. Este ecossistema 

ocorre em regiões abrigadas apresentando condições propícias para alimentação, 

proteção e reprodução de diversas espécies animais, e sendo considerado 

importante transformador de nutrientes em matéria orgânica e gerador de bens e 

serviços (Schaeffer-Novelli, 1995). 

O ecossistema manguezal está geralmente associado às margens de 

baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias 

costeiras onde haja encontro de águas de rios com as dos mares ou, diretamente, 

exposto à linha de costa protegidos por recifes de corais. São sistemas 

funcionalmente complexos, altamente resilientes e, portanto, estáveis. A cobertura 

vegetal, ao contrário do que acontece nas praias arenosas e nas dunas, instala-se 

em substratos de vasa de formação recente, de pequena declividade, sob a ação 

diária das marés de água salgada ou pelo menos salobra (Schaeffer-Novelli, 

1999).  

Estima-se que no mundo inteiro existem, aproximadamente, 162.000 Km2 

de manguezais (Saenger et al., 1983).  Para o Brasil, os manguezais são 

encontrados ao longo de praticamente todo o litoral, margeando estuários, 

lagunas e enseadas,  totalizando 25.000 Km2. Distribuem-se desde o Amapá até o 

município de Laguna (28°30’S), em Santa Catarina, l imite austral desse 

ecossistema no Atlântico Sul Ocidental (Schaeffer-Novelli, 1995). 

Embora seja um ecossistema de clima tropical, o manguezal pode também 

ocorrer em regiões de climas temperados, interagindo com outros ecossistemas 

mais adequados às altas latitudes, como as marismas. As condições ambientais 



Caracterização Ecológica do Apicum do Manguezal do Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina. 

LUGLI, D.O. (2004) 
    
 

16

ideais para que os manguezais alcancem sua maior expressão estrutural são 

descritos por Walsh (1974), como sendo:  

� Temperaturas médias acima de 20°C; 

� Média das temperaturas mínimas não inferior a 15°C ; 

� Amplitude térmica anual menor que 5°C; 

� Precipitação pluvial acima de 1.500 mm/ano, sem períodos prolongados de 

seca. 

As espécies vegetais que compõem o mangue no continente americano 

estão distribuídas entre os seguintes gêneros: Rhizophora, Avicennia, 

Laguncularia, Conocarpus e Pelliciera. A região do Oceano Índico e Pacífico 

Ocidental apresentam quarenta e quatro representantes, enquanto as Costas 

Oriental e Ocidental das Américas contêm somente seis a oito espécies, 

respectivamente (Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1983).  

Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986) contabilizam um total de 6 espécies 

pertencentes a três gêneros para o litoral brasileiro. O gênero Rhizophora 

(Mangue vermelho, sapateiro ou verdadeiro), encontra-se geralmente nas franjas 

dos bosques em contato com o mar, ao longo dos canais, na desembocadura de 

alguns rios ou nas partes internas dos estuários onde a salinidade não é muito 

elevada. As espécies registradas são: Rhizophora mangle, da desembocadura do 

Rio Oiapoque, até a Ilha de Santa Catarina; R. racemosa e R. harrisonii presentes 

desde a região norte até o Delta do Rio Parnaíba, no Piauí.  

O gênero Avicennia (Siriúba ou mangue preto) ocupa terrenos da zona 

entremarés, ao longo das margens lamacentas dos rios ou diretamente exposta 

às linhas de costa, desde que submetidas à intrusões salinas. Essas plantas 

toleram salinidades intersticiais muito mais altas que os demais gêneros de 

mangue, chegando a sobreviver em locais com salinidades de 90. As espécies 

encontradas são: Avicennia germinans, do norte até a desembocadura do Rio 

Macaé, ao norte do Estado do Rio de Janeiro (Maciel e Soffiati-Netto, 1998); e A. 

schaueriana, ao longo de todo litoral, com seu limite austral coincidindo com o 

próprio limite sul dos manguezais no Atlântico Sul Ocidental.  

O gênero Laguncularia (Mangue branco ou tinteira) é encontrado em 

costas banhadas por águas de baixa salinidade, às vezes, ao longo de canais de 
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água salobra ou em praias arenosas protegidas. É um gênero monoespecífico, ou 

seja, possui apenas uma espécie - Laguncularia racemosa - encontrada 

associada aos manguezais ao longo de todo litoral brasileiro. 

As espécies típicas de mangue são consideradas como halófitas 

facultativas, sendo aptas a colonizar ambientes salinos. Embora possam se 

desenvolver em ambientes livres da presença do sal, em tais condições não 

ocorre formação de bosques, pois perdem espaço na competição com plantas de 

crescimento mais rápido, melhor adaptadas à presença de água doce (Schaeffer-

Novelli, 1995). 

Apesar do número de espécies de mangue no Novo Mundo ser reduzido, 

estas plantas colonizam uma diversidade de ambientes sob condições climáticas 

que podem variar de muito úmidas à áridas. Essa habilidade e sucesso em 

persistir nestes ambientes amplamente distintos é extraordinária, refletindo a 

extrema tolerância e maleabilidade dos manguezais (Schaeffer-Novelli e Cintron-

Molero, 1993). 

Conseqüentemente, os bosques de mangue podem apresentar uma 

grande variabilidade quanto ao seu desenvolvimento estrutural, como resposta 

aos parâmetros abióticos, tais como concentrações de nutrientes, precipitação, 

evaporação, maré e tensores relacionados à baixas temperaturas, tormentas, 

secas e  altas salinidades, que operam em distintos graus de intensidades no 

ambiente (Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1983).  

Odum et al. (1977) introduziram o conceito de “assinatura energética” para 

descrever a ação e interação dos fatores físicos que atuam em um sistema. Sob 

este ponto de vista, os manguezais são sistemas altamente subsidiados por 

fontes de energias externas, como descrito acima. 

O desenvolvimento estrutural alcançado por um bosque de mangue, 

resultado dos níveis e periodicidade das fontes energéticas, da natureza e 

intensidade dos tensores presentes, define como é a “assinatura energética” do 

local, sugerindo infinitas possibilidades de variações fisiográficas. Por outro lado, 

a variabilidade na estrutura da vegetação é limitada pela plasticidade das 

espécies envolvidas e sua capacidade em se adaptar ao meio no qual se 
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desenvolvem (Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1985), conseqüentemente, isto os 

torna bastante frágeis perante danos agudos. 

Em função das distinções nas condições de produtividade e 

desenvolvimento estrutural, Lugo e Snedaker (1974) propuseram quatro 

diferentes tipos fisiográficos de bosques, sendo estes: ribeirinho, franja, ilhote e 

bacia. Outros dois tipos de bosques também são propostos: anão e rede. 

Entretanto, a ocorrência destes é limitada à condições de desenvolvimento 

estrutural distintas das outras categorias, limitando-se à regiões específicas do 

continente americano. 

O ecossistema manguezal apresenta importantes funções ecológicas. Um 

dos principais valores ecológicos deste ecossistema está em sua alta 

produtividade. Este sistema, considerado aberto, utiliza os nutrientes inorgânicos 

provindos das águas continentais e marinhas, transformando-os em matéria 

orgânica, sendo o ponto inicial de uma importante trama trófica sustentada na 

cadeia de decompositores (Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1983). A importância 

dessa contribuição de matéria orgânica de origem vegetal e animal é evidente 

quando comparada a produtividade primária dos ecossistemas estuarinos às 

zonas costeiras, sendo aqueles dez vezes superior a essas (Odum, 1983). 

Com relação a outras funções ecológicas dos manguezais que os tornam 

imprescindíveis à região costeira, pode-se destacar: área de abrigo, reprodução, 

desenvolvimento e alimentação de espécies marinhas, estuarinas, límnicas e 

terrestres; proteção da linha de costa; trapeador de sedimentos e nutrientes; área 

de abrigo de aves; controlador de vazão e prevenção de inundações e proteção 

contra tempestades; e berçário para diversas espécies de moluscos, peixes e 

crustáceos (Saenger et al., 1983; Hamilton e Snedaker, 1984; Schaeffer-Novelli, 

1995, Tognella-De-Rosa, 1995), para isso são necessários estudos em distintos 

locais. 

Devido sua importância ecológica e econômica torna-se imprescindível o 

conhecimento dos bens, serviços e funções ambientais desempenhados pelo 

ecossistema manguezal (Cintron e Schaeffer-Novelli, 1983; Saenger et al., 1983; 

Schaeffer-Novelli, 1995; Tognella-De-Rosa, 1995).  
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Esse ecossistema fornece uma variedade de produtos (bens) e serviços 

ambientais que são utilizados direta e indiretamente pelo homem. A subestimativa 

de seu valor econômico total e o impacto das atividades humanas sobre seu 

funcionamento são os maiores fatores para a contribuição generalizada da 

diminuição e degradação dos manguezais (Gilber e Janssen, 1998). 

É importante ressaltar que o ecossistema manguezal participa da economia 

ativa de populações que vivem em regiões costeiras. Segundo Hamilton e 

Snedaker (1984), os tradicionais produtos derivados desse ecossistema são 

utilizados como fonte de sustento econômico para muitas comunidades 

tradicionais, classificados como produtos de uso diretos. Dentre esses destacam-

se a pesca artesanal, uso da madeira como fonte de combustíveis e para 

construções; coleta de organismos para alimentação, área de lazer e recreação 

(Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1981; Saenger et al., 1983). 

Associado aos manguezais, em algumas regiões pode ocorrer a formação 

de extensas áreas hipersalinas, que são banhadas somente pelas marés de 

sizígia, sendo em sua maior parte desprovidas de vegetais vascularizados. Essas 

áreas hipersalinas, ou ainda, brejo de água salgada à borda do mar, são 

denominadas, segundo a língua indígena Tupi-Guarani, de apicuns (Dias Brito et 

al., 1982; Pellegrini, 2000; Crepani e Medeiros, 2003).  

Para Bigarella (1947), a zona de apicum faz parte da sucessão natural do 

manguezal para outras comunidades vegetais, sendo resultado da deposição de 

areias finas por ocasião da preamar. Manguezais são, geralmente, sistemas 

jovens uma vez que a dinâmica das marés nas áreas onde se localizam produz 

constante modificação na topografia desses terrenos, resultando numa seqüência 

de avanços e recuos da cobertura vegetal. 

Condições rigorosas de pluviosidade que ocorrem em climas áridos, 

provocam o acúmulo de sal no solo controlando a extensão da área ocupada pelo 

manguezal. Nesses ambientes, as árvores de mangue desenvolvem-se em solos 

cujo conteúdo de sal pode alcançar 2,6 vezes aquele observado na água do mar, 

podendo atingir teor de salinidade de 90 ou mais. Este constitui o limite extremo 

de tolerância ao sal das espécies mais aptas às altas concentrações.  Sob essas 
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condições, o mangue se desenvolve como um arbusto de menos de um metro de 

altura (Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1983). 

Jimenez (1981 apud Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1983) descreve para a 

Costa Rica que exemplares de Rhizophora mangle de pequeno porte se 

desenvolvendo em substratos com salinidades de 65 e indivíduos de Avicennia 

germinans com menos de 1,5 m dominam bosques de bacia com salinidade 

variando entre 70 e 90. 

Cintrón et al. (1978) registraram, ainda para a Costa Rica, a formação de 

lagunas hipersalinas localizadas na porção central do bosque do tipo ilhote, na 

Baia de Montalva.  Em períodos de alta pluviosidade, a salinidade observada foi 

de 50 e durante períodos de seca, em outros ilhotes similares da mesma região, a 

salinidade registrada foi de 160. 

Baseados nessas observações, Cintrón et al. (1978) descreveram padrões 

de sucessão de mangue em regiões desprovidas de aporte fluvial, com 

precipitação escassa (inferior a 1000 mm/ano), alta evaporação potencial (acima 

de 1.900 mm/ano) e amplitude média da maré de 0,3 m, constituindo o tipo 

fisiográfico ilhote, de acordo com a descrição de Lugo e Snedaker (1974). Sob 

essas condições, os autores postularam a teoria para formação das áreas 

hipersalinas ou apicuns (figura 1).  

 De acordo com essa teoria, o manguezal coloniza substrato preparado por 

bancos de Thalassia sendo, posteriormente, sucedido por Rhizophora sp, 

formando um bosque monoespecífico, devido ao hidrodinamismo relativamente 

intenso neste estágio. Desta forma, os propágulos de Rhizophora são aqueles 

que melhor se adaptam à fixação no substrato.  

Com o desenvolvimento do bosque e, conseqüente, aumento do banco 

sedimentar tanto em altura quanto em largura, suas porções mais protegidas 

passam a sofrer menor freqüência de inundação pela maré ocasionando acúmulo 

de matéria orgânica e aumento nos níveis de sais do solo (Cintrón e Schaeffer-

Novelli, 1983). Nesse estágio ocorre a colonização de Avicennia sp, espécie que 

melhor se adapta a essa nova condição. 

Com a continuidade desse processo, o desenvolvimento do bosque de 

mangue torna-se limitado, ocasionando uma diminuição na estrutura e cobertura 
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do bosque (Schaeffer-Novelli e Cintrón-Molero, 1993). Posteriormente, valores 

elevados de salinidade ocasionam a morte da vegetação iniciando, desta forma, o 

desenvolvimento de lagunas ou planícies hipersalinas. 

Para o litoral brasileiro, a ocorrência de lagunas hipersalinas ou apicuns 

associados aos manguezais são descritos desde o Estado do Pará até a Ilha de 

Santa Catarina. Entretanto, poucos autores tratam do tema especificamente, 

sendo os apicuns, na maioria dos casos, somente citados em relatos (Pellegrini, 

2000). 

Schaeffer-Novelli et al. (1994), em estudo no município de Caravelas (BA), 

registraram a ocorrência de uma área de apicum na porção mais interna de um 

bosque de franja, na Barra do Tomba.  Os autores observaram para essa área 

que a energia modeladora mais efetiva é a da maré, não havendo contribuição da 

drenagem continental ou escoamento superficial. A vegetação, na região mais 

interna, apresentava-se menos desenvolvida e estava submetida a um gradiente 

salino da água intersticial, além de maior profundidade do lençol freático.  

O maior teor de salinidade observado para região pelos autores foi de 102, 

em uma porção onde o lençol freático estava a uma profundidade de 60 cm em 

um ponto distante à 120 metros da margem do rio. 

A temperatura média anual registrada para a região de Caravelas é de 

23,6ºC, alcançando os picos máximos e mínimos nos meses de fevereiro (25,7ºC) 

e julho (20,8ºC), respectivamente. A precipitação média anual é igual a 1728,8 

mm, apresentando dois períodos de maior precipitação, abril e novembro, com 

217,9 mm e 239,0 mm, respectivamente. O mês de menor precipitação é o de 

agosto com 80,7 mm. 

A Barra do Tomba apresenta bosques mistos, com Rhizophora (76%) 

predominando sobre Avicennia junto à margem do canal, e uma inversão nessa 

composição na porção mais interna, quando Avicennia representa 78% dos 

indivíduos. O gênero Laguncularia aparece em baixa densidade nesta área. 

Pires (1994) registrou áreas de apicum no litoral oriental da Baía da 

Guanabara, que estavam inseridos em uma faixa de 70 km2 de manguezal, sendo 

parte integrante da APA-Guapimirim. 
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Pellegrini (2000) realizou a caracterização de uma planície hipersalina 

associada a um bosque de mangue na região de Guaratiba, Baia de Sepetiba, Rio 

de Janeiro. Esta região distingue-se pela ocorrência de dois tipos de clima.  O 

primeiro, encontrado na porção serrana que limita a região como sendo do tipo Af 

(segundo classificação de Köeppen), ou tropical quente e úmido, não 

apresentando estação seca, com precipitações superiores a 1500 mm/ano. O 

outro tipo é o Aw, ou tropical quente e úmido, encontrado na região da baixada. 

Apresenta déficit pluviométrico de 1 a 2 meses, mas devido à proximidade com o 

mar, ocasiona chuvas na “estação seca”, período compreendido entre os meses 

de junho a agosto. O valor máximo e mínimo de salinidade observados na região 

desprovida de vegetação foi de 113 e 45, respectivamente. Essas salinidades 

foram verificadas para o mês de agosto de 1997 e nos meses de julho e 

novembro de 1996, respectivamente. 

Santos e Araujo (1987) mapearam as áreas desprovidas de vegetação 

observadas no manguezal da Ilha de Santa Catarina. Com base em fotografias 

aéreas pancromáticas para os anos de 1938, 1957 e 1978 foram identificados 

distintos padrões de evolução desses manguezais. As áreas mapeadas 

apresentam diferentes regimes de inundação por marés, ausência de 

hipersalinidade na água intersticial do sedimento e vegetação circundante 

estruturalmente bem desenvolvida. 

Áreas desprovidas de flora vascular e apresentando hipersalinidade da 

água intersticial do sedimento em zonas de médio litoral, sendo alcançadas 

apenas pelas preamares de sizígia, são comuns em regiões tropicais submetidas 

a climas secos ou sazonalmente seco. A ocorrência dessas áreas nos 

manguezais da Ilha de Santa Catarina constitui um fato incomum, pois o clima da 

região, por ser muito úmido e apresentar distribuição regular na precipitação ao 

longo do ano (Santos e Araujo, 1987), não propicia a formação de lagunas 

hipersalinas. 

Nascimento (1993) apud Schaeffer-Novelli (1999) estudando um apicum no 

Estado do Piauí, verificou que a salinidade intersticial influencia a distribuição dos 

organismos no apicum atuando como fator limitante. Nos meses de verão 
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(estação seca), a salinidade apresentou valores crescentes da margem do rio 

para o apicum ocorrendo o inverso no inverno (estação chuvosa).  

A autora destaca que na estação chuvosa houve um equilíbrio da 

salinidade no manguezal, registrando-se um decréscimo acentuado desses 

valores no apicum. Isso pode estar associado ao constante revolvimento do 

sedimento das galerias por ocasião do inverno, quando os caranguejos do gênero 

Uca, assim como outros organismos escavadores, enriquecem a superfície do 

apicum com nutrientes retirados das camadas mais profundas. Os nutrientes são 

carreados pelas chuvas para o manguezal, contribuindo para o equilíbrio 

orgânico-mineral do ecossistema. Esse estudo assinala a importância das áreas 

de apicuns como reservatórios de nutrientes e, ainda, como áreas de abrigo para 

comunidades de animais que permanecem entocados durante os períodos de 

seca. 

A importância dos apicuns também é discutida para situações de elevação 

do nível do mar, quando estas áreas seriam colonizadas por espécies de mangue. 

O substrato seria preparado pela diluição dos sais pelas marés altas de sizígias e 

os  propágulos trazidos pelas preamares colonizariam esse ambiente previamente 

modificado (Schaeffer-Novelli, 1999). 

Por serem considerados sistemas abertos em termos de matéria e energia, 

Lugo e Snedaker (1974) ressaltam a dificuldade de manejo e conservação dos 

manguezais, por não apresentarem fronteiras que os distingam dos ecossistemas 

adjacentes, dos quais são intensamente dependentes. 

Devido a essa interação com ecossistemas adjacentes Schaeffer-Novelli e 

Cintrón-Molero (1994) destacam a importância em considerar o ecossistema 

manguezal como parte de uma paisagem, ou seja, em seus múltiplos níveis de 

organização e não como um sistema isolado. 

Este conceito de sistema aberto para o manguezal torna fundamental o 

entendimento dos processos de zonação e sucessão da vegetação, bem como, o 

papel das áreas de apicuns em regular a dinâmica local. 

Desta forma, a caracterização ecológica do apicum e sua relação com a 

vegetação de entorno subsidiará o entendimento das energias que atuam em 

micro e macro escala no sistema que compõe o manguezal do Rio Tavares. Para 
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isso, dados ambientais pretéritos (pluviosidade e temperatura ar) e atuais 

(pluviosidade, temperatura do ar, salinidade, marés, dinâmica da vegetação) 

foram associados à análise da evolução fisiográfica do manguezal do Rio Tavares 

por meio de técnicas de Sensoriamento Remoto Sub-orbital, por análise e 

interpretação de uma série temporal de fotografias aéreas.  

A utilização das técnicas de Sensoriamento Remoto em estudo de 

manguezais permite interpretar como atuam as condições ambientais no 

ecossistema, fornecendo informações que identifique alguns tensores a que estão 

submetidos.  

O Sensoriamento Remoto é definido como a ciência e arte de obter e 

comunicar informação em torno de um objeto, área ou fenômeno pela análise dos 

dados obtidos por um sensor que não está em contato direto com o objeto, área 

ou fenômeno pesquisado (Lillesand e Kiefer, 1994).  

Com o surgimento do Sensoriamento Remoto tornou-se possível obter 

dados sobre uma determinada região ou objeto, sem que haja contato físico com 

os mesmos.  No Brasil, essa ciência foi impulsionada na década de 60, com  

implemento do projeto RADAMBRASIL, o qual tinha por objetivo obter 

informações sobre os recursos naturais do país (Rosa, 1995). 

Diversos pesquisadores vêm utilizando técnicas de sensoriamento remoto 

em estudos de manguezais. Rasolofoharinoro et al. (1998) utilizaram imagens 

SPOT 1 e SPOT 2 para realizar o levantamento dos manguezais de Madagascar. 

Gao (1998), também utilizando imagem SPOT, mapeou os manguezais na Nova 

Zelândia. 

Everitt et al. (1996) utilizaram vídeo multispectral aerotransportado, 

integrado ao Sistema de Posicionamento Global (GPS), para detectar e mapear 

bosques de Avicennia germinans, ao longo da costa do Texas. Segundo os 

autores, a baixa reflectância apresentada pelos grupamentos de Avicennia 

germinans é resultante da coloração verde-escuro de suas folhas, que absorvem 

maior quantidade de radiação do espectro visível, quando comparadas com 

outras espécies e solos de tonalidades claras. Em fotografias infravemelho 

coloridas, os grupamentos de Avicennia germinans apresentam coloração 



Caracterização Ecológica do Apicum do Manguezal do Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina. 

LUGLI, D.O. (2004) 
    
 

25

vermelho-escuro, facilitando a determinação de sua distribuição na zona costeira 

do Texas. 

Ramírez-Garcia et al. (1998) realizaram a classificação do manguezal da 

foz do Rio Santiago no México, empregando imagens Landsat TM. Os autores 

descrevem a composição florística e estrutura do manguezal, avaliação dos níveis 

e amplitudes de desflorestamento por meio de análise retrospectiva da cobertura 

e distribuição das espécies de mangue. 

Camargo (2001) empregou técnicas de sensoriamento remoto em um 

estudo destinado a geração de propostas para o zoneamento dos manguezais 

presentes na Ilha de Santa Catarina.  

Dalotto (2003), na caracterização das condições naturais e antrópicas da 

área de formação fluviomaritima associada ao manguezal do Rio Itacorubi 

(Florianópolis, SC), estruturou uma base de dados como suporte a um plano de 

gestão de manguezais utilizando técnicas de geoprocessamento. 

Uma das técnicas de Sensoriamento Remoto é a análise de fotografias 

aéreas, as quais foram amplamente utilizadas na Primeira Guerra Mundial para a 

identificação de alvos. Entretanto, a aplicação da fotogrametria teve início quando 

o cientista francês Louis Daguerre, em 1839, anunciou o desenvolvimento do 

processo fotográfico (Marchetti e Garcia, 1977; Rosa, 1995).  

Com o uso de aeronaves cada vez mais estáveis e das tecnologias 

avançadas dos sistemas fotogramétricos, as fotografias aéreas, cada vez mais 

sofisticadas, passaram a ser utilizadas intensamente em diversas áreas como a 

engenharia, geografia, geologia, agronomia entre outras (Bernardy, 2000). 

Machado (1992) realizou o levantamento fisionômico de um manguezal 

impactado por óleo no Canal da Bertioga, São Paulo. A autora identificou três 

tipos fisionômicos de vegetação de mangue, baseado em diferentes texturas e 

tonalidades, observando que o tipo mais evidente representou a área diretamente 

atingida pelo óleo proveniente do rompimento de um oleoduto. 

No Espírito Santo, Vale (2000) utilizando fotointerpretação, observou 

intensas modificações morfo-estruturais nos manguezais da Barra do Rio São 

Mateus, município de Conceição da Barra, identificando processos sucessionais 

que estariam atuando sobre os diferentes bosques de mangue. 
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Bernardy (2000) avaliou as alterações ocorridas no Manguezal do Rio 

Itacorubi, Florianópolis (SC), numa analise temporal de fotografias aéreas. O 

autor evidencia as interferências ocasionadas pela ocupação e uso do solo, num 

primeiro momento como fornecedor de madeira e área para agropecuária e, 

atualmente, explorado na forma de construções de vias de interligações e 

edificações.  

Ainda para a Ilha de Santa Catarina, Oliveira (2001) realizou uma análise 

da evolução temporal do manguezal do Rio Tavares. O autor descreve que, entre 

os anos de 1938 e 1957, houve um aumento nas áreas impactadas de manguezal 

relacionado ao intenso processo de extração de madeira para uso dos curtumes, 

com uma diminuição nos ritmos de extração após o ano de 1957. 

O estudo de caracterização ecológica do apicum do manguezal do Rio 

Tavares é escopo de um projeto maior, em longo prazo, para o entendimento do 

funcionamento do ecossistema manguezal catarinense. Dentro da linha de 

pesquisa em manguezal, o presente estudo subsidiará projeto desenvolvido sobre 

Ecologia de Manguezal para o Brasil, cuja linha temática contempla abordagem 

para os manguezais da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, no Rio de 

Janeiro, desenvolvido sob coordenação do Dr. Mário Luiz Gomes Soares e do Rio 

Tavares, sob coordenação da Dra. Mônica Maria Pereira Tognella-De-Rosa. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o processo de colonização pela vegetação do apicum associado ao 

manguezal do Rio Tavares, Baia Sul, Florianópolis (SC).  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Levantar as alterações da cobertura e diferentes grupamentos vegetais na 

porção sudeste do manguezal do Rio Tavares, ao longo de uma série 

temporal, por interpretação de registros aerofotográficos; 

� Avaliar a colonização dos apicuns ao longo de uma série temporal, por 

análise de fotografias aéreas utilizando metodologia baseada em Sistema 

de Informação Geográfica; 

� Calcular a extensão dos apicuns por interpretação por Sistema de 

Informação Geográfica;  

� Selecionar algumas estruturas vegetais no entorno do apicum para 

identificar a composição da vegetação; 

� Testar a relação entre as estruturas vegetais avaliadas “in situ” com alguns 

dos padrões definidos na fotointerpretação;  

� Monitorar a salinidade da água intersticial no apicum e no manguezal. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 Com uma superfície de 425 km2, cuja forma se alongada no sentido Norte-

Sul (54 km x 18 km) e apresenta um contorno bastante acidentado que resulta em 

baías, pontas e enseadas, a Ilha de Santa Catarina situa-se na porção central do 

litoral catarinense, localizada entre os paralelos de 27º10’ e 27º50’ de latitude Sul 

e entre os meridianos de 048º25’ e 048º35’ de longitude a Oeste de Greenwich 

(Caruso, 1983). 

 O manguezal do Rio Tavares localiza-se na Baía Sul, próximo à zona 

central do município de Florianópolis (figura 2). Posiciona-se geograficamente 

entre 27º35’ e 27º40’ de Latitude Sul e 048º30’ e 048º35’ de Longitude Oeste, tem 

uma área total de aproximadamente 8 Km2, sendo o mais importante quanto à sua 

extensão e conservação ao comparar-se com os demais manguezais da Ilha de 

Santa Catarina (Sobrinho et al., 1969; Souza et al., 1994). 

 Pode-se observar a ocorrência de apicuns associados ao manguezal do 

Rio Tavares. O apicum alvo do presente estudo, representa a área desprovida de 

vegetação de maior expressão dentre as observadas atualmente, sendo 

denominado de A1. 

 O manguezal do Rio Tavares é cortado pela rodovia SC-405, que liga o 

centro de Florianópolis ao sul da Ilha (figura 3). Esta rodovia é o principal acesso 

ao Aeroporto Hercílio Luz e ao bairro Carianos, que margeia o manguezal em sua 

porção sul.  

Ao norte, o manguezal é circundado pela rodovia SC-406 que liga o Bairro 

da Costeira de Pirajubaé ao sul da Ilha, entretanto pela costa leste. Esta rodovia 

da acesso aos bairros do Rio Tavares e Ribeirão da Ilha, ambos limitando-se com 

o manguezal do Rio Tavares. 

O Rio Tavares é a segunda maior bacia em extensão da Ilha, sendo 

formada pelos rios Tavares e Ribeirão da Fazenda, desaguando na Baía Sul.  
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3.1.1 Vegetação  

 

 O manguezal do Rio Tavares é composto por três espécies: Avicennia 

schaueriana, Rhizophora mangle e Laguncularia racemosa. Em alguns trechos do 

manguezal podem ocorrer associadas espécies de menor porte, destacando-se 

Hibiscus pernambucensis e em algumas regiões das margens do manguezal 

podem ser observadas faixas de Spartina alterniflora (Souza et al., 1994).  

 Para Sobrinho et al. (1969), o manguezal apresentava aspecto 

fitofisionômico homogêneo, dominado por Avicennia schaueriana, com 

distribuição uniforme por quase toda área, sem formar grupamentos muito 

densos. Visto da Baía, nas áreas convexas da região praial onde se localizam as 

aberturas de canais, havia presença de Spartina alterniflora, seguida por uma 

zona dominada por Avicennia schaueriana. Em alguns pontos ocorria Rhizophora 

mangle protegida por Spartina alterniflora, mas sendo Rhizophora mangle de 

inexpressiva abundância para a região praial. Nas margens convexas do canal do 

Rio Tavares também eram observadas Spartina alterniflora, seguidas de 

associação dominada por Avicennia schaueriana em locais próximos à barra do 

rio e acompanhada por Laguncularia racemosa nas margens mais à jusante. Nos 

canais de rápido escoamento para o Rio Tavares, as margens se apresentavam 

com densos povoamentos de Laguncularia racemosa formando, em alguns 

pontos, aglomerações puras e homogêneas.  

 Souza et al. (1994) reconhecem quatro tipos de grupamento para o 

manguezal do Rio Tavares: bosque de Avicennia, bosque de Rhizophora, bosque 

de Laguncularia e bosque Misto, sendo em grande parte o manguezal do Rio 

Tavares ocupado por grupamento Misto. 

 O bosque dominado por Laguncularia apresenta a menor área ocupada 

ocorrendo em estreitas faixas nas margens dos pequenos rios e na forma de 

pequenas manchas nas regiões limítrofes do manguezal (Sobrinho et al., 1969). O 

bosque de Avicennia distribui-se de forma contínua ao longo das margens na 

porção final do Rio Tavares e em toda margem oceânica. Dispõe-se também na 

forma de manchas associadas a outros tipos de grupamentos. A espécie 

Rhizophora mangle apresenta-se na forma de pequenas manchas de árvores de 
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pequeno porte ou, com maior freqüência, em grupamentos maiores com 

indivíduos de 2 a 4 m de altura (Sobrinho et al., 1969).  

 Estudos desenvolvidos por Tognella-De-Rosa (2000) e Vizinho (2000) 

demonstram que o bosque monoespecífico de Laguncularia passou a predominar 

em diversas áreas do manguezal do Rio Tavares. 

 Na Ilha de Santa Catarina registra o limite austral de ocorrência não só da 

Rhizophora mangle, como também de diversas outras espécies vegetais 

características e exclusivas do ecossistema restinga (Souza et al., 1994). 

 

3.1.2 Características Climáticas 

 

De acordo com o IBGE (1997), dentro do critério proposto por Köppen, a 

Ilha de Santa Catarina é classificada como apresentando clima do tipo “Cfa”, isso 

é, está situada em zona intermediária subtropical, dentro do grupo mesotérmico 

úmido, que apresenta chuvas distribuídas durante todo o ano, sem ocorrência de 

estação seca e com verões quentes. A precipitação média anual encontra-se em 

torno de 1470 mm, sendo que o maior índice pluviométrico ocorre no verão. 

As temperaturas médias do mês mais frio situam-se entre 18°C e 15°C e 

do mês mais quente é superior a 22°C. A Ilha aprese nta amplitudes térmicas 

anuais de 8,8 ºC e diárias de 4,2 ºC (Caruso, 1983). 

A Ilha de Santa Catarina é influenciada pela Massa Tropical Atlântica, com 

maior incidência nas estações de primavera e verão. A Massa Polar Atlântica 

domina nas estações do outono e inverno, causando quedas acentuadas e 

bruscas da temperatura, caracterizando as “ondas de frio” (Nimer apud IBGE, 

1997). 
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3.2 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 

 Os encantos naturais da Ilha de Santa Catarina vêm sendo relatados por 

viajantes estrangeiros desde o século XVIII. Por sua estratégica localização 

geográfica, tornou-se importante porto para os navios que buscavam o estuário 

do Rio da Prata. A Ilha, como descrita por alguns destes viajantes, era excelente 

fonte de provisão de madeira de qualidade, mantimentos, água, lenha e muitas 

vezes, devido as boas condições do ancoradouro para fazer reparos nas 

embarcações (Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 1984). 

 A chegada de colonos dos Açores e Ilha da Madeira, em meados do século 

XVIII, é considerada como marco inicial do intenso processo de desmatamento 

ocorrido na Ilha de Santa Catarina. Nesta época foi registrada a eliminação de 

mais de 76% de sua cobertura vegetal original (Caruso, 1983).  

 Por ser de fácil coleta, a vegetação do manguezal foi muito utilizada como 

lenha em engenhos de farinha e de aguardente da capital. Associadas às 

conchas de moluscos, foi também empregada na construção de caieiras, onde 

camadas alternadas de conchas e vegetação eram levantadas a uma altura de 

até 4 metros, a qual se ateava fogo deixando queimar por dois ou três dias 

(Várzea, 1900). 

 Em 1760, o Rei D. José expediu um alvará com força de lei proibindo o 

corte de mangue para todo litoral brasileiro. Entretanto, esse foi revogado valendo 

apenas para os vegetais utilizados em curtumes. Em 1797, foram contabilizados 

16 curtumes para a Ilha de Santa Catarina, os quais utilizavam as espécies de 

mangue produtoras de tanino para impermeabilizar o couro. O tanino também era 

empregado na proteção de linhas e redes de pesca, tornando-as mais resistentes 

(Várzea, 1900; Schaeffer-Novelli, 1999). 

 Várzea (1900) observou que o tráfego de embarcações através do Rio 

Tavares tinha dois grandes objetivos: embarcações pertencentes aos curtumes e 

caieiras da capital; e embarcações de pescadores à procura das árvores de maior 

porte para a construção de barcos. 
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 Entre os anos de 1950 e 1970, foi registrado o maior crescimento 

demográfico no perímetro urbano da Ilha de Santa Catarina. Em 1950, a Ilha 

contava com uma população de 48.264 habitantes e em 1970, com 115.547 

habitantes. Segundo o autor, três grandes obras favoreceram esse crescimento 

demográfico: a construção da ponte Colombo Salles, facilitando a comunicação 

entre o continente e a Ilha; a Via Expressa Norte, possibilitando um acesso mais 

rápido ao norte da Ilha e ao aterro da Baía Sul, no qual foi implantado, na década 

de 60, a Via Expressa-Sul (SC-401) facilitando o deslocamento aos bairros 

adjacentes ao manguezal do Rio Tavares (Peluso Junior, 1981).  

Na Ilha de Santa Catarina são encontradas várias áreas expressivas de 

manguezais dentro do limite urbano do Município de Florianópolis. Para a Ilha 

destacam-se os manguezais de Ratones, Saco Grande, Itacorubi e Rio Tavares. 

Esses manguezais estão localizado na porção ocidental protegida da ilha, 

formando as Baías Norte e Sul (Caruso, 1983). Entretanto, devido à ocupação por 

habitações e para expansão da malha viária, registra-se uma perda de 41,21% 

das áreas originais de manguezal para a Ilha (Abrahão, 1998). 

 O manguezal do Rio Tavares caracteriza-se por apresentar uma 

importância tanto em termos econômicos quanto cultural e ecológico para a 

região sul de Florianópolis. Com isto, em 1992 implantou-se a Reserva 

Extrativista Marinha do Pirajubaé (RESEX do Pirajubaé), compreendendo 740 

hectares de manguezal e o baixio da Tipitinga, tendo como objetivo conservar o 

estuário do Rio Tavares e  manter o desenvolvimento sócio-econômico da 

população na região. A principal atividade exercida pela população é a explotação 

sustentável do molusco berbigão (Anomalocardia brasiliana) (Tognella-De-Rosa, 

2000). O molusco é fonte de renda de 100 famílias de pescadores artesanais que 

tiveram a exploração assegurada pelo  Plano de Utilização publicado na Portaria 

do IBAMA nº078/96 (www2.ibama.gov.br). 

 Segundo Abrahão (1998), a área do manguezal do Rio Tavares apresenta-

se bastante reduzida devido aos aterros e a abertura de canais de drenagem 

artificiais para a implantação da Base Aérea de Florianópolis e do Aeroporto 

Hercílio Luz. A rodovia de acesso ao aeroporto (SC-405), que corta o manguezal 

do Rio Tavares no sentido norte-sul, atua como um dique de represamento das 
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águas da maré fazendo com que o canal do Rio Tavares seja o único acesso 

destas águas para o manguezal. A autora cita ainda o aterro de áreas de 

manguezal para a implantação de loteamentos no bairro de Carianos e zonas de 

pastagens em sua porção leste e sul. 

 Atualmente, os problemas de conservação dessas áreas estão associados 

ao assentamento de população de baixa renda nos bairros da Costeira e Rio 

Tavares e aos diversos conflitos quanto ao uso para aterros, descarga de 

efluentes, depósitos de lixo, tanques de piscicultura, construção de rodovias, 

queimadas para lavoura e desmatamento (Camargo, 2001). A autora cita ainda a 

existência de cinco bairros em áreas contíguas ao manguezal do Rio Tavares, 

nos quais somam 59.984 domicílios. Dentre esses, apenas 247 contam com 

ligação na rede geral de esgotos, sendo que os demais possuem fossas sépticas 

sem escoadouros. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Com o objetivo de caracterizar a importância ecológica do apicum no 

processo de colonização do manguezal do Rio Tavares buscou-se o máximo de 

informações disponíveis para a área de estudo. 

 Para interpretar a evolução temporal da colonização da vegetação 

considerou-se que a salinidade pode ser um fator limitante dessa expansão. 

Associado a isso buscou-se levantar as características climáticas e a amplitude 

das marés como os parâmetros físicos que estariam regendo o comportamento 

da salinidade no interior dos apicuns (Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1983; Pelegrini, 

2000). 

 Concomitante ao levantamento da salinidade foram obtidos dados de 

estrutura da vegetação em determinados pontos do manguezal do Rio Tavares, 

com o objetivo de identificar a composição de espécies nas áreas de entorno do 

apicum A1. 

Pesquisou-se os levantamentos aerofotográficos disponíveis para a área 

de estudo, os quais foram utilizados para análise das séries históricas de fotos 

aéreas visando reconhecer os padrões de ocupação da vegetação no manguezal 

do Rio Tavares e sua evolução temporal. Para auxiliar nas interpretações das 

fotografias aéreas foi realizada Fotointerpretação das fotografias aéreas e 

empregado o Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

 Associadas a esses levantamentos, em março de 2001, foram obtidas 

fotografias panorâmicas do manguezal do Rio Tavares que servem de suporte 

para a identificação das linhas de drenagem no apicum. Este levantamento foi 

realizado num sobrevôo pela área em avião planador que estava à disposição da 

Polícia Militar Estadual visando a futura aquisição pelo Governo do Estado de 

Santa Catarina. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA VEGETAÇÃO 

 

Para testar a metodologia de análise dos padrões de vegetação, por meio 

de estereoscopia, realizou-se o levantamento estrutural em alguns pontos do 

manguezal do Rio Tavares.  

Cabe salientar que o conhecimento das relações da vegetação com o meio 

é de fundamental importância para se obter uma análise mais precisa das 

informações contidas na fotogrametria.  

A estrutura do bosque foi avaliada pela implantação de 4 parcelas com o 

objetivo de identificar a composição de espécies nas áreas próximas ao apicum 

A1. Essas parcelas foram delimitadas tendo todos os seus indivíduos recebido 

lacres plásticos numerados para acompanhamento posterior do incremento em 

biomassa. 

Os dados de estrutura obtidos foram empregados para avaliar se as 

diferenças na densidade e dominância de indivíduos refletem o processo de 

colonização nos bosques próximos ao apicum. 

Segundo Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986), em estudos de manguezal, as 

características mais freqüentemente utilizadas na descrição dos bosques são: 

diâmetro das árvores, área basal das árvores, altura média do bosque e a 

densidade de indivíduos.  

 Em saídas de campo piloto foram determinadas 4 parcelas, as quais estão 

localizadas: na margem do canal do Rio Tavares (P1, P2 e P3) e um grupamento 

vegetal  presente na porção oeste do apicum (P4) (figura 4).  

 Para a caracterização estrutural da vegetação o trabalho foi baseado em 

metodologia proposta por Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986). 

Delimitou-se uma área de 100 m2 para as parcelas 1, 2 e 3. Nessas os 

dados de diâmetro foram obtidos segundo metodologia relatada acima.  

Após a delimitação das parcelas todos os espécimes vegetais típicos de 

mangue presente foram identificados e tiveram seus diâmetros na altura do peito 

(DAP) e altura observados, empregando-se trena métrica (Richter) e telêmetro 

óptico (Ranging), respectivamente.  
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A vegetação da parcela 4 apresenta-se na forma de um agrupamento 

isolado dentro do apicum, delimitou-se uma área que pudesse contemplar todos 

os indivíduos, sendo a área definida de 619,75 m2. Esta parcela, além do 

acompanhamento do incremento em biomassa, tem como objetivo avaliar a 

dinâmica de plântulas. Como os indivíduos dessa parcela eram juvenis e com 

alturas inferiores à 1,0 m, os dados de diâmetro foram obtidos na base da árvore, 

seguindo metodologia proposta por Soares (com. pessoal).  

 Com os dados individuais de DAP obteve-se a área basal e, 

posteriormente, calculou-se a área basal total em cada parcela, individualizando-a 

também para cada parcela. Os indivíduos mortos registrados em campo também 

foram contabilizados, tendo seus valores de área basal e densidade calculados a 

parte. Com os dados de área basal e número de troncos por espécie foi 

determinada a dominância de espécie para cada parcela. 

Para a caracterização estrutural da vegetação foram ainda obtidos dos 

dados estruturais a proporção de dominância em área basal e em troncos, 

número de indivíduos por espécie e por classe de DAP, proporção de tronco por 

indivíduo, altura média e diâmetro médio para cada parcela.  

Obtidas essas informações pode-se avaliar o grau de maturidade do 

bosque e identificar as futuras alterações na estrutura e composição das 

espécies. Utilizando os dados amostrais referentes ao número de indivíduos, 

determinou-se a densidade de cada espécie para cada parcela. Com a densidade 

de troncos pode-se determinar a proporção entre os indivíduos pertencentes às 

espécies amostradas, definindo-se as características estruturais do bosque 

(monoespecíficos ou mistos).  

As parcelas foram georeferenciadas utilizando GPS (Global Position 

System) Garmin modelo 12xl, e os espécimes vegetais marcados com etiquetas 

numeradas visando o monitoramento do bosque em longo prazo.  
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4.2 REGISTROS DE MARÉ E DADOS CLIMÁTICOS 

 

Os registros de maré foram levantados junto à Diretoria de Hidrografia e 

Navegação – DHN (Marinha do Brasil) (www.mar.mil.br), com previsões 

realizadas para o Porto de Florianópolis. Estes registros datam dos anos de 2001 

e 2002, períodos em que foram desenvolvidos os estudos de levantamento 

estrutural da vegetação e de coleta de água intersticial para determinação da 

salinidade.  

A cada saída de campo, as tábuas de marés foram empregadas visando 

determinar a amplitude dessa na data da amostragem. Outro fator observado foi a  

possibilidade de navegação na foz do Rio Tavares, uma vez que o registro de 

amplitude de maré em torno de 0,3 metros de altura dificulta a navegação em 

algumas porções da baía sul, devido a pouca profundidade da coluna d’água. 

Esses registros foram ainda empregados na observação das amplitudes de 

maré para os períodos de coleta de água intersticial e para os dias que 

antecederam as amostragens visando avaliar a ocorrência de processos de 

inundação do apicum e sua influência sobre a salinidade intersticial. 

 Em relação aos dados climáticos, foram compilados os registros 

climatológicos fornecidos pela Estação Meteorológica do Destacamento de 

Proteção ao Vôo (DPV), do município de Florianópolis (SC). Esses registros 

datam desde 1968, ano em que se deu o início das atividades de monitoramento 

meteorológico nessa estação. 

 A estação meteorológica do DPV localiza-se próximo ao manguezal do Rio 

Tavares fornecendo assim dados mais fidedignos sobre a área de estudo. Outro 

fator relevante para a utilização desses registros é a periodicidade das coletas 

dos dados, que são realizadas em intervalos de uma hora.  

 Para obtenção dos dados junto ao DPV realizou-se saídas de campo 

quinzenais, de fevereiro de 2001 à setembro de 2003. Os registros diários de 

temperatura (mínima, máxima e média), precipitação total, umidade relativa e 

vento (direção e intensidade) foram manuscritos, uma vez que o DPV não os 

possui na forma digitalizada. 
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 Em laboratório, esses dados foram digitalizados em planilhas do Microsoft 

Excel, obtendo-se as médias diárias da temperatura (em ºC) e valores dos totais 

diários de precipitação (em mm), referentes aos meses de amostragem da água 

intersticial, bem como para todos os anos com dados disponíveis, perfazendo 34 

anos de análise. Com esses resultados plotados realizou-se a confecção de 

diagramas climáticos, conforme descrito por Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986). 

 Confeccionou-se dois diagramas climáticos sendo um referente ao período 

de dados disponíveis, ou seja, do ano de 1968 à 2002 e outro referente ao 

período de amostragem de água intersticial (2001-2002). 

 Plotou-se, também, os dados de temperatura média diária (ºC) e 

precipitação total diária (mm), para cada mês de amostragem da água intersticial 

para determinação da salinidade, visando avaliar a relação das condições 

climáticas sobre a salinidade da água intersticial do apicum. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DA SALINIDADE DA ÁGUA INTERSTICIAL  

 

Com o objetivo de avaliar os teores de salinidade na água intersticial do 

sedimento ao longo da área do apicum A1 foram estabelecidas duas transversais 

perpendiculares entre si (figura 5).   

As duas transversais, cruzando o apicum, foram definidas para a 

disposição dos amostradores de água, e tiveram como base a interpretação de 

como se comportaria o gradiente de inundação das marés no apicum e que 

pudesse auxiliar na interpretação do processo de ocupação pela vegetação. 

A primeira delas foi determinada de forma a localizar-se 

perpendicularmente ao canal do Rio Tavares (sendo denominada de transversal 1 

– T1). Situa-se do interior do bosque de mangue próximo ao canal do rio na borda 

do apicum até o banco de Spartina sp localizado na porção oeste dessa mesma 

área (sentido nordeste-sudoeste). A segunda delas, disposta paralela ao canal do 

mesmo rio (denominada de transversal 2 – T2), tem inicio e fim dentro de áreas 

vegetadas situadas à borda do apicum.  
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A transversal T1 possui 350 metros de extensão e contém 7 pontos 

amostrais. Já a transversal T2, que possui direção leste-oeste, apresenta 

extensão de 370 metros com um total de 6 pontos amostrais. 

Nessas transversais, amostradores de PVC foram inseridos à profundidade 

padronizada em 25 cm, em buracos realizados por escavação com pá, distando 

entre eles 50 metros, sendo elaborados com tubos de PVC com 50 mm de 

diâmetro e 50 cm de comprimento. Numa das extremidades desses tubos de PVC 

acoplou-se filtro de cerâmica porosa, não contendo carvão ativado em seu interior 

(filtro de água para uso doméstico), que foi cuidadosamente inserido no 

sedimento. Conectou-se uma mangueira de aerador de aquário no filtro para que 

a água pudesse ser coletada com seringa. Cada tudo possuía uma tampa 

rosqueável na extremidade superior para evitar a contaminação da amostra por 

água da chuva ou pela maré. Com seringa coletava-se a água intersticial que 

percolava do sedimento para o interior do filtro, sendo a leitura realizada 

imediatamente em campo, utilizando-se para isso refratômetro da marca 

American Optical modelo A366ATC.  

 Foram realizadas 12 saídas de campo entre os meses de dezembro de 

2001 à novembro de 2002. Buscou-se amostrar em intervalos de 

aproximadamente 30 dias, entretanto devido à problemas logísticos as datas de 

amostragem foram, eventualmente, adiadas em alguns dias. 

Após cada leitura de salinidade tomou-se o cuidado de lavar com água 

destilada e secar com papel toalha o refratômetro e a seringa. Para validar os 

dados obtidos dos teores de salinidade, os amostradores foram dispostos em 

réplica de 3 para cada ponto amostral.  

O ponto amostral 1, na transversal T1, localizou-se dentro de uma área do 

bosque de mangue. Os pontos 6 e 7 também foram dispostos dentro de áreas 

vegetadas, estando localizados em um bosque juvenil presente na porção sul no 

interior do apicum e em uma região desta área colonizada por um banco de 

Spartina sp, respectivamente. Os demais pontos dessa transversal localizavam-se 

no interior da área desprovida de vegetação. No total, os sete pontos amostrais 

representaram 21 amostradores. 
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Na transversal 2 foram definidos 6 pontos amostrais. Entretanto, para esta 

transversal não foi obedecida a distância de 50 metros dentre eles já que durante 

as primeiras amostragens para determinação da salinidade alguns pontos não 

apresentaram diferenças nos teores salinos observados, sendo então 

descartados das amostragens. Os pontos amostrais 1, 5 e 6 apresentaram-se 

dispostos no interior de bosques de mangue e os demais dentro do apicum, 

totalizando 18 amostradores em seis pontos amostrais. 

Cabe salientar que para alguns amostradores, em determinados meses, 

não foram registrados os teores de salinidade por ausência de água ou extravio 

dos mesmos. 

 Durante as observações em campo, tomou-se o cuidado de registrar os 

horários de início das coletas de água. Esses horários foram analisados 

juntamente com os dados dos níveis de maré obtidos para as respectivas datas 

de amostragem, tendo sido levantados juntamente a Diretoria de Hidrografia e 

Navegação – DHN (Marinha do Brasil) (www.mar.mil.br).  

Em laboratório, os dados de salinidade foram digitados em planilhas do 

software STATISTICA 6.1 onde realizou-se o tratamento estatístico dos registros. 

Por meio de Análise de Variância, testou-se a possibilidade de ocorrência de 

diferenças significativas nos teores de salinidade observados para os diferentes 

pontos e períodos amostrais.  

 

4.4 ANÁLISE TEMPORAL DA COBERTURA VEGETAL DO MANGUE ZAL DO 

RIO TAVARES 

 

 Foi realizado levantamento bibliográfico em diferentes setores do município 

de Florianópolis, onde identificou-se a Secretaria de Desenvolvimento e 

Integração ao Mercosul (SEDEIM) e o Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis (IPUF) como locais com disponibilidade de acervo fotográfico para a 

área de estudo. Nesse levantamento foram obtidos seis pares fotográficos com 

detalhes do manguezal do Rio Tavares. Para o município de Florianópolis são 
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registrados outros sobrevôos, mas esses não contemplam a região alvo do 

presente estudo. 

No presente estudo, as fotografias aéreas foram empregadas na análise 

temporal da região do manguezal do Rio Tavares, com a finalidade de 

caracterizar a evolução da ocupação pela vegetação das áreas de apicum, bem 

como servir de suporte para outras atividades de pesquisa em manguezal na 

Costeira do Pirajubaé e em Santa Catarina. Para isso, foram analisadas as 

fotografias dos seis levantamentos aéreos para a área em estudo (tabela I).  

A fotointerpretação envolve a utilização de métodos, sistemas ou técnicas 

na análise de imagens que permitem a obtenção de informações significativas e 

confiáveis de um determinado objeto ou área (Marchetti e Garcia, 1977; Loch, 

1984; Rosa, 1995; Rocha, 2002). 

As interpretações das fotografias aéreas para o presente estudo foram 

realizadas empregando-se duas técnicas distintas. 

Na primeira análise utilizou-se o princípio da estereoscopia, visando 

determinar os diferentes padrões de vegetação, baseados nas distintas texturas, 

tons de cinza e altura que pudessem indicar processos de ocupação dos bosques 

de mangue adjacente ao apicum do manguezal do Rio Tavares. O Sistema de 

Informação Geográfica permite avaliar a expansão do bosque de mangue para as 

áreas de apicum. Neste, calculou-se o tamanho, em metros quadrados, ocupado 

pelos apicuns, para os diferentes levantamentos aéreos analisados. 
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4.4.1 Fotointerpretação 

 

A estereoscopia é uma técnica que envolve a ocorrência de um fenômeno 

natural, resultante da aplicação dos princípios da visão binocular na apreciação 

de duas fotografias de um mesmo objeto, as quais são obtidas a partir de pontos 

de vista distintos. Para obter a fotografia aérea que permite a visão 

estereoscópica, uma mesma área da superfície do terreno é fotografada sob dois 

diferentes ângulos de visada (Marchetti e Garcia, 1977; Rosa, 1995; Rocha, 

2002). 

O instrumento óptico empregado para análise tridimensional das fotografias 

aéreas foi um estereoscópio de reflexão ou espelho, que consiste em dois 

espelhos inclinados 45° em relação ao plano horizon tal das fotografias, dois 

espelhos menores e duas lentes para observação das fotos. 

Cabe salientar que alguns fatores interferem na qualidade da fotografia 

podendo causar erros de interpretação. São eles: características inerentes da 

região fotografada (neblina constante, por exemplo), condições atmosféricas, 

incidência da luz no momento da tomada das fotos, qualidade do equipamento 

fotográfico e escala da foto. O fator humano também deve ser considerado, uma 

vez que a experiência e acuidade visual variam de um observador para outro 

(Loch, 1984; Rosa, 1995).  

Neste estudo de fotointerpretação foram considerados os pares das 

fotografias aéreas para os anos de 1957, 1978, 1994, 1998 e 2001. O 

levantamento aéreo de 1938 não constitui um par estereoscópico, desta forma 

não propicia uma visão tridimensional da área de estudo.  Entretanto, esse 

levantamento foi observado para auxiliar na análise das áreas desprovidas de 

vegetação para o período em questão, tendo em vista que é o primeiro registro 

aerofotográfico obtido para a área. 

Para cada fotografia aérea utilizou-se uma folha plástica transparente e 

caneta adequada a esse tipo de material. Com isto, foram delimitadas áreas 

dentro do bosque de mangue adjacente ao apicum, criando ao final da análise um 
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overlay. Entretanto, para o ano de 1938 a análise ficou restrita a descrição do 

número de áreas de apicum.  

Em função das fotografias aéreas apresentarem diferentes escalas, a 

delimitação das áreas para a produção dos overlays não foi a mesma para todos 

os anos. Nas fotografias dos anos de 1938, 1957, 1978 e 1998, as delimitações 

englobam toda porção interna do manguezal. Já para os levantamentos aéreos 

dos anos de 1994 e 2001, essas delimitações ficaram restritas às áreas próximas 

ao apicum denominado A1. Para todos os anos, as observações foram realizadas 

contemplando a vegetação compreendida entre as rodovias SC-405 e SC-406.  

Os overlays foram confeccionados com o intuito de acompanhar a evolução 

e o desenvolvimento da ocupação da vegetação do manguezal do Rio Tavares. 

Para as delimitações das áreas observou-se os seguintes aspectos: padrões de 

altura da vegetação, tonalidade e textura, sendo estes dois últimos elementos 

importantes na interpretação de áreas vegetadas.  

Segundo Rosa (1995), para o estudo da vegetação, os elementos 

utilizados na interpretação das fotografias dependem de diversos fatores, 

podendo alterar padrões de textura e tonalidade das fotos. 

Os fatores que podem indicar variações na tonalidade são: presença de 

diferentes espécies vegetais, solo com diferentes granulometrias ou teores de 

água, variação na cobertura da vegetação por unidade de área, densidade total 

da vegetação, geometria de tomada de medida e cobertura de copa.  

A textura pode se apresentar de três formas: lisa, média e grosseira. 

Quando não há variação perceptível de tons de cinza ela é determinada como 

textura lisa e quando em uma determinada área há mescla de tons claros e 

escuros é então determinada como grosseira.  

Com base na observação desses elementos, criou-se um padrão de 

classes de vegetação. Para cada levantamento aéreo foram registradas e 

delimitadas nos overlays as classes de vegetação observadas. Com isto, foi 

possível avaliar como ocorreu a distribuição e ocupação da vegetação ao longo 

de uma série temporal.  
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4.4.2 Análise Visual por Meio de um Sistema de Info rmação Geográfica 

(SIG) 

 

Análises temporais podem envolver a utilização de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG). Esses sistemas são destinados ao tratamento de 

dados referenciados espacialmente e que consistem em tecnologias para 

conversão de informações analógicas em digitais, além do armazenamento, 

gerenciamento, análise e exibição de dados espaciais (Rosa, 1995; Rocha, 2002). 

As fotografias aéreas selecionadas foram escaneadas, em scanner de 

mesa, com alta resolução e processadas por meio do software IDRISI.  

Para realizar a análise de fotografias por meio de um SIG, fotografias 

aéreas foram georeferenciadas com base em pontos de Latitude e Longitude 

obtidos por meio de GPS (Global Position System), Garmin modelo 12xl.  

Foram realizadas seis saídas de campo com o objetivo de obter as 

coordenadas, os quais foram previamente determinados com base nas fotografias 

aéreas e na Carta de Florianópolis – escala 1:50.000 (IBGE, 1981).   

Os pontos obtidos em campo foram levantados no interior do manguezal, 

na região de entorno, incluindo as rodovias SC–406 e SC–405, as cabeceiras da 

pista de pouso do Aeroporto Hercilio Luz, em loteamentos e canais. Para os 

pontos obtidos no interior do manguezal, empregou-se a fotografia aérea do ano 

de 2001, na qual foram demarcados locais reconhecidos em campo, como os 

canais e algumas árvores no interior do apicum. 

Para analisar as fotografias aéreas empregando-se o SIG, selecionou-se 

um exemplar de cada levantamento aéreo, sendo este o que melhor representava 

o apicum do Rio Tavares.  

No interior do sistema do IDRISI, as fotografias foram georeferenciadas e 

as áreas de apicum digitalizadas. Para digitalização, as fotografias aéreas foram 

visualizadas na tela do computador, ampliadas ao máximo permitido pelo sistema, 

e com o ponteiro do “mouse” no modo “precisão” foram contornadas as áreas de 

apicum criando um polígono para cada um.  
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Ao final das análises, cada fotografia aérea apresentou uma série de 

polígonos, os quais eram referentes às áreas de apicum observadas para aquele 

momento. 

Por meio de algoritmos implementados no software IDRISI foram 

calculados os valores das áreas (m2), para cada polígono digitalizado. Como o 

programa IDRISI trabalha com imagens, os polígonos que são arquivos em 

formato vetorial são convertidos para arquivos do tipo raster, formato imagem 

que, posteriormente, permitem calcular as áreas. 

Cabe salientar que o processo de digitalização apresenta um erro de 3 

milímetros. Este erro associado ao reduzido tamanho de alguns polígonos pode 

gerar variações nas áreas calculadas. 

 As imagens georeferenciadas dos apicuns, bem como dos polígonos, 

foram exportadas para o software ArcGis 8.1 empregado na edição final dos 

mapas da área de estudo. Nesses mapas podem ser observados os polígonos de 

cada apicum devidamente identificados e os valores da área, em metros 

quadrados, para cada polígonos. Com isto, pode-se avaliar a colonização do 

manguezal do Rio Tavares e as áreas desprovidas de vegetação ao longo de uma 

série temporal. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA VEGETAÇÃO  

 

Nas parcelas realizadas para caracterização dos bosques que ocorrem no 

manguezal do Rio Tavares, destaca-se a ocorrência das espécies Avicennia 

schaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle. 

As tabelas II, III e VII descrevem os valores em área basal (m2/ha) e as 

taxas de dominância em área basal (% A.B.), respectivamente, para espécie em 

cada parcela realizada no bosque de mangue adjacente ao apicum A1 (P1, P2 e 

P3) e para parcela realizada na vegetação presente dentro desta área (P4) (figura 

4).  

Nessas tabelas observa-se a contribuição dos indivíduos de cada espécie, 

nas três distintas classes de DAP(<2,5 cm; 2,5-10 cm e >10 cm) e as condições 

destes indivíduos (vivos ou mortos), segundo análise proposta por Schaeffer-

Novelli e Cintrón, 1986) 

O maior valor obtido em área basal total (3,981 m2/ha) foi observado na 

parcela 2. Essa contribuição deve-se ao grande número de indivíduos de A. 

schaueriana encontrados nessa parcela, para a classe de DAP acima de 10 cm. A 

parcela 3 apresentou o segundo maior valor em área basal total (1,897m2/ha), 

sendo que para essa também foram observadas contribuições significativas para 

a espécie A. schaueriana, nas classes de DAP entre 2,5 cm e acima de 10 cm.   

Na parcela 1 observa-se uma maior contribuição em área basal dos 

indivíduos presentes na classe de DAP entre 2,5 e 10 cm (0,757 m2/ha). 

Laguncularia racemosa destaca-se em área basal total (0,656 m2/ha) para essa 

parcela para a classe entre 2,5 e 10 cm.  A. schaueriana constitui única espécie 

presente na classe de DAP acima  de 10 cm, com área basal de 0,478 m2/ha. 

Entretanto, para essa parcela A. schaueriana não ocorre na classe de DAP abaixo 

de 2,5 cm. R. mangle está presente nas classes de DAP abaixo de 2,5 cm e entre 

2,5 e 10 cm, sendo a espécie que possui menor representação nessa parcela 

(0,003 m2/ha e 0,041 m2/ha), respectivamente para cada classe de DAP. 
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 Ainda em relação à parcela 1, para dominância em área basal observa-se 

que A.schaueriana predomina em relação às demais espécies na classe de DAP 

acima de 10 cm. Já nas classes de DAP abaixo de 2,5 e entre 2,5 e 10 cm, L. 

racemosa domina sobre as outras espécies (64,02% e 86,04%, respectivamente). 

R. mangle registra porcentagem em área basal de 35,98%, para a classe de DAP 

abaixo de 2,5 cm. 

A parcela 2 destaca-se pela contribuição em área basal total maior na 

classe de DAP acima de 10 cm (2,995 m2/ha) sendo A. schaueriana a única 

representante desta classe. Essa espécie ocorre nas demais classes de DAP, 

sendo expressiva também para a classe entre 2,5 e 10 cm (0,884 m2/ha). Nessa 

parcela há ocorrência de indivíduos mortos de A. schaueriana, tanto para a classe 

de DAP entre 2,5 e 10 cm quanto para a classe acima de 10 cm, contribuindo em 

área basal morta com 0,093 m2/ha e 0,3396 m2/ha, respectivamente.  Registra-se 

a ocorrência de L. racemosa nas classes abaixo de 2,5 cm e entre 2,5 e 10 cm, 

entretanto, apresenta menor contribuição em área basal nessa parcela. R. mangle 

é observada somente na classe entre 2,5 e  10 cm, com área basal de 0,049 

m2/ha. 

A parcela 3 registra a maior área basal total para indivíduos (vivos e 

mortos) da classe de DAP acima de 10 cm (1,246 m2/ha), sendo A. schaueriana a 

espécie de maior destaque (1,144 m2/ha). Domina também em área basal para a 

classe de DAP entre 2,5 e 10 cm (0,525 m2/ha). Observa-se ainda que A. 

schaueriana é a única espécie nas três classes de DAP, registrando-se a 

presença de indivíduos mortos nas classes de DAP entre 2,5 e 10 e acima de 10 

cm (0,066 m2/ha e 0,266 m2/ha, respectivamente). L. racemosa é a segunda 

espécie em contribuição para área basal total da parcela com 0,195 m2/ha. 

Entretanto, a maior área basal observada ocorre somente na classe de DAP 

acima de 10cm (0,102 m2/ha). Nessa parcela, R. mangle ocorre somente na 

classe entre 2,5 e 10 cm, com menor contribuição em área basal (0,013 m2/ha). 

Para as parcelas 2 e 3 observa-se dominância de A. schaueriana sobre as 

demais espécies nas três classes de DAP. Os resultados obtidos para L. 

racemosa identificam uma maior porcentagem em área basal para a classe de 
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DAP abaixo de 2,5 cm (6,17%) e entre 2,5 e 10cm (14,76%), respectivamente, 

para as parcelas 2 e 3. 

Pela interpretação dos dados totais de área basal, reconhece-se que a 

parcela 2 é a que apresenta-se com grau de maturidade mais avançado. A 

espécie que domina o bosque é Avicennia schaueriana sendo pouco expressiva a 

contribuição das demais. 

A parcela 1 é a que apresenta menor grau de maturidade, com área basal 

total similar aquela observada na classe de DAP acima de 10 cm para a parcela 

3. 

A tabela IV descreve a dominância em porcentagem de troncos por 

espécie, nas três classes de DAP para as parcelas P1, P2 e P3. 

Observa-se que, para as três parcelas do bosque adjacente ao apicum do 

manguezal do Rio Tavares, a dominância em troncos ocorre na classe de DAP 

entre 2,5 e 10 cm, para as espécies presentes na área.  

Na parcela 3, indivíduos vivos  de Avicennia schaueriana apresentam 

maior porcentagem em troncos para a classe de DAP entre 2,5 e 10 cm (60%).  

Para essa mesma classe, ocorre a dominância em porcentagem de troncos para 

os indivíduos mortos de Avicennia schaueriana (75%). Assim como observado 

para a parcela 2, 100% dos troncos de Rhizophora mangle estão dentro da classe 

de DAP entre 2,5 e 10 cm. 

As proporções tronco/indivíduos mantiveram-se próximas a 1 nas três 

parcelas, sendo indicativo de baixo estresse ambiental. Segundo Schaeffer-

Novelli e Cintrón (1986), o estresse ambiental reflete diretamente na vegetação a 

qual apresentará maiores proporções entre troncos e indivíduos.  

Na tabela V registra-se o valor de densidade em número de indivíduos em 

cada parcela. Dentre as parcelas realizadas na borda do apicum, observou-se um 

maior número de indivíduos para a parcela 2 (530 ind/0,1ha). As parcelas 1 e 3 

apresentaram  350 ind/0,1ha e 340 ind/0,1 ha, respectivamente. Para as três 

parcelas registrou-se maiores densidades para a classe de DAP entre 2,5 e 10 

cm, indicando uma colonização por indivíduos jovens. Vizinho (2000) observou 

situação semelhante para outros pontos do manguezal do Rio Tavares, esta 
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autora registrou 968 ind/0,1ha em parcela determinada próxima à foz do Rio 

Tavares.  

A tabela VI registra os valores obtidos para a altura média, em metros, para 

cada espécie presente nas distintas parcelas. Segundo Schaeffer-Novelli e 

Cintrón (1986) a característica mais importante a ser analisada é a altura do 

bosque, uma vez que esta representa a alta relação com os parâmetros físico-

químicos e o grau de amadurecimento do bosque. A descrição estrutural 

quantifica o grau de desenvolvimento em que se encontra a floresta, além de 

permitir a identificação e a delimitação de bosques com propriedades 

semelhantes possibilitando a realização de  comparações entre áreas diferentes. 

Nas três parcelas presentes na borda do apicum, A. schaueriana é a 

espécie que apresenta os maiores valores em altura média. Entretanto, a maior 

altura média para esta espécie foi observada na parcela 1 (6,58 m). Para L. 

racemosa e R. mangle, os maiores valores de altura média registrados foram de 

3,63 m e 2,5 m, respectivamente, ambos ocorrendo na parcela 3. Entretanto, para 

a espécie R. mangle registrou-se a ocorrência de um único indivíduo nesta 

parcela. 

Em relação aos diâmetros médios obtidos em cada parcela, o maior valor 

foi observado para a parcela 2 (6,75 cm), seguido pelas parcelas 3, 1 e 4, onde 

registrou-se diâmetros médios de 6,3 cm; 5,49 cm e 2,55 cm, respectivamente.  

Com base nos valores de diâmetro médio, densidade de indivíduos e altura 

média podemos considerar a parcela 3 também como sendo um bosque maduro. 

Esses bosques apresentam tendência a ser dominado por um menor número de 

indivíduos de grande porte e, conseqüentemente, registrar maiores valores de 

diâmetro médio. Isso se deve à competição das copas por espaço e também ao 

desenvolvimento radicial. As árvores de maior porte recebem luz solar de forma 

direta, crescendo rapidamente e dificultando ou impedindo o desenvolvimento das 

de menor porte. Este processo pode ser observado nas primeiras fases do 

desenvolvimento de um bosque, inicialmente as densidades são muito altas e um 

incremento no diâmetro ocasiona a morte de um grande número de indivíduos 

(Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1983; Schaeffer-Novelli e Cintrón, 1986). 
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O predomínio de A. schaueriana sobre as outras espécies é um indicativo 

da enorme plasticidade da espécie, conseqüentemente, apresentando maior 

densidade, dominância de indivíduos, maior diâmetro e área basal média por área 

de bosque. Isto está vinculado as temperaturas mais baixas que ocorrem no 

Estado de Santa Catarina (Tognella-De-Rosa, 2000). 

Dentre as espécies observadas na área de estudo, A. schaueriana é a que 

consegue colonizar ambientes mais salinos (Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1983). O 

custo energético para sua manutenção em condições de baixas salinidades é 

menor tornando-as mais aptas às adversidades ambientais, neste caso, 

vinculadas à temperatura (Vizinho, 2000). 

Os indivíduos de R. mangle encontrados nas parcelas 1, 2 e 3 estão 

associados aos canais de marés observados nessas parcelas. Esses canais 

apresentam condições propícias para o desenvolvimento da espécie, ou seja, 

locais mais inundados, com baixa energia e presença de água doce favorecendo 

o desenvolvimento de R. mangle (Cintrón e Schaeffer-Novelli, 1983). 

Souza et al. (1994) observaram para o manguezal do Rio Tavares que A. 

schaueriana apresentou os maiores valores de área basal, altura, diâmetro médio 

e, conseqüentemente, baixas densidades dessa espécie. De certa forma, os 

dados obtidos neste estudo corroboram os dos autores. 

Vizinho (2000) também observou para este manguezal que A. schaueriana 

predomina sobre as demais espécies encontradas na área. Para o bosque 

presente próximo a foz do Rio dos Defuntos, a autora registrou o maior valor de 

diâmetro médio (8,2 cm) e a menor densidade de indivíduos (442,5 ind/ha), 

caracterizando esse bosque como maduro.  

Sobrinho et al. (1969) descrevem três tipos de bosque para o manguezal 

do rio Tavares – bosque de Laguncularia, de Avicennia e de Rhizophora. Para 

Souza et al. (1994) esse mesmo manguezal é dominado por quatro tipos de 

bosques, sendo eles: dominado por Avicennia schaueriana, por Laguncularia 

racemosa, por Rhizophora mangle e bosque misto formado por pelo menos duas 

das três espécies. Vizinho (2000) comparando seus resultados com as 

classificações propostas pelos autores acima citados determinou que o bosque 
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situado próximo a foz do Rio dos Defuntos é dominado por Avicennia schaueriana 

e os demais estudados pela autora como sendo mistos.  

Os resultados obtidos o presente estudo demonstram que as parcelas 2 e 

3 representam bosques de Avicennia schaueriana e a parcela 1, bosque de 

Laguncularia racemosa. 

A parcela 4, localizada dentro do apicum, apresenta características 

estruturais diferentes das demais amostradas no presente estudo, representando 

um bosque em formação recente. Nessa parcela, a densidade total observada foi 

de 659 ind/0,1ha, sendo a maior densidade registrada para a classe de DAP 

menor que 2,5 cm (332 ind./0,1ha), seguida pela classe entre 2,5 e 10 cm (327 

ind/0,1 ha), indicando que este agrupamento é colonizado por indivíduos jovens. 

O diâmetro médio é de 2,55 cm e a altura média de 0,53 m. 

Os valores de área basal e de dominância em área basal podem ser 

observados na tabela VII. Para essa parcela, a maior contribuição em área basal 

registrada foi na classe de DAP entre 2,5 e 10 cm (0,357 m2/ha), seguido pela 

classe menor que 2,5 cm (0,077 m2/ha). L. racemosa teve a maior 

representatividade em área basal (0,244 m2/ha), dominando na classe entre 2,5 e 

10 cm. Para essa mesma classe, A. schaueriana contribui com 0,111m2/ha, sendo 

ainda a espécie mais representativa para a classe abaixo de 2,5 (0,057 m2/ha). R. 

mangle tem sua maior contribuição em área basal para a classe de DAP menor 

que 2,5 (0,010 m2/ha), ocorrendo também na classe entre 2,5 e 10 cm (0,002 

m2/ha). 

A maior porcentagem em área basal foi registrada para A. schaueriana na 

classe de DAP abaixo de 2,5cm (73,81%), seguida por L. racemosa na classe 

entre 2,5 e 10cm (68,34%). Cabe ressaltar que não foram registrados indivíduos 

na classe de DAP acima de 10 cm. 

O monitoramento do desenvolvimento estrutural dos indivíduos presentes na 

parcela 4 é de grande importância, uma vez que a parcela está localizada em 

uma porção do apicum que vem respondendo rapidamente às alterações nos 

processos hidrodinâmicos observados na área. A colonização dessa área por 

vegetação típica de mangue pode ser uma conseqüência dessa alteração dos 

processos hidrodinâmicos.   
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5.2 REGISTROS DE MARÉS 

 

 Dentre as energias subsidiárias que incidem sobre o ecossistema 

manguezal, as marés constituem uma das mais importantes. Representam a 

principal forma de penetração das águas salgadas no sistema, que tornam o 

substrato favorável à colonização pela vegetação de mangue (Cintrón e 

Schaeffer-Novelli, 1983). 

 Outra característica importante relacionada à amplitude de maré reside no 

fato dessa determinar, juntamente com a geomorfologia, a extensão da superfície 

ocupada pelos manguezais, influenciando na distribuição e topografia do 

ecossistema (Schaeffer-Novelli, 1995). Gradientes de profundidade e freqüência 

de inundação gerados à partir da  declividade do terreno, das variações na 

amplitude de maré e da dissipação das ondas pelo atrito com o substrato irão 

determinar padrões de zonação das espécies que compõe o manguezal (Cintrón 

e Schaeffer-Novelli, 1983), entre outros fatores. 

 A variação nos níveis da maré determina o grau do fluxo e renovação da 

água superficial e intersticial. A alteração no fluxo exerce influência no 

ecossistema por meio de outros fatores físicos, tais como salinidade das águas e 

saturação do solo (Thom, 1967; Cintrón et al., 1978; Cintrón e Schaeffer-Novelli, 

1983). A renovação das águas pela amplitude da maré exerce ainda importante 

papel no transporte, seleção e fixação de propágulos, assim como no transporte, 

e distribuição de material orgânico particulado e dissolvido para regiões 

adjacentes ao manguezal (Schaeffer-Novelli, 1995).  

 Para os estudos realizados no manguezal do Rio Tavares, os registros 

diários dos níveis das marés obtidos para Florianópolis foram analisados visando 

identificar a intensidade e influência desse tensor no apicum, durante o período de 

amostragem da água intersticial. Para tanto plotou-se os níveis referentes às 

datas de coleta de água e ao dia anterior a mesma, podendo ser observados na 

figura 6. 

 Baseado em observações realizadas em campo e informações obtidas nas 

“tábuas de marés”, verifica-se que o processo de alagamento do apicum 

associado ao manguezal do Rio Tavares tem início quando o nível da maré 
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apresenta-se em torno de 0,8 a 0,9 metros de altura. Para que ocorra o completo 

alagamento da área de apicum esse nível deverá superar 1,0 metro de amplitude 

de maré (figura 7).  

 Correlacionando as informações dos níveis de maré com os períodos de 

amostragens de água intersticial pode-se verificar quais as datas de coleta foram 

realizadas antes ou após o processo de alagamento total ou parcial da área.  

 As amostragens da água intersticial para os meses de março, outubro e 

novembro de 2002 foram realizadas após o processo de inundação do apicum, 

quando a amplitude de maré era igual ou superior a 1,0 metro de altura. Dentre 

esses meses, em março e novembro as amostragens de água foram realizadas 

em períodos de maré de sizígia. Nos meses de abril, maio, junho, agosto e 

setembro do mesmo ano registraram-se alturas máximas de maré de 0,8 e 0,9 

metros, nos dias que antecederam as coletas de água intersticial.  

 Quando observadas alturas de maré em 0,8 e 0,9 metros observa-se que a 

água fica restrita a um “canal” que corta a porção central do apicum no sentido 

oeste-leste, ocorrendo devido a “leve” depressão do terreno nesta porção do 

apicum. Entretanto, com esses níveis de maré a água não dissipa para o restante 

do apicum (figura 8). 

 Nas amostragens dos meses dezembro de 2001, janeiro, fevereiro, maio e 

julho de 2002, as marés registraram níveis inferiores à 0,8 metros, não ocorrendo 

o processo de inundação do apicum. Pode-se observar que no mês de julho de 

2002 os níveis de maré não ultrapassaram 0,3 metros de altura, no período 

correspondente à amostragem. 
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5.3 DADOS METEOROLÓGICOS 

 

 Dentre as variáveis meteorológicas, as mais freqüentemente utilizadas são 

pluviosidade e temperatura do ar. Essas são variáreis importantes e fáceis de 

serem obtidas, quando relacionadas a outras informações como radiação solar, 

cobertura de nuvens, evaporação, evapotranspiração e temperatura da água. 

(Schaeffer-Novelli e Cintrón, 1986). 

 A temperatura do ar é um importante fator para o desenvolvimento da 

vegetação de mangue, pois determina os limites de ocupação, a diversidade de 

espécies e a espécie dominante (Lewis, 1992). 

 Visando identificar as variações anuais de precipitação e temperatura do ar 

foram confeccionados diagramas climáticos da área de estudo. Foram plotadas as 

temperaturas médias mensais (ºC) e precipitação total mensal (mm) referentes 

aos anos de 2001, 2002 e 2003 que resultou no diagrama climático para a região 

de estudo (figura 9). O ano de 2002 corresponde ao período de amostragem da 

água intersticial. Os anos de 2001 e 2003 foram utilizados na confecção do 

diagrama em função da metodologia proposta para elaboração do mesmo. 

Na análise dos diagramas, os meses secos são observados quando a 

curva de precipitação apresenta-se abaixo da curva de temperatura média. Sob 

essa condição, assume-se que a evapotranspiração potencial excede a 

precipitação (ETP>P). Entretanto, para análises de balanço hídrico sugere-se a 

aplicação de metodologias mais específicas apresentando maior confiabilidade 

aos resultados obtidos (Schaeffer-Novelli e Cintrón, 1986). 

 Durante o de amostragem da água intersticial não foi observada ocorrência 

de períodos apresentando déficit de água, ou seja, meses de estiagem. Em julho 

de 2002 pode-se observar um declínio nos índices de precipitação, entretanto, 

esse fato não caracteriza um período de seca, visto que na análise da curva da 

precipitação total, os índices de pluviosidade mantiveram-se acima da curva de 

temperatura média.  

 Pode-se observar que entre os meses de agosto de 2001 à abril de 2002, a 

linha de precipitação manteve-se acima de 100 mm, caracterizando um período 

de excedente hídrico. Entretanto, a intensidade desse excedente variou, sendo 
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maior entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2001. Para esses 

meses registrou-se elevados valores de precipitação total para a região do 

manguezal do Rio Tavares, onde foram alcançados os níveis de 1250, 1190 e 

1060 mm, respectivamente. Cabe ressaltar que nos meses de outubro e 

novembro de 2001 não houve amostragens de salinidade, que tiveram início em 

dezembro de 2001. 

 A menor temperatura média registrada ocorreu no mês de julho de 2001 

(16ºC) e a maior temperatura média no mês de março de 2002 (27ºC).  

 Na figura 10 observa-se o registro das temperaturas médias (ºC) e os 

níveis diários de precipitação total (mm) referentes a cada amostragem de água 

intersticial. A escala necessária para a confecção do diagrama climático não foi 

levada em consideração para esses registros. 

 Mesmo apresentando precipitação total acima de 1000 mm, a coleta de 

água intersticial no mês de dezembro de 2001 (dia 13), não coincidiu com os 

períodos de precipitação. O mesmo pode ser observado para os meses de junho 

e setembro de 2002.  

 Nos meses de março e abril de 2002, as amostragena de água intersticial 

ocorreram um dia após o registro de precipitações, que tiveram índices com níveis 

acima de 50m. Para os demais meses deste ano foram registradas precipitações 

inferiores a 25 mm para as datas que antecederam ou até mesmo nos dias das 

amostragens. 

 Analisando o diagrama climático constituído com dados a partir do ano de 

1968 (figura 11) observa-se que a temperatura média nos últimos 34 anos 

manteve-se ao redor dos 25 ºC para os meses de verão, não registrando 

temperatura média inferior aos 15 ºC para os meses de inverno. Por se tratar de 

médias mensais, períodos de seca não são observados durante essa análise 

temporal. As precipitações não ultrapassam 200 mm com picos no mês de janeiro 

e próximas a 85 mm no período de menor precipitação (mês de junho). 

 Cabe salientar que quando considerada a análise temporal dos registros 

de temperatura e precipitação, por se tratar das médias entre os anos, períodos 

com eventos de elevados índices de precipitação ou estiagem não serão 

representados nessas análises. Entretanto, considerando a vegetação, essa 
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responderá, de alguma maneira, à esses eventos não observados na análise 

temporal. 

O diagrama mostra ainda que, exceto para o mês de junho, os valores de 

precipitação apresentam-se acima de 100 mm, o que caracteriza teores de 

excedente hídrico, com maiores intensidades entre os meses de dezembro à 

março.    

 Essas análises corroboram com a classificação proposta por Köppen (apud 

IBGE, 1997) caracterizando a Ilha de Santa Catarina como apresentando chuvas 

bem distribuídas ao longo do ano, sem a ocorrência de estação seca marcante e 

com verões quentes. 
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5.4 DETERMINAÇÃO DA SALINIDADE DA ÁGUA INTERSTICIAL  

  

A salinidade da água intersticial é um parâmetro de grande importância 

ecológica, especialmente em ambientes onde o acúmulo de sais no solo cria 

condições desfavoráveis ao crescimento da vegetação (Schaeffer-Novelli e 

Cintrón, 1986).  

As espécies vegetais de mangue toleram altos níveis de salinidade, 

entretanto, apresentam problemas quando expostas a condições de 

hipersalinidade. Essas condições ocorrem naturalmente como resultado do 

desenvolvimento do ecossistema, sendo ocasionadas pela baixa circulação da 

maré nas porções centrais dos grandes manguezais, combinadas com baixa 

precipitação, altas temperaturas e altas taxas de evaporação (Odum e Johannes, 

1975; Cintrón et. al., 1978). 

O incremento no teor salino está associado a maior gasto respiratório e 

redução na produtividade, além de outros comprometimentos no metabolismo 

celular. Desta forma, a salinidade atua como um tensor drenando energia da 

vegetação no incremento em biomassa.  

Os teores de salinidade média em cada ponto amostral registrados nas 

transversais 1 e 2 podem ser observados nas tabelas VIII e IX, respectivamente. 

Em algumas ocasiões, na transversal 1, não foi possível obter os teores de 

salinidade devido à perda ou dano aos amostradores. Desta forma, nas análises 

considerou-se os teores salinos verificados nas réplicas que permaneceram 

intactas. Em alguns pontos houve perda completa das três réplicas, tendo 

ocorrido nas amostragens de fevereiro (ponto 1), março (ponto 1), setembro 

(ponto 5) e novembro de 2002 (pontos 1, 4, 5 e 6).   

Os teores salinos também não foram registrados quando se observou a 

ausência de água nos amostradores. Isso ocorreu nas amostragens dos meses 

de janeiro (ponto 3), fevereiro (ponto 6) e março de 2002 (pontos 3, 4 e 5), 

podendo  estar relacionado a dois fatores: colmatação do filtro de cerâmica 

impossibilitando a entrada de água no mesmo e não inundação dos pontos 

amostrais pelo nível de maré no período.  
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Ao Identificar dano, perda ou possível colmatação dos equipamentos fez-

se a substituição dos mesmos. 

Para a transversal 1 (tabela VIII, figura 12), os pontos amostrais 2, 3, 4 e 5 

localizaram-se nas porções internas do apicum, pontos 1 e 6 em áreas com 

vegetação de mangue e o ponto 7 em um banco de Spartina sp. O valor máximo 

obtido para o teor de salinidade foi de 35, observado nos pontos amostrais 

localizados na porção interna do apicum (pontos 2 e 3), nos meses de dezembro 

de 2001 e fevereiro de 2002, respectivamente. O valor mínimo obtido para o teor 

de salinidade foi de 6. Esse pode ser observado na amostragem do mês de 

dezembro de 2001, no ponto amostral  7, localizado em uma região colonizada 

por um banco de Spartina sp.  

Para as amostragens de dezembro de 2001 e fevereiro de 2002, não foram 

registradas precipitações nas datas das coletas de água intersticial para 

determinação da salinidade. Os registros de amplitude de maré para as 

amostragens desses meses demonstram que não ocorreu inundação do apicum 

por ocasião das marés altas.  

Os maiores teores salinos foram observados no ponto amostral 2, 

registrando valores de salinidade abaixo de 30 somente em duas ocasiões, nas 

amostragens dos meses de março e novembro de 2002, com salinidades de 25 e 

29, respectivamente.  Na data da amostragem do mês de março, observou-se 

precipitação diária superior à 50 mm. Para o mês de novembro, foi registrado 

índice de precipitação diário inferior à 25 mm, no dia anterior a data de 

amostragem. Para ambas as datas ocorreram processos de inundação da área 

por ocasião das preamares de sizígia. Cabe salientar que esse ponto amostral 

localizou-se na porção interna do apicum que sofre influência da maré somente 

quando registra-se valores máximos para a área, ou seja, com amplitudes iguais 

ou superior a 1,0 m. 

O ponto amostral 7 destacou-se por registrar os menores teores salinos 

dessa transversal. Foram observados teores de salinidade superior à 20 em 

somente três ocasiões de amostragem - agosto, setembro e novembro de 2002, 

com teores de salinidade de 26, 24 e 25, respectivamente. Esse amostrador 

localizou-se em um banco de Spartina sp, na porção sul do manguezal, próximo 
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ao canal do Rio Tavares podendo este ter influenciado nos teores de salinidade 

da água intersticial nessa porção do apicum.  

Para os amostradores localizados na porção interna do apicum, o ponto 5 

foi o que registrou os menores teores salino. Isso deve-se ao fato desse ponto 

estar localizado na porção do apicum onde se observa a ocorrência de um 

“canal”. Para a área de estudo, quando as amplitudes de maré registram, em tono 

de 0,8 metros de altura nota-se o início do processo de alagamento do apicum. 

Quando a amplitude de maré não ultrapassa 0,9 metros, a água fica restrita à 

esse “canal”, não dispersando para o restante da área. Com isto, o ponto amostral 

5 esteve sujeito a períodos mais constantes de alagamento. Analisando as 

amplitudes de maré para as datas de amostragem, nos meses de abril, maio, 

junho, agosto e setembro, o ponto 5 foi o único que esteve sujeito a influência 

direta da maré. Nessas ocasiões observou-se um aumento nos teores salinos 

nesse ponto amostral.   

A figura 12 registra o comportamento da salinidade nos pontos amostrais 

da transversal 1. Nota-se que houve uma maior variação nos teores salinos no 

período de amostragem compreendido entre o mês de dezembro de 2001 a 

março de 2002 quando comparados com os meses seguintes. 

Como observado no diagrama climático referente período de amostragem 

de água intersticial, os meses compreendidos entre dezembro de 2001 e abril de 

2002 coincidem com o período de excedente hídrico no solo. Observando a figura 

9, nota-se uma maior variação dos teores salinos para esse mesmo período. 

Entretanto, quando considerados pontualmente, observa-se que os teores de 

salinidade respondem aos índices diários de precipitação e inundação da área 

pelas marés. 

Analisando os dados de temperatura para essas datas de amostragem, 

observa-se que estas se mantiveram entre 20ºC e 25ºC, com exceção do mês de 

maio onde registrou-se temperatura entre 25ºC e 30º C. 

Aplicando o teste estatístico de análises de variância (ANOVA) aos teores 

de salinidade obtidos para a transversal 1, registrou-se diferenças significativas 

(p=0,0000) entre os valores observados em nível de α = 0,05,  tanto entre os 

pontos amostrais quanto entre os meses amostrados. Essa diferença pode estar 
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relacionada às variações de  temperatura ambiental, amplitude de maré, 

freqüência e tempo de inundação, topografia e tempo de exposição à evaporação 

e ventos, como sendo os fatores que estarão atuando diariamente sob os pontos 

amostrais e em maior intensidade sazonalmente. 

O Teste de Tukey (tabela IX) foi empregado para comparar os valores 

médios dos teores de salinidade obtidos entre os pontos amostrais. O teste 

mostra que os pontos 2 e 7 apresentam diferenças significativas em relação aos 

demais localizados na transversal 1. Isso está relacionado ao fato desses pontos 

registrarem os valores extremos obtidos para os teores salinos. Os pontos 1, 3 e 4 

são os mais semelhantes entre si, fato interessante uma vez que o ponto 1 

localizou-se em uma área vegetada e os demais no interior do apicum, mais 

exposto à evaporação. O mesmo pode ser observado para os pontos 5 e 6, que 

apresentam maiores similaridades entre si, fato que poderia ser explicado pela 

proximidade do ponto amostral 6 com a área de influência do “canal” presente na 

porção central do apicum.  

Os resultados obtidos no Teste de Tukey podem ser facilmente 

corroborados pela análise da figura 13. Nessa estão representados os valores de 

salinidade média e intervalo do confiança, para cada ponto amostral. Observa-se 

que os intervalos de confiança dos pontos 2 e 7 não coincidem com os intervalos 

dos demais amostradores, identificando-os como distintos e sujeitos a fatores 

ambientais diferentes dos demais. O ponto amostral 2 esteve sob maior influência 

dos níveis de insolação e o ponto 7, por ter se localizado próximo ao canal do rio, 

sujeito as águas com menores teores salinos. 

Para os pontos 1, 3 e 4 pode-se observar a sobreposição nos intervalos de 

confiança, bem como para os pontos 5 e 6, levando a interpretar que há 

semelhança no comportamento da salinidade intersticial entre eles e que a 

topografia e inundação são aspectos significantes nessa análise. 

O Teste de Tukey aplicado aos valores de salinidade média para os meses 

referentes ao período amostral (tabela X) indica que janeiro e março de 2002 

apresentam diferenças significativas quando correlacionadas aos intervalos de 

confiança obtidos para os meses de maio à novembro de 2002. Isso pode estar 

relacionado ao baixo índice de precipitação registrado nas datas anteriores às 
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amostragens de água intersticial. Os meses de dezembro de 2001 e fevereiro de 

2002 diferem significativamente do mês de julho de 2002. Este, por sua vez, 

apresenta diferenças significativas quando comparados com os meses de 

dezembro de 2001 à maio de 2002.  

A diferença observada entre o mês de julho com os demais citados acima 

pode estar relacionada com o baixo índice de precipitação e a pouca amplitude de 

maré, fatores que associados as maiores intensidades de ventos nessa época do 

ano atuaria de forma a elevar as taxas de evaporação e, conseqüentemente, os 

teores de salinidade na água intersticial.  

Os meses de junho, agosto, setembro e outubro de 2002 diferem dos 

meses janeiro, março e abril de 2001 e os meses de maio e novembro de 2002 

diferem dos meses de janeiro e março de 2002.  

Essas diferenças podem ser observadas na figura 14 onde estão 

registradas as salinidades médias para cada mês amostrado.  

Para a transversal 2 (tabela XI, figura 15), os pontos amostrais 1, 5 e 6 

localizaram-se em áreas vegetadas e os pontos 2, 3 e 4 no interior do apicum. O 

maior teor de salinidade observado foi de 36 obtido nos pontos amostrais 6 e 2. 

Esses resultados foram observados para os meses de março e maio de 2002, 

respectivamente. Entretanto, para o ponto amostral 6, nas doze datas de 

amostragem, em seis não houve a possibilidade de determinação dos teores 

salinos, pois o amostrador não apresentou água em seu interior e numa 

amostragem o equipamento foi encontrado danificado.  

O menor teor salino registrado foi de 15, observado no ponto amostral 5, 

no mês de fevereiro de 2002. O segundo valor mais baixo registrado de teor 

salino (20), também foi observado nesse mesmo ponto amostral, para o mês de 

março. Esses valores podem estar associados aos índices de precipitação 

registrados para os dias que antecederam as amostragens destes meses, 

associados com a localização dos equipamentos, uma vez que este ponto foi 

estabelecido em uma porção com vegetação densa, permanecendo os 

amostradores em local sombreado. 

Para essa transversal também se observou perda e danos à alguns 

equipamentos, não sendo possível registrar o teor salino nesses. Os danos 
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ocorrem nas amostragens de fevereiro (ponto 4), março (pontos 2 e 4), junho 

(ponto 6) e julho de 2002 (ponto 2). As amostragens onde se observou a ausência 

de água nos amostradores ocorreram nos meses de janeiro (ponto 6), fevereiro 

(ponto 6), abril (pontos 1, 2, 4, 5 e 6), agosto (ponto 6) e outubro de 2002 (ponto 

6). 

Na figura 15 pode ser observada a variação da salinidade média para cada 

amostrador durante o período amostral. Assim como registrado para a transversal 

1, a maior variação nos teores salinos ocorre entre os meses de dezembro de 

2001 à maio de 2002. Entretanto, para a transversal 2 pode-se notar que após 

esse período a variação nos teores salinos foi mais discreta.  

Aplicando o teste estatístico de análises de variância (ANOVA) aos teores 

de salinidade obtidos para a transversal 2, registrou-se diferenças significativas 

(p=0,0000) entre os valores observados em nível de α = 0,05,  tanto entre os 

pontos amostrais quanto entre os meses amostrados. Entretanto, registrou-se 

menos diferenças significativas para essa transversal quando comparada à 

transversal 1. Isso leva a interpretar que o padrão de inundação pela maré é 

bastante similar para todos os pontos presentes nessa transversal. 

O teste de Tukey realizado (tabela XII) difere para o ponto 1 difere 

significativamente dos pontos 2 e 5. Ambos localizam-se em áreas vegetadas, 

entretanto, o ponto 1 permanece durante grande parte do tempo exposto à luz 

solar. Essa condição não é observada no ponto 5, o qual permanece em local 

sombreado. O ponto amostral 2 localiza-se no interior do apicum. 

Esses resultados podem ser observados na figura 16, onde estão 

registrados os valores médios e os intervalos de confiança (95%) dos teores de 

salinidade obtidos em cada ponto amostral.  

O Teste de Tukey realizado para comparação das médias mensais nos 

teores salinos (tabela XIII) demonstra que para a transversal 2, o mês de fevereiro 

de 2002 difere significativamente dos meses de maio, junho, julho, agosto e 

outubro de 2002. Essa diferença pode estar respondendo aos baixos índices de 

precipitação associados às baixas amplitudes de maré e ação dos ventos mais 

intensos nos meses de junho, julho e agosto. As maiores salinidades nos mês de 

outubro podem estar associadas à maior amplitude de maré que ocorreu no 
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período da amostragem da água intersticial nesse mês. O mês de junho difere 

significativamente dos meses de janeiro, fevereiro, março, setembro e novembro 

de 2002. O mês de julho apresenta-se semelhante ao mês de junho, entretanto 

não ocorreu diferença significativa entre esse e o mês de setembro. 

Esse teste mostra ainda que o mês de abril não difere significativamente 

dos demais meses amostrais. Entretanto, cabe ressaltar que neste mês registrou-

se somente o valor de salinidade para o ponto amostral 2. Os demais 

amostradores não continham água em seu interior. Estes resultados podem ser 

observados na figura 17. 

Analisando os teores salinos da água intersticial do apicum do Rio Tavares, 

observa-se que os resultados obtidos estão dentro dos limites tolerados pela 

vegetação de mangue, não apresentando condições de hipersalinidade do solo, 

ou seja, os dados obtidos não indicam ser esse um fator limitante para a 

ocupação da área pela vegetação de mangue. Pellegrini (2000) observou teores 

salinos de até 113, em um apicum associado a um bosque de mangue na região 

de Guaratiba (RJ). Nesse mesmo estudo a menor salinidade observada para área 

desprovida de vegetação foi de 15. 

Entretanto, quando considerados as amostragens pontualmente, pode-se 

observar que as variações que ocorrem na área são significantes quando 

interpretadas em escalas locais e que vão refletir, principalmente, a freqüência de 

inundação e topografia. 

Comparando os teores de salinidade obtidos para as duas transversais 

pode-se observar que a transversal 1 apresentou as maiores variações ao longo 

do período amostrado. Estas variações, que ocorrem no sentido nordeste-

sudeste, podem estar respondendo diretamente aos processos hidrodinâmicos 

observados na área do apicum, associados aos índices de precipitação e 

temperatura registrados para a região.  
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5.5 ANÁLISE TEMPORAL DA VARIAÇÃO DA COBERTURA VEGET AL E 

COLONIZAÇÃO DAS ÁREAS DE APICUM UTILIZANDO TÉCNICAS  DE 

SENSORIAMENTO REMOTO 

 

5.5.1  Fotointerpretação  

 
Na análise das fotografias aéreas empregando estereoscopia, determinou-

se uma sistemática de classificação para a vegetação, que foi utilizada em todos 

os levantamentos fotográficos (tabela XIV). Esses padrões de classificação 

representam diferentes estágios e configuração da estrutura da vegetação, 

possivelmente demonstrando distinções na altura, forma da copa, diâmetro, 

espécie vegetal, densidade e coloração das folhas. 

A comparação entre os overlays confeccionados para cada levantamento 

aéreo possibilitou interpretar, ao longo de uma série temporal, a evolução 

estrutural da vegetação, bem como a expansão e retração das áreas de apicum 

presentes no manguezal do Rio Tavares, Florianópolis (SC) ao longo do período 

registrado nos levantamentos fotográficos. 

Esses registros também podem ser visualizados nas figuras 18, 19, 20, 22, 

24 e 25, onde estão delimitadas a extensão e localização dessas classes e dos 

apicuns no interior do manguezal do Rio Tavares. Esses resultados serão 

apresentados nos itens seguintes. 

Na seqüência de fotografias aéreas analisadas foram observados um total 

de 18 apicuns. Entretanto, essas áreas não são visualizadas em todos os 

levantamentos, uma vez que ao longo do período de análise alguns apicuns 

sofreram processo de ocupação pela vegetação. Essas áreas desprovidas de 

vegetação foram numeradas e estão representadas nos overlays. A numeração 

dos apicuns seguiu ordem de numeração em função da proximidade com o 

apicum A1.   

Na tabela XV estão relacionadas às áreas de apicum e as classes de 

vegetação observadas em cada levantamento aerofotográfico.  



Caracterização Ecológica do Apicum do Manguezal do Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina. 

LUGLI, D.O. (2004) 
    
 

65

A sistemática de classificação foi realizada com base nos padrões de 

altura, tonalidade e textura da vegetação observada durante as análises 

estereoscópicas. Cada classe determinada representa uma combinação destes 

padrões. Entretanto, em algumas fotografias, classes intermediárias foram 

determinadas devido à observação de novas combinações dos elementos da 

análise estereoscópica. As características observadas não permitiram que essas 

fossem enquadradas nas classes determinadas anteriormente. Isto pode ser 

observado para as classes “D1” e “D2”, as quais surgiram após a determinação da 

classe “E”, sendo que ambas não se enquadram nas características das classes 

“D” e “E”. 

Cabe salientar que as diferenças entre os equipamentos 

aerofotogramétricos utilizados para a obtenção das fotografias aéreas, variações 

de escalas entre essas, o excessivo e incorreto manuseio do acervo podem 

induzir discordâncias de interpretação entre as fotografias aéreas durante suas 

análises. Para tanto, faz-se cada vez mais necessário o planejamento adequado 

para obtenção das fotografias aéreas levando a formação de um acervo com 

escala padronizada entre os levantamentos e adequada às análises à que se 

destinam, permitindo que este acervo seja utilizado em diversas áreas da 

pesquisa.  

 

5.5.1.1 Análise da fotografia aérea do ano de 1938 

 

Segundo informações obtidas junto à Secretaria de Desenvolvimento e 

Integração ao Mercosul (SEDEIM), a aerofotogrametria de 1938 foi realizada pela 

Marinha Americana em escala de 1:30.000. Esse material fotográfico não 

representa um par estereoscópico, ou seja, quando observado sob estereoscópio 

não possibilita a formação de imagem tridimensional. Sendo assim, não foi 

possível delimitar e definir as classes de vegetação presentes no manguezal do 

Rio Tavares para aquele ano. 

Embora não tenha sido realizada a análise estereoscópica, a fotografia 

aérea de 1938 foi empregada para delimitar as áreas de apicum, tendo em vista 

ser esse o primeiro registro aerofotográfico obtido para o manguezal. Dessa 
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forma, esse foi o ponto de partida das análises e interpretações sobre o processo 

de colonização pela vegetação no manguezal do Rio Tavares. 

Nessa análise, pode-se observar 17 áreas de apicum (tabela XV, figura 

18), apresentando a ocorrência de duas grandes áreas, classificadas como A1 e 

A10, e outras menores quando comparadas com as descritas nas figuras. Esses 

apicuns menores distribuem-se margeando o canal do Rio Tavares (A3, A4, A5, A14 

e A15), o canal do Ribeirão da Fazenda (A2), canal de maré 1 (A6, A16 e A17), canal 

de maré 2 (A12 e A13), canal de maré 3 (A11) e a Rodovia SC-406 (A7, A8 e A9). 

O apicum A10, atualmente, apresenta-se cortado pela Rodovia SC-405 a 

qual dá acesso ao aeroporto Hercílio Luz. O apicum A1 é margeado pelo Ribeirão 

da Fazenda e pelo Rio Tavares.  

Nos apicuns A8, A11, A12, A13, A14, A15, A16 e A17, quando comparados com 

os demais, pode-se observar o início da ocupação pela vegetação.  

Observando a vegetação sem o uso da estereoscopia, constata-se que a 

área do manguezal apresenta, em grande parte, textura grosseira, devido à baixa 

densidade da vegetação que possibilita a visualização do sedimento. A tonalidade 

muda sem haver um processo gradual de tons claros à escuros.   

Nota-se que algumas árvores destacam-se das demais aparentando maior 

porte. Entretanto, sem o auxílio da estereoscopia não é possível determinar um 

padrão de distribuição dessas para o levantamento aéreo de 1938. 

Oliveira (2001) analisando as mesmas fotografias aéreas do manguezal do 

Rio Tavares empregadas no presente estudo, cita que para o ano de 1938 o 

manguezal apresentava-se altamente impactado, devido à atividade de extração 

de madeira. O autor delimita as áreas impactadas, geralmente associadas aos 

canais dos rios e de drenagem, baseado em padrões de densidade, sendo as 

áreas mais densas consideradas como íntegras, totalizando pouco mais de 50% 

da área total do manguezal. Cabe salientar que o autor não realizou análise 

estereoscópica em seu estudo. 

A construção de vias de acesso, dentre outras, são obras que geram 

impactos nas áreas a serem implantadas. Na fotografia aérea do ano de 1938, 

duas grandes rodovias podem ser observadas. Atualmente, essas rodovias são 

denominadas de SC-405 e SC-406. Devido à localização dos apicuns A7, A8 e A9, 
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essas áreas, provavelmente, estariam respondendo ao processo de implantação 

dessas vias, seja pela obra propriamente dita ou pela extração de madeira, 

processo intensificado devido à facilidade de acesso ao manguezal. Na área A10, 

a ausência de cobertura vegetal pode ter sido um dos fatores que levou a 

implantação da rodovia SC-405 no local, o que teria facilitado os trabalhos de 

construção da via.  

A abertura de vias de acesso ao manguezal são indicadoras do processo 

de urbanização. A implantação dessas estruturas pode ter favorecido o contato da 

população com o manguezal, facilitando o processo de explotação da vegetação. 

Segundo Caruso (1983) anterior a implantação das vias, a única forma de acesso 

ao manguezal era realizada através do canal do Rio Tavares. 

Analisando a fotografia aérea de 1938 pode-se observar que as áreas 

externas, ao Sudeste do manguezal do Rio Tavares apresentavam-se sob intenso 

processo de desmatamento. Grande parte da região foi ocupada por pequenas 

propriedades que utilizavam a terra para cultivos agrícolas. Ao sul, as áreas 

desmatadas deram lugar às pastagens.  

Klein (1978) ao realizar levantamento de informações sobre a cobertura 

vegetal da Ilha relata que, da vegetação original, o manguezal constituía uma 

área de 9%. Caruso (1983), baseada em análise de fotografias aéreas, estimou 

em 6,7% a área perdida dos manguezais presentes na Ilha até o ano de 1938. 

Comparando suas estimativas com as observações levantadas por Klein 

(1978), a autora afirma que os manguezais encontrados na Ilha sofreram intensos 

processos de desmatamento, principalmente os de Itacorubi e Rio Ratones. Para 

o ano de 1938, a autora ainda estimou perda de 69,5% de toda vegetação original 

presente na Ilha de Santa Catarina. 

 

5.5.1.2 Análise da fotografia aérea do ano de 1957 

 

O levantamento aéreo para o ano de 1957 foi realizado pela empresa 

Aerofoto Cruzeiro (RJ) e apresenta escala 1:25.000. 

Para o levantamento aéreo de 1957, o número de áreas de apicum foi 

reduzido quando comparado com a fotografia aérea do ano de 1938. Nesse ano 
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são observadas onze áreas de apicum, entretanto, surge um novo apicum não 

observado para o ano de 1938 (tabela XV, figura 19).  

Praticamente quase todos os apicuns registrados na fotografia aérea de 

1938 estão presentes no levantamento de 1957, com exceção dos apicuns 

denominados de A11, A14, A15, A16 e A17. Entretanto, observa-se a ocorrência de 

uma nova área de apicum, denominada A18. Esta nova área de apicum apresenta-

se com formato regular, ou seja, na forma de um retângulo. Esta configuração 

pode estar ligada à processos de desmatamento. Em análises de fotografias 

aéreas ou imagens de satélites, áreas que sofreram processos de desmatamento 

e/ou áreas utilizadas para cultivo agrícola tendem apresentar formas regulares 

(Loch, 1984; Rosa, 1995). 

Na fotografia aérea de 1957, pode ser observada a presença de uma faixa 

sem vegetação, com tonalidade clara, referente à uma via que liga a rodovia SC-

406 ao apicum A18. Isto pode corroborar o fato dessa área ter sofrido processo de 

extração de madeira, não sendo formada por processos naturais intrínsecos do 

ecossistema manguezal. 

Nessa análise, observa-se que vários apicuns (A2, A3, A4, A6, A8 e A12) 

tiveram seus tamanhos reduzidos, indicando um processo de colonização da 

vegetação da periferia para o centro.  

Analisando a fotografia do ano de 1957, nota-se que o apicum A7 apresenta 

forma regular. Assim com o apicum A18, essa área também pode ter sofrido 

processo de extração de madeira, corroborando com o fato dos apicuns presentes 

nas margens das rodovias terem sofrido processos de desmatamento. 

No apicum definido como A13, identifica-se o surgimento de uma vegetação 

de baixo porte e espaçada podendo corresponder a definição proposta para a 

classe de vegetação “D”. Os apicuns A11, A14, A15, A16 e A17 apresentam-se 

completamente ocupados nesse período, correspondendo aos padrões de 

vegetação definidos como “E”, “D1”, “D1”, “C” e “C”, respectivamente.  

Os maiores apicuns registrados na fotografia aérea de 1938, A10 e A1, 

apresentam-se nessa situação uma redução em sua superfície. Em A1 pode ser 

observada, nessa análise, uma fragmentação da área no sentido sul-norte, 

resultante da ocupação por uma vegetação de médio porte. Esta colonização se 
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dá ao longo da linha de drenagem registrada nessa porção, que dividiu o apicum 

em duas regiões distintas. Na porção oeste, identifica-se a ocorrência de um 

processo de colonização esparsa contendo árvores de maior porte. 

A área A5, aparentemente, não apresentou redução em suas dimensões. 

Essa informação poderá ser confirmando pela da análise das fotografias por meio 

de sistema de informação geográfica. 

Em relação à classificação proposta na interpretação por estereoscopia 

registra-se a ocorrência de sete classes (“B”, “C”, “D”, “D1”, “E”, “F” e “G”), 

descritos na tabela XI e representados na figura 16.  

Analisando a ocupação pela vegetação das áreas de apicum, observa-se 

que essa se deu de norte para sul, ou seja, da foz do Rio Tavares para o seu 

interior. A vegetação mostra uma tendência de ocupação, primeiramente, das 

áreas adjacentes aos canais de maré para o interior da planície costeira. Esse 

processo de ocupação demonstra que as áreas mais sujeitas ao alagamento 

tiveram sua ocupação favorecida. 

Margeando os canais do Rio Tavares e Ribeirão da Fazenda são 

observadas vegetações das classes “D1”, “E” e “F”. A classe “D1” é caracterizada 

por uma vegetação de médio porte, com baixa densidade de árvores, distribuindo-

se margeando grande parte do canal do Rio Tavares. A classe “E”, caracterizada 

como apresentando árvores de baixa estatura, alta densidade e tonalidade clara, 

está presente próximo à foz do Rio Tavares, na borda do apicum A1 e em 

algumas porções situadas às margens do canal do Ribeirão da Fazenda. A classe 

“F” contendo vegetação identificada como médio porte e espaçada, apresentando 

tonalidade escura pode ser observada na porção interna ao leste, sul e oeste do 

manguezal e às margens dos rios Tavares e Ribeirão da Fazenda. 

As classes “B” e “C” podem ser observadas nas porções centrais do 

manguezal. A classe “B” foi também identificada em uma porção situada na 

margem direita do canal do Rio Tavares. Essas classes se caracterizam por 

apresentar vegetação de alto porte e densidade média, sendo que a densidade 

em “B” é pouco maior que em “C”. A tonalidade observada nessas áreas são 

escura e clara, respectivamente.  
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Oliveira (2001) baseado na dinâmica dos padrões de vegetação acredita 

ter ocorrido um incremento no processo de extração de madeira no manguezal do 

Rio Tavares, principalmente, na década de 40, uma vez que as áreas 

consideradas pelo autor impactadas apresentam maiores extensões no ano de 

1957, representando 47,13% da área total do manguezal, 13,23% superior à 

registrada em 1938. Para o autor, essas áreas são representadas pela menor 

densidade de cobertura vegetal, com padrão granuloso heterogeneamente 

distribuído ocorrendo associados às bordas dos canais, onde a vegetação 

apresenta melhor desenvolvimento estrutural.  

Entretanto, ao analisar a classificação definida para a vegetação associada 

às bordas dos canais observa-se que árvores de maior desenvolvimento 

estrutural eventualmente ocorrem para o ano de 1957. Nas bordas observa-se a 

presença, em grande parte, da vegetação entre as classes “D1” a “G”, 

caracterizadas pelo médio e baixo porte.  

Baseado nos dados de estrutura obtidos e nas características 

apresentadas pela classe “B”, ou seja, vegetação de alto porte com densidade 

média possibilitando a observação de vegetação de menor porte ou do sedimento 

dentre elas, pode-se inferir que essa representa bosques de mangue maduros 

dominados pela espécie Avicennia schaueriana.  

Segundo Cintrón e Schaeffer-Novelli (1981) bosques maduros apresentam-

se abertos, onde as copas das árvores freqüentemente não se tocam, tendo o 

bosque uma aparência de parque. Para o ano de 1957, essa classe é observada 

nas porções centrais do manguezal e não associadas às margens dos canais 

como descrito por Oliveira (2001). Com isto, a ocorrência de áreas apresentando 

vegetação de maior porte e espaçadas entre si pode não responder a extração de 

madeira, e sim ao processo de sucessão dos bosques de mangue.  

 

5.5.1.3 Análise da fotografia aérea do ano de 1978 

 

No levantamento aéreo do ano de 1978 em escala 1:25.000, pode ser 

constatada uma redução ainda maior no número de apicuns, registrando-se a 

permanência de somente 10 áreas (tabela XV, figura 20). 
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A porção oeste do apicum A1, fragmentada já na análise de 1957, 

encontra-se quase que totalmente colonizada pela vegetação, tendo sido 

classificada como “G”. Não houve taxa de ocupação similar na porção leste do 

apicum A1. Entretanto, observa-se que após mais de 20 anos a vegetação inicial 

que isolava a área amadureceu e esse processo permite classificá-la como “B”.  

Em relação ao apicum A10, que é cortado pela atual Rodovia SC-405, 

observa-se uma redução no seu tamanho na porção situada no lado esquerdo da 

rodovia, quando comparado com o ano de 1957. Pode ser observado ainda para 

essa área a ocupação da vegetação que passa a ser classificada como “F”.  

Neste ponto do manguezal observa-se a abertura de uma nova via em 

função da substituição da antiga ponte de madeira sobre o rio Tavares. Este 

processo permitiu a ocupação pela população das áreas adjacentes à rodovia 

sendo atualmente observado um forte processo de urbanização nesta área sobre 

o manguezal (figura 21). 

Para os apicuns A2, A4, A5, A6, A7, A10, A12 e A18, observam-se reduções em 

suas áreas em relação a análise para o ano de 1957. Os que se encontram 

completamente fechados quando comparados com a fotografia aérea de 1957 

são as áreas A3 e A13. 

O apicum A7 passa a ser ocupado por vegetação correspondente a classe 

“G”. Para A8 observa-se o processo de ampliação em sua área, tanto em direção 

ao oeste quanto ao sul de sua localização. Esta ampliação pode estar relacionada 

ao processo de urbanização ocorrido às margens da rodovia, uma vez que esta 

facilitou o acesso da população local ao manguezal. 

 Onde se localizava a área A9 pode ser observada uma forte ocupação por 

loteamentos resultante da expansão urbana ocorrida nas décadas de 60 e 70 

(figura 22). Entretanto, esta área não integra a análise estereoscópica para o ano 

em questão.  

 Para o ano de 1978 foi observado o surgimento de uma nova classe, cujo 

padrão de tonalidade e textura não havia sido identificado anteriormente. Esse 

padrão foi denominado de “D2”. Entretanto, a classe “E”, presente em 1957 não foi 

observada para o ano de 1978, tendo sido substituído pelas classes “B”, “C” e 

“D2”. 
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 As margens do canal principal do Rio Tavares passaram a ser ocupadas, 

em grande parte, pela vegetação correspondente a classe “B”. Ao longo do canal 

deste rio na porção interna do manguezal (direção leste) registra-se as classes 

“D1”, “D2” e, em algumas porções, vegetação correspondente a classe “B”.  

 Na borda do apicum “A1” pode ser observado um predomínio da classe “B”, 

sendo que, somente à sudoeste pode ser observada a classe “G”, ocorrendo 

próxima a uma área de pastagem. Na porção fragmentada do apicum A1 à oeste, 

registra-se o surgimento de um novo padrão “H”, até então não registrado, com as 

seguintes características: vegetação de baixo porte, tonalidade escura e 

apresentando textura lisa. 

 A região próxima à foz do rio Tavares passa ser dominada pela vegetação 

da classe “B” (margem do canal do Rio Tavares), “D” (porção interna da margem 

esquerdo do canal do Rio Tavares) e “D1” (porção interna da margem direita do 

canal do Rio Tavares). 

 As porções internas passam a ser dominadas, em grande parte, pelas 

classes “B”, “C” e “D” ficando as classes “F” e “G” restritas às porções mais 

internas do manguezal, às margens do Rio Tavares e Ribeirão da Fazenda. 

Nesse último canal, pode ainda ser observada uma alteração das classes “E” e 

“F” presentes no ano de 1957, para um domínio da classe “D2”. 

 Observando as classes de vegetação presentes para o ano de 1957 

verifica-se um processo de evolução dos padrões da vegetação. Essa passa a ser 

de maior porte e ocupa maiores extensões do manguezal. As vegetações das 

classes de porte baixo e médio ficam restritas as porções mais internas do 

manguezal e aos canais dos rios formadores da bacia do Rio Tavares.  

Segundo Oliveira (2001), as atividades de extração de madeira no 

manguezal do Rio Tavares tiveram seus ritmos reduzidos antes do ano de 1957 

ficando a atividade restrita às proximidades das vias de acesso aos bairros 

adjacentes ao manguezal. O autor sustenta essa hipótese baseado na menor 

representatividade dos apicuns no ano de 1957, quando comparados com o ano 

de 1938. 

Caruso (1983) registra que para o ano de 1978 os manguezais da Ilha de 

Santa Catarina sofreram redução de 26,1%. Entretanto, as maiores perdas de 
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área foram registradas para os manguezais do Itacorubi e do Rio Ratones. O 

manguezal do Rio Tavares sofreu processo de desmatamento, entretanto, em 

menor intensidade quando comparados aos outros presentes na Ilha.  

 

5.5.1.4 Análise da fotografia aérea do ano de 1994 

 

Para a análise da fotografia aérea de 1994, com escala 1:8.000, não foi 

possível realizar estereoscopia em todos os apicuns presentes (tabela XV, figura 

23). Entretanto, os observados mesmo sem o auxílio do estereoscópio foram 

relatados, sendo estes os apicuns A6 e A12.  

Para esse levantamento aerofotográfico foram observadas seis áreas de 

apicum, sendo que os definidos como A6 e A12 apresentaram menores extensões 

em relação ao ano de 1978. No apicum A6 pode ser observada a ocorrência de 

algumas árvores já de médio porte. 

 Nos apicuns A4 e A5, observa-se a ocupação por uma vegetação de porte 

médio. Uma porção do apicum A5 passa a ser ocupada pela vegetação 

classificada pelo tipo “H”, sendo essa de baixo porte, tonalidade escura e em alta 

densidade, mantendo-se nessa classificação até o presente. 

 No apicum A1 destaca-se a ocorrência de indivíduos isolados das espécies 

Avicennia schaueriana e Rhizophora mangle. Na porção sudoeste do apicum é 

marcante a formação de um “delta” resultante da linha de drenagem que está se 

estabelecendo na área. Esse processo já pode ser visualizado na fotografia aérea 

de 1978. 

 Com relação à vegetação, quatro classes presentes em 1978 não são 

observadas para este ano, sendo “C”, “D”, “D1” e “F”. Entretanto, duas outras 

classes, “H” e “I” passam a ocorrer. A classe “I” representa um bosque de 

Hibiscus pernambucensis, padrão identificado inicialmente durante as saídas de 

campo e corroborado na análise dessa imagem. Na fotografia aérea, esta classe 

pode ser observada apresentando padrão de altura de médio porte, textura lisa, 

alta densidade e tonalidade mais escura quando comparada com a vegetação de 

manguezal.  
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 Reitz (1961) e Sobrinho et al. (1969) relatam a presença de H. 

pernambucensis para o manguezal do Rio Tavares nas porções mais internas do 

ecossistema, ou seja, nas zonas de transição para as áreas adjacentes. O 

surgimento dessa espécie nas margens do rio pode estar diretamente relacionado 

aos processos de alteração da área, possivelmente pela extração das árvores. 

Esse fato é comum de ser observado para o manguezal do Rio Tavares, uma vez 

que é freqüentado por catadores de caranguejo, os quais utilizam a vegetação em 

suas armadilhas, bem como para lenha para fogueira durante os períodos de 

coleta. 

 Na borda do apicum A1, faces norte, nordeste, noroeste e sul, observa-se 

vegetação da classe “B”. Entretanto, na porção sudoeste dessa área, onde se 

constatava um domínio da classe “G” para o levantamento aéreo do ano de 1978, 

nessa análise passa a ser reconhecido o padrão de vegetação como pertencentes 

às classes “D2” e “H”. Ao sul da vegetação da classe “G” pode-se observar a 

presença de uma área de pastagem, já presente nas fotografias aéreas 

anteriores.  Na porção onde ocorre a classe “D2” pode ser notada a formação de 

canais de drenagem na forma de um delta, não ocorrendo vegetação associada 

nesse registro. 

 Considerando a delimitação necessária para análise estereoscópica do ano 

de 1994, a maior parte da vegetação está enquadrada na classe “B”.  Entretanto, 

não foi possível avaliar algumas variações na vegetação presente na parte norte 

da área delimitada, pois esta não possibilitou a análise estereoscópica, não sendo 

possível avaliar o que ocorreu com a vegetação nesse local. Isso ocorreu devido 

ao par fotográfico desse levantamento não possuir essa porção da vegetação. 

Nesse levantamento, pode ser observado um intenso processo de 

urbanização nas regiões de entorno do manguezal do Rio Tavares. Essa 

ocupação ocorreu, principalmente, ao longo da Rodovia SC-406 e na porção 

inicial da Rodovia SC-405, porção norte do manguezal do Rio Tavares. Devido 

essa urbanização, parte norte do manguezal do Rio Tavares chegou a ser 

ocupada. Mas, no início da década de 90, o Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento (DNOS), a pedido do Centro Nacional de Desenvolvimento 

Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT), abriu um canal que corre 



Caracterização Ecológica do Apicum do Manguezal do Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina. 

LUGLI, D.O. (2004) 
    
 

75

paralelo à Rodovia SC-406 com o objetivo de evitar que outras áreas do 

manguezal fossem perdidas por supressão da vegetação e, conseqüentemente, 

ocupação do terreno. Atualmente, esses canais são utilizados como receptores de 

efluentes e lixo doméstico. 

 

5.5.1.5  Análise da fotografia aérea do ano de 1998  

 

Para o levantamento fotográfico do ano de 1998, escala de 1:15.000, são 

observados seis apicuns, sendo estes A1, A2, A4, A5, A6 e A12 (tabela XV, figura 

24).  

O apicum A5 foi o que apresentou maior redução em relação ao ano de 

1994. Esse continua sendo ocupado pela vegetação da classe “H” com expansão 

em direção ao sul iniciada em 1994 e consolidada nessa análise, sendo possível 

observar dentre essa a presença de algumas árvores de maior porte. 

No levantamento aéreo de 1998, as áreas A4 e A12 ocorrem na forma de 

pequenas clareiras, contendo árvores isoladas em seu interior. 

No apicum A2 observa-se a ocorrência de um indivíduo isolado de 

Rhizophora mangle (Tognella-De-Rosa, comum. pessoal), para esse ano. 

Quanto às classes de vegetação, ao redor do apicum A1 mantém-se as 

mesmas classificações propostas para a análise de 1994. Entretanto, pode ser 

notada a presença de um novo canal de drenagem na porção sudoeste do 

manguezal. Esse canal, assim como o registrado para a porção norte do 

manguezal na fotografia aérea de 1994, foi aberto pelo DNOS também com o 

objetivo de conter o processo de ocupação da área.  

Na porção sul do apicum A1, próximo ao local onde ocorre vegetação 

classificada como “D2”, observa-se a presença dos canais de drenagem já 

registrados para o ano de 1994. Entretanto, nessa análise os canais se 

apresentam mais extensos e observa-se o início da ocupação pela vegetação, 

principalmente por indivíduo de Rhizophora mangle.   

No interior da área A1 pode ainda ser notada a formação de um 

grupamento vegetal, denominado P4, colonizado por espécies típicas de mangue. 

Esse ocorre sobre sedimento contendo granulometria mais grosseira que as 
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regiões ao redor. A ocupação dessa área pelas espécies de manguezal está 

relacionada com a abertura do canal DNOS que alterou a hidrodinâmica na 

porção sudoeste do apicum. 

A urbanização das áreas adjacentes ao manguezal citadas para o ano de 

1994 pode ser claramente notada na fotografia aérea de 1998.  

 

5.5.1.6 Análise da fotografia aérea do ano de 2001 

 

Os apicuns observados para o ano de 2001, escala 1:8.000 (tabela XV,  

figura 25) são A1, A2, A5 e A6. Aparentemente, ocorreu pouca alteração em suas 

dimensões quando comparadas ao levantamento aéreo do ano de 1994 e 1998. 

Entretanto, assim como ocorrido na fotografia aérea de 1994, para a 

fotografia de 2001 não foi possível realizar a análise estereoscópica da porção 

norte no manguezal, visto que o par estereoscópico não contempla essa área. 

Nessa análise, nos apicuns denominados A4 e A12 registra-se a ocorrência 

de pequenas clareiras. No apicum A5 observa-se um avanço da vegetação da 

classe “H”. 

Para o apicum A1 mantêm-se as áreas classificadas como “B” definidas na 

análise realizada para o ano de 1978. Os dados de estrutura da vegetação 

presente na borda desse apicum demonstram que a classe “B” é representada 

por um bosque de mangue maduro, sendo o padrão de altura definido pelos 

indivíduos da Avicennia schaueriana, espécie dominante nessa porção do 

manguezal. A textura grosseira determinada para essa classe refere-se à 

possibilidade de visualização do solo ou vegetação de menor porte observados 

entre os indivíduos de Avicennia schaueriana (figura 26). 

Na porção oeste do apicum A1 pode ser observada uma alteração da 

vegetação da classe “D2” para a classe “F”. Outra alteração constatada é a 

observação da classe “G” para uma porção antes ocupada pela classe “H”. Essa 

classe “G” é representada por “gramíneas” (vegetação de baixo porte e tonalidade 

clara) associadas à presença de indivíduos de Laguncularia racemosa e 

Rhizophora mangle, conferindo textura grosseira à classificação (figura 27).  
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Observa-se que grande parte da porção sul do manguezal, próximo ao 

canal do Ribeirão da Fazendo, ocorre vegetação da classe “D2”. O porte médio e 

a tonalidade dessa classe referem-se a um bosque monoespecifico de 

Laguncularia racemosa formando áreas com vegetação densa a qual confere 

textura lisa à classificação (figura 28).   

Oliveira (2001) sugere que essa ocupação por indivíduos de Laguncularia 

racemosa na porção sul do manguezal do Rio Tavares, observada após o ano de 

1957, é resultante da maior capacidade de intrusão das águas salinas 

ocasionadas por um possível aumento relativo no nível médio do oceano. 

Entretanto, analisando as informações obtidas por estereoscopia e SIG, observa-

se que os apicuns A1 e A2, localizados próximos à ocorrência dessa classe de 

vegetação (“D2”) sofreram poucas alterações no período em questão, o que não 

seria esperado caso ocorresse uma maior influência das águas salinas nessas 

áreas. Essa ocupação por indivíduos de Laguncularia racemosa pode estar, 

possivelmente, relacionada com o nível topográfico mais elevado nessa região do 

manguezal.  
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5.5.2 Análise Visual por meio de Sistema de Informa ção Geográfica (SIG)  

 

Empregando o Sistema de Informação Geográfica IDRISI foi possível 

calcular a extensão dos apicuns, em metros quadrados, para cada levantamento 

aerofotográfico (tabela XVI). Utilizando ainda o software ArcGis 8.1 foram gerados 

mapas onde pode-se observar os polígonos digitalizados referentes a cada 

apicum (Anexo - Mapas). 

Na tabela XVII pode-se observar os valores incremento ou redução em 

área dos apicuns, em porcentagem, em relação àquela calculada para o 

levantamento aerofotográfico do ano de 1938.  

 Os apicuns A1, A2, A4, A5, A6, e A12, podem ser observados do 

levantamento aerofotográfico de 1938 a 2001. Para os apicuns A11, A14, A15, A16, e 

A17 observa-se a completa ocupação pela vegetação já para o levantamento de 

1957.  

 Os apicuns A7 e A8, relatados na análise por meio de estereoscopia não 

foram considerados nessa análise, uma vez que a formação desses poderia estar 

associada à extração da vegetação, não respondendo à processos naturais.  

O apicum A10 apresentou redução em sua área total de 54% para o ano de 

1957 e até o ano de 1978 sofreu uma redução de 90%. Em 1994, esse apicum 

apresentou-se completamente colonizado pela vegetação de mangue.  

No levantamento aerofotográfico de 1957 observa-se o surgimento de um 

novo apicum - A18, com área total de 11285,74 m2. Mas, para o levantamento do 

ano 1978, observou-se que esse apicum sofreu uma redução de 92% em sua 

área, apresentando-se completamente fechado no ano de 1994. Apesar desse 

apicum, possivelmente, estar relacionado à processos de extração de vegetação, 

esse foi considerado na análise por meio de SIG devido à grande extensão de 

sua área.  

O apicum A5 destaca-se por ter sofrido um rápido processo de redução da 

área total entre os anos de 1978 à 1994, apresentando uma taxa de redução de 

área de 41% entre esse período, sendo o mais rápido processo de colonização 

observado após o ano de 1978. Entretanto, observa-se que após o ano de 1998, 

essa taxa de redução se manteve. Fato este que pode estar relacionado à 
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modificação nos processos hidrodinâmicos da área do manguezal do Rio 

Tavares, sendo necessário a realização de estudos nessa porção do manguezal 

visando confirmar tais observações.  

 Dentre todos os apicuns observados de 1938 à 2001, A1 representa o maior 

em área para todos os levantamentos aéreos, com área registrada para 1938 de 

198474,85 m2. Esse sofreu uma redução de, aproximadamente, 50% até o ano de 

1994, apresentando nesse ano uma área total de 98237,49 m2. Para o ano de 

2001, a redução de área deste apicum chegou a 55% da original (89017,99 m2). 

Entretanto, cabe salientar que no levantamento de 1957, observa-se a 

fragmentação do apicum A1 resultante da ocupação por uma vegetação de baixo 

porte. Sendo assim, aproximadamente 20% da área total calculada para o ano de 

1957 refere-se à menor porção desta área fragmentada, com 33487,30 m2. Em 

1978, devido à colonização da vegetação, observa-se uma redução na área do 

apicum A1, reduzindo também o menor fragmento (3%), com relação a área total 

desse apicum. Registra-se ainda que esse apicum representava 1,25% da área 

total do manguezal no levantamento de 2001. 

 O apicum A2 sofreu uma redução de, aproximadamente, 33% em sua área 

total, entre os levantamentos de 1938 e 2001. Entretanto, pode-se observar que 

entre 1998 e 2001 houve um incremento em área de 115,74 m2.  

 Dos apicuns observados até o levantamento de 2001, em termos de 

porcentagem, A4 foi o que apresentou a maior redução de área (89,69%). 

Entretanto, assim como ocorrido no apicum A2 observa-se um aumento de 9% da 

área total entre os anos de 1998 e 2001, de 246,28 m2 a 1682,06 m2, 

respectivamente. 

 Esse aumento de área também foi observado para o apicum A6 em dois 

levantamentos. Em 1957, observou-se um aumento de 7,73%, seguido de 

redução de área em 1978. Em 2001, registrou-se um novo aumento (2%) em 

relação à análise do ano anterior. 

 Esse registro em incremento de superfície de área observado para alguns 

anos pode estar relacionado aos erros no processo de digitalização, uma vez que 

as áreas em questão apresentam tamanhos reduzidos. Entretanto, recomenda-se 

a análise de fotografias aéreas recentes e trabalhos de campo visando identificar 
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as possibilidades de expansão das mesmas. Além dos erros de digitalização, as 

fotografias aéreas foram obtidas com diferentes objetivos, escalas e por distintas 

empresas, o que pode aumentar o erro no processo de análise e conversão de 

área. 

 Considerando um período de, aproximadamente, 20 anos entre os 

levantamentos aerofotográficos obtidos, pode ser comparada a redução de áreas 

entre os anos de 1957-1978 e 1978-1998 (tabela XVIII). Nesta observa-se que 

para os apicuns A2, A4, A5 e A12 a maior redução em área ocorreu no período 

compreendido entre 1957-1978. O apicum A6 apresentou um processo de 

redução diferenciado, observando maior ocupação pela vegetação no período 

entre 1978-1998. 

 Pode-se observar que a taxa de ocupação pela vegetação do apicum A1 foi 

mais intensa entre os anos de 1957 à 1978, decrescendo ao longo desse período. 

Essa área apresentou uma taxa de redução anual entre os anos de 1938 a 1957 

de 1812,4 m2/ano. Entre 1957 a 1978, essa redução esteve em torno de 1961,2 

m2/ano, decaindo para 1538 m2/ano, entre os anos de 1978 a 1998. Após este 

período observa-se que a taxa de redução é de, aproximadamente, 1023 m2/ano. 

 Entretanto, observações realizadas em campo mostram que a ocupação 

pela vegetação no apicum A1, vem aumentando rapidamente após o ano de 2001, 

principalmente na porção sudoeste da área. Entretanto, visando confirmar essas 

modificações nas taxas de ocupação desse apicum pela vegetação, sugere-se 

que sejam realizadas análises de fotografias aéreas recentes do manguezal do 

Rio Tavares.  

 A análise da evolução da colonização da vegetação nas áreas de apicum 

por meio de SIG demonstra que essa é uma ferramenta precisa na obtenção de 

informações sobre as dimensões de determinadas feições, no caso deste estudo, 

o apicum do manguezal do Rio Tavares. Entretanto, recomenda-se cautela no 

emprego dos resultados, visto que determinadas observações podem não 

corresponder às condições reais do ambiente. A mesma cautela deve ser 

considerada para as análises realizadas por meio de estereoscopia, 

principalmente, quando consideradas fotografias aéreas de períodos que não 

possibilitam as confirmações de campo. 
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 Outra constatação é de que as análises estereoscópicas e por meio de SIG 

devem ser realizadas em conjunto, visando à confirmação de determinadas 

observações que possam gerar dúvidas quando empregada uma única técnica.   

Isso pode ser facilmente constatado no presente estudo, quando análises 

subjetivas realizadas por meio da estereoscopia sobre as dimensões dos apicuns 

foram confirmadas por meio da aplicação do SIG. 
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6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados obtidos neste estudo contribuem para o entendimento dos 

processos de evolução do ecossistema manguezal. Identifica-se que a estrutura 

responde positivamente a hidrodinâmica do ambiente, que vai atuar sobre o 

comportamento da salinidade na água intersticial. 

Além das energias subsidiárias maré e salinidade, as características 

ambientais como temperatura, pluviosidade e vento são componentes 

fundamentais no processo de ocupação dos planos de maré pelo mangue que 

interagem modelando as diferentes fisionomias observadas para a área de 

estudo. 

O emprego do sensoriamento remoto neste estudo mostrou que este é 

uma metodologia de aplicação pertinente, que agiliza a obtenção dos dados reais 

e interpretação do seu comportamento de forma temporal, sustentados pelas 

técnicas de fotointerpretação, seja por meio da estereoscopia ou por Sistema de 

Informação Geográfica. 

Desta forma, para um manejo adequado das áreas de manguezais do 

litoral brasileiro é de fundamental importância não só estudos ligados à estrutura e 

função desse ecossistema, mas também a avaliação às respostas produzidas por 

esses frente aos tensores que atuam sobre o ambiente (Cintrón et al., 1980). 

As análises das fotografias aéreas do manguezal do Rio Tavares, tanto por 

meio da estereoscopia quanto por SIG, revelam que o processo de evolução na 

colonização dos apicuns pela vegetação ocorreu da foz para o interior desse rio, 

com um favorecimento da ocupação das áreas mais sujeitas ao alagamento. 

Observa-se ainda que na porção norte do manguezal, a ocupação se deu de 

forma mais acelerada, o que pode estar relacionado a maior influência da maré 

sobre essas áreas.  

Dentre os apicuns presentes no ano de 2001, A1, A2, A4 e A12 sofreram 

processos mais intensos de redução no período compreendido entre 1938 e 1978. 

Para os apicuns A5 e A6 esse processo ocorreu entre 1978 e 1998. Entretanto, 

após o ano de 1998 observa-se uma desaceleração nos processos de redução de 

superfície que podemos interpretar como sendo relacionado à busca de um novo 
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equilíbrio do sistema para as modificações ocorridas no ambiente em função da 

abertura do Canal pelo DNOS e pela implantação da Via Expressa Sul.  

Observando a classificação determinada para a vegetação em cada 

levantamento aerofotográfico, nota-se que a evolução dessa, de modo geral, 

ocorreu seguindo um padrão gradual de altura. Nas fotografias aéreas de 1957 e 

1978 pode-se observar que as vegetações classificadas como sendo de alto porte 

ocorreram nas porções centrais do manguezal, e as margens foram ocupadas por 

vegetação de médio porte. A partir de 1994, nota-se que grande parte da região 

analisada do manguezal do Rio Tavares apresentava-se colonizada por 

vegetação de alto porte, sendo essa composta, em grande parte, por indivíduos 

de Avicennia schaueriana. Entretanto, observa-se que, ao sul do manguezal do 

Rio Tavares, as áreas apresentam-se colonizadas por uma vegetação de médio 

porte, representada por indivíduos de Laguncularia racemosa.   

Esse processo de ocupação está diretamente ligado a forças físicas, as 

quais determinam a colonização e o desenvolvimento da vegetação no local. 

Essas forças induzem ao longo do tempo alterações nas condições ambientas 

suficientes para ocasionar mudanças na vegetação (Thom, 1967; Thom, 1975; 

Cintron et al., 1978).  

No presente estudo, observa-se que o apicum A1 vem sofrendo 

modificação em sua configuração como resposta às alterações nos processos 

hidrodinâmicos que atuam na área. Essa mudança na hidrodinâmica local é 

resultante da busca por soluções que visavam atenuar os impactos ligados à 

pressão antrópica no manguezal do Rio Tavares.  

Com o objetivo de minimizar os danos causados ao manguezal, devido à 

urbanização das áreas adjacentes ao sistema, implantou-se um canal na porção 

sudoeste do manguezal do Rio Tavares. Esse canal, aberto em 1996 pelo 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), possui largura média 

de 4,5 a 6,0 metros e profundidades máximas de 2,5 metros (Lisboa, 1996) e liga 

a SC-405 ao canal do Ribeirão da Fazenda, correndo próximo a área do apicum.  

Segundo Cintrón et al. (1980) a construção de diques, represas, 

canalizações e aberturas de caminhos em áreas de manguezais exercem 
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influências mais severas ao ecossistema quando comparados com queimadas, 

retiradas de árvores ou implantação de pastagens moderadas. 

Com a implantação do canal DNOS o processo de escoamento da água do 

apicum A1 passou a ser diferenciado. Nesse, observa-se que o alagamento 

ocorre, primeiramente, pelo bosque de mangue presente na porção oeste desta 

área e, posteriormente, com amplitudes das marés superando 1,0 metro, pelos 

canais presentes nas bordas sul, leste e norte do apicum. Ao sair, a água tende 

escoar pelos canais de maré para os rios e, posteriormente, pelo bosque presente 

na porção oeste do apicum. Esse processo de escoamento pelo bosque de 

mangue é lento, o que faz com que a água permaneça mais tempo nesta porção 

do manguezal. Com a abertura do canal DNOS, a água que retornaria somente 

pelo bosque de mangue passa a escoar por esse canal, tornando-se uma via de 

rápido escoamento da água. 

Diversos fatores corroboram com essa alteração nos processos 

hidrodinâmicos do apicum. Observa-se que os canais de drenagem na porção sul 

do apicum, vêm ocorrendo em maior número e apresentam-se mais extensos 

indicando um aumento nos processos erosivos na área. Esses canais ligam o 

apicum ao canal DNOS e pode-se observar o crescente estabelecimento de 

indivíduos de Rhizophora mangle colonizando as bordas desses canais. Nota-se 

ainda que estes indivíduos apresentam um grande número de raízes escoras, 

indicando a alta dinâmica no local.  

Nessa porção do apicum observa-se ainda um grupamento colonizado por 

vegetação típica de mangue. Analisando as informações da estrutura da 

vegetação formadora desse grupamento observa-se que esse representa um 

bosque jovem sendo colonizado, em sua grande maioria, por indivíduos de 

Avicennia schaueriana, espécie mais tolerante a maiores teores salinos 

(Schaeffer-Novelli e Cintrón, 1986) quando comparadas com outras ocorrentes na 

área de estudo. Outra constatação para este grupamento é a colonização sobre 

sedimento grosseiro de granulometria arenosa, e os aumentos nos teores salinos 

ao longo do período amostral corroborando a maior hidrodinâmica nesta porção 

do apicum.  
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Visando confirmar essa alteração nos processos hidrodinamicos no 

apicum, sugere-se a realização de estudos sobre o padrão de circulação da água 

para essa área. 

As análises dos teores de salinidade da água intersticial demonstram não 

ser esse o tensor que limita o processo de ocupação pela vegetação do apicum 

A1.  Entretanto, cabe ressaltar que as variações pontuais observadas nos teores 

salinos respondem a fatores ambientais como temperatura, freqüência e tempo de 

inundação, tempo de exposição à evaporação e topografia, atuando diariamente e 

sazonalmente no apicum. Desta forma, faz-se necessária a continuidade do 

monitoramento dos teores salinos na área uma vez que as variações observadas  

atuam podem atuar na distribuição das espécies vegetais no interior do apicum 

A1. 

Ainda para esse apicum, com base nos dados de área (m2) obtidos, pode-

se notar que o processo de ocupação tem ocorrido de forma lenta nos últimos 

anos. Essa redução no processo de ocupação pode ser conseqüência das 

maiores cotas topográficas à que este apicum está submetido, quando 

comparado com outras porções do manguezal do Rio Tavares. Entretanto, 

análises topográficas não consideradas no presente estudo demonstram que esse 

tipo de informação pode responder grande parte dos processos aos quais o 

manguezal está submetido, sendo necessário o levantamento topográfico não 

somente do apicum A1, mas também em toda extensão do manguezal do Rio 

Tavares. 

A avaliação temporal da área, empregando fotointerpretação, contribuiu 

para avaliar a interpretação ecológica do processo de ocupação do manguezal do 

Rio Tavares e do apicum A1, embasados na análise e integração dos resultados 

obtidos em campo.  

Destaca-se a importância da integração dos resultados nas análises 

ambientais e a necessidade de obtenção de informações por sensoriamento 

remoto de forma planejada e adequada permitindo maior exatidão nas decisões 

de gerenciamento costeiro. 
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7. CONCLUSÕES 

 

� As análises temporais das fotografias aéreas por meio de estereoscópica 

demonstram que a evolução do manguezal do Rio Tavares seguiu padrões de 

altura, caracterizando o processo de amadurecimento dos bosques, colonizando 

inicialmente as porções do manguezal mais sujeitas a inundação e, 

conseqüentemente, os apicuns com maiores influências das amplitudes de maré; 

 

� As interpretações realizadas por meio do Sistema de Informação Geográfica 

confirmaram o processo de colonização da vegetação nos apicuns observados 

nas análises estereoscópicas, reduzindo de 17 para 6 o número de apicuns 

registrados entre os anos de 1938 a 2001; 

 

� Por meio do SIG, constatou-se que os apicuns observados no levantamento 

aéreo do ano de 2001 vêm apresentando processo lento de colonização nos 

últimos anos, sendo que o apicum A1 sofreu redução de 55% quando comparado 

ao levantamento aéreo do ano de 1938; 

 

� O apicum A1 representa a área desprovida de vegetação mais expressiva 

quando comparada com outras ocorrentes no manguezal do Rio Tavares, sendo 

constatada essa dominância para todos os levantamentos aéreos analisados; 

 

� Os dados de estrutura da vegetação levantados em uma porção do manguezal 

demonstram correlação com as informações obtidas por fotointerpretação; 

 

� As análises dos teores salinos demonstram que esse fator não é limitante para 

a colonização pela vegetação no apicum A1; 

 

� As variações nos teores salinos demonstram que esse exerce influência 

pontual no interior do apicum, respondendo claramente aos fatores ambientais 

atuantes na região como: temperatura, precipitação, tempo e freqüência de 

inundação; 
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� Apesar do grande esforço em obter informações que levassem a respostas 

dos fatores as quais o apicum e o manguezal do Rio Tavares estão submetidos, 

ao longo do estudo percebeu-se que outros processos funcionais vêm atuando na 

manutenção desses sistemas. Sendo assim, faz-se de grande importância a 

continuidade das pesquisas no apicum e no manguezal do Rio Tavares.  
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Tabela I: Levantamentos fotográficos para a região do manguezal do Rio Tavares com 

suas datas e respectivas escalas, tipos e procedências. 

DATA  ESCALA  TIPO PROCEDÊNCIA 

1938 1:30.000 
Pancromático 

Tamanho 17,4 x 18 cm 
Secretaria de Desenvolvimento e 

Integração ao Mercosul 

1957 1:25.000 
Pancromático 

Tamanho 23 x 23 cm 
Secretaria de Desenvolvimento e 

Integração ao Mercosul 

1978 1:25.000 
Pancromático 

Tamanho 23 x 23 cm 
Secretaria de Desenvolvimento e 

Integração ao Mercosul 

Maio de 1994 1:8.000 
Pancromático 

Tamanho 23 x 23 cm 
Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis 

Setembro de 

1998 
1:15.000 

Pancromático 

Tamanho 23 x 23 cm 
Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis 

Novembro de 

2001 
1:8.000 

Colorido Tamanho     

23 x 23 cm 
Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis 
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Tabela II: Área basal (m2/0,1 ha) por classe de DAP e por espécie para cada parcela realizada no bosque adjacente ao apicum do Rio 
Tavares, onde Av - Avicennia schaueriana; Lg – Laguncularia racemosa; Rz – Rhizophora mangle. 

 Parcela 1 (área basal m2/0,1 ha) Parcela 2 (área ba sal m2/0,1 ha)  Parcela 3 (área basal m2/0,1 ha)  

Classe de 
DAP (cm) < 2,5 2,5-10 > 10 TOTAL < 2,5 2,5-10 > 10 TOTA

L < 2,5 2,5-10 > 10 TOTAL 

Av viva  - 0,065 0,478 0,543 0,023 0,791 2,655 3,469 0,020 0,459 0,878 1,357 

Av morta - - - - - 0,093 0,3396 0,433 - 0,066 0,266 0,332 

Total - 0,065 0,478 0,543 0,023 0,884 2,9946 3,901 0,020 0,525 1,144 1,689 

Lg viva 0,005 0,651 - 0,656 0,002 0,029 - 0,031 - 0,093 0,102 0,195 

Lg morta - - -  - - - - - - - - 

Total 0,005 0,651 - 0,656 0,002 0,029 - 0,031 - 0,0 93 0,102 0,195 

Rz viva 0,003 0,041 - 0,044 - 0,049 - 0,049 - 0,013 - 0,013 

Rz morta - - - - - 0 - - - - - - 

Total 0,003 0,041 - 0,044 - 0,049 - 0,049 - 0,013 -  0,013 

TOTAL 0,008 0,757 0,478 1,243 0,025 0,962 2,995 3,981 0,020 0,631 1,246 1,897 
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Tabela III: Dominância em área basal (% A.B.) por classe de DAP e por espécie para cada parcela realizada no bosque adjacente ao 
apicum do Rio Tavares, onde Av - Avicennia schaueriana; Lg – Laguncularia racemosa; Rz – Rhizophora mangle. 

 Parcela 1(% A.B.)  Parcela 2 (% A.B.)  Parcela 3 (% A.B.)  

Classe 
de DAP 

(cm)  
< 2,5  2,5-10 > 10 < 2,5 2,5-10 > 10 < 2,5 2,5-10 > 10 

Av viva  - 8,60 100 93,82 82,26 88,66 100 72,73 70,47 

Av 
morta - - - - 9,68 11,33 - 10,50 21,33 

Total - 8,60 100  93,82 91,94 100 100 83,23 91,81 

Lg viva 64,02 86,03 - 6,17 2,972 - - 14,76 8,18 

Lg 
morta - - - - - - - - - 

Total 64,02 86,03 -  6,17 2,972 - - 14,76 8,18 

Rz viva 35,97 5,358 - - 5,08 - - 1,99 - 

Rz 
morta - - - - - - - - - 

Total 35,97 5,358 - - 5,08 - - 1,99 - 
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Tabela IV: Dominância troncos (% troncos) para cada espécie, em cada parcela realizada no bosque adjacente ao apicum do Rio Tavares, 
onde Av - Avicennia schaueriana; Lg – Laguncularia racemosa; Rz – Rhizophora mangle. 

 Parcela 1 (% troncos) Parcela 2 (% troncos) Parcela 3 (% troncos) Parcela 4 (% troncos) 

Classe de 
DAP (cm)  < 2,5 2,5-10 > 10 < 2,5 2,5-10 > 10 < 2,5 2,5-10 > 10 < 2,5 2,5-10 > 10 

Av viva - 60 40 16,36 63,63 20,75 18,18 60,60 21,21 60,16 39,83 - 

Av morta   - - - 50 50 - 75 25 100 - - 

Lg viva 3,57 96,42 - 25 75 - - 75 25 17,82 82,17 - 

Lg morta - - - - - - - - - - - - 

Rz viva 33,33 66,66 - - 100 - - 100 - 97,50 2,50 - 

Rz morta  - - - - - - - - - - - - 
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Tabela V: Densidade (ind./0,1ha) para cada parcela realizada no bosque adjacente ao apicum do Rio Tavares, onde Av - Avicennia 
schaueriana; Lg – Laguncularia racemosa; Rz – Rhizophora mangle. 

 Parcela 1 (ind./0,1ha) Parcela 2 (ind./0,1ha) Parce la 3 (ind./0,1ha) Parcela 4 (ind./0,1ha) 

Classe de 
DAP (cm)  < 2,5 2,5-10 > 10 total < 2,5  2,5-

10 
> 
10 total < 

2,5 2,5-10 > 10 total  < 2,5 2,5-10 > 10 total 

Av viva - 30 20 50 90 270 100 460 50 170 60 280 230,23 154,56 - 384,79 

Av morta  - - - - - - - - - 20 10 30 1,61 - - 1,61 

Total - 30 20 50 90 270 100  460 50 190 70 310 231,84 154,56 - 386,40 

Lg viva 10 260 - 260 10 30 - 40 - 10 10 20 37,03 170,66 - 207,67 

Lg morta  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total 10 260 - 270 10 30 - 40 - 10 10 20 37,03 171, 66 - 207,67 

Rz viva 10 20 - 30 - 30 - 30 - 10 - 10 62,79 1,61 - 64,4 

Rz morta  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total 10 20 - 30 - 30 - 30 - 10 - 10 62,79 1,61 - 6 4,4 

TOTAL    350    530    340    658,47 
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Tabela VI: Altura média (m) das espécies presentes em cada parcela. 

 Parcela 1  Parcela 2  Parcela 3  Parcela 4  
Avicennia schaueriana 6,58 5,5 5,05 0,72 

Laguncularia racemosa 3,33 1,7 3,63 0,54 
Rhizophora mangle 2,17 1,8 2,5 0,32 

 Média total (DP) 3,47 (2,20) 4,90 (3,72) 4,84 (3,06) 0,76 (2,22) 

 

 

 

 

Tabela VII : Área basal (m2/0,1 ha) e dominância em área basal (% A.B.) para parcela 

realizada no apicum do Rio Tavares, onde Av - Avicennia schaueriana; Lg – Laguncularia 

racemosa; Rz – Rhizophora mangle. 

 Área basal (m 2/ha) Dominância (%A.B.) 

Classe de 
DAP (cm) < 2,5 2,5-10 > 10 TOTAL < 2,5 2,5-10 > 10 

Av viva  0,057 0,111 - 0,168 73,451 31,092 - 

Av morta - - - - 0,367 - - 

Total 0,057 0,111 - 0,168 73,819 31,092 - 

Lg viva 0,008 0,244 - 0,252 10,563 68,342 - 

Lg morta - - - - - - - 

Total 0,010 0,244 - 0,252 10,563 68,342 - 

Rz viva 0,010 0,002 - 0,012 13,006 0,566 - 

Rz morta - - - - - - - 

Total 0,010 0,002 - 0,012 13,006 0,566 - 

TOTAL 0,077 0,357 - 0,432    
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Tabela VIII: Teores de salinidade média observados nos diferentes pontos amostrais da 

transversal 1, durante o período amostral. 

DATA HORA 
PONTO AMOSTRAL  

1 2 3 4 5 6 7 

13/12/2001 10:30 27 35 30 25 15 20 6 

09/1/2002 14:40 7 33 * 20 15 18 10 

08/2/2002 10:00 ** 30 35 20 17 * 10 

14/3/2002 16:05 ** 25 * * * 17 8 

20/4/2002 11:50 23 31 27 21 20 20 7 

23/5/2002 14:45 29 33 26 25 21 20 14 

25/6/2002 12:00 32 34 26 26 23 25 17 

18/7/2002 15:30 32 34 28 31 ** 27 20 

24/8/2002 10:15 28 32 25 25 24 24 26 

28/9/2002 10:00 27 30 25 25 26 25 24 

19/10/2002 10:00 25 31 27 26 24 25 18 

20/11/2002 10:50 ** 29 24 ** ** ** 25 

* sem água no amostrador   ** amostrador danificado 
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Tabela IX: Teste de Tukey realizado para os pontos amostrais da transversal 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tukey HSD test; variable SAL (sal.STA) 
Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 10,368, df = 128,00 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela X: Teste de Tukey realizado para os meses amostrais da transversal 1. 

MES dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov 

dez  0,333199 1,000000 0,498794 1,000000 0,936174 0,122059 0,002005 0,121818 0,080851 0,469599 0,801627 

jan 0,333199  0,234004 1,000000 0,159201 0,000221 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000021 0,005904 

fev 1,000000 0,234004  0,379984 0,999998 0,996258 0,409012 0,021545 0,396900 0,291780 0,817565 0,932269 

mar 0,498794 1,000000 0,379984  0,390509 0,010110 0,000106 0,000018 0,000112 0,000076 0,000939 0,019847 

abr 1,000000 0,159201 0,999998 0,390509  0,482039 0,001233 0,000018 0,001858 0,001389 0,039767 0,578546 

mai 0,936174 0,000221 0,996258 0,010110 0,482039  0,581593 0,005783 0,586972 0,438461 0,989298 0,998458 

jun 0,122059 0,000018 0,409012 0,000106 0,001233 0,581593  0,792859 1,000000 0,999999 0,999096 1,000000 

jul 0,002005 0,000018 0,021545 0,000018 0,000018 0,005783 0,792859  0,889892 0,990081 0,245881 0,995544 

ago 0,121818 0,000018 0,396900 0,000112 0,001858 0,586972 1,000000 0,889892  1,000000 0,998361 1,000000 

set 0,080851 0,000018 0,291780 0,000076 0,001389 0,438461 0,999999 0,990081 1,000000  0,984422 1,000000 

out 0,469599 0,000021 0,817565 0,000939 0,039767 0,989298 0,999096 0,245881 0,998361 0,984422  1,000000 

nov 0,801627 0,005904 0,932269 0,019847 0,578546 0,998458 1,000000 0,995544 1,000000 1,000000 1,000000  

Tukey HSD test; variable SAL (sal.STA) 
Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 10,368, df = 128,00 
 

PONTOS 
AMOSTRAIS 1 2 3 4 5 6 7 

1  0,000174 0,999670 0,334015 0,000027 0,000229 0,000026 

2 0,000174  0,000035 0,000026 0,000026 0,000026 0,000026 

3 0,999670 0,000035  0,566375 0,000031 0,000821 0,000026 

4 0,334015 0,000026 0,566375  0,010458 0,258390 0,000026 

5 0,000027 0,000026 0,000031 0,010458  0,802163 0,000114 

6 0,000229 0,000026 0,000821 0,258390 0,802163  0,000026 

7 0,000026 0,000026 0,000026 0,000026 0,000114 0,000026  
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Tabela XI: Teores de salinidade média observados nos diferentes pontos amostrais da 

transversal 2, durante o período amostral. 

DATA HORA  
PONTO AMOSTRAL  

1 2 3 4 5 6 

13/12/2001 10:30 30 30 35 31 30 25 

09/1/2002 14:40 32 20 33 27 30 * 

08/2/2002 10:00 35 25 30 ** 15 * 

14/3/2002 16:05 30 ** 25 ** 20 36 

20/4/2002 11:50 * * 31 * * * 

23/5/2002 10:45 33 36 33 30 29 24 

25/6/2002 12:00 35 35 34 33 34 ** 

18/7/2002 15:30 35 ** 34 32 34 35 

24/8/2002 10:15 34 31 32 34 28 * 

28/9/2002 10:00 32 28 30 29 32 32 

19/10/2002 10:00 33 31 31 32 33 * 

20/11/2002 10:50 32 26 29 27 29 26 

* sem água no amostrador   ** amostrador danificado 
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Tabela XII: Teste de Tukey realizado para os pontos amostrais da transversal 2. 

PONTOS 
AMOSTRAIS 1 2 3 4 5 6 

1  0,049547 0,469815 0,118854 0,006245 0,906754 

2 0,049547  0,793969 0,997387 0,995550 0,735471 

3 0,469815 0,793969  0,958676 0,403000 0,999082 

4 0,118854 0,997387 0,958676  0,910372 0,906707 

5 0,006245 0,995550 0,403000 0,910372  0,422997 

6 0,906754 0,735471 0,999082 0,906707 0,422997  

Tukey HSD test; variable Sal (sal) 
Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 8,2039, df = 93,000 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela XIII: Teste de Tukey realizado para os meses amostrais da transversal 2. 

Mes dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov 

dez  0,996941 0,611247 0,976265 1,000000 0,880253 0,159687 0,254620 0,992323 1,000000 0,993705 0,986996 

jan 0,996941  0,993120 1,000000 0,999555 0,219713 0,009582 0,019489 0,529150 0,932411 0,539187 1,000000 

fev 0,611247 0,993120  0,999849 0,941553 0,010896 0,000353 0,000662 0,047708 0,227579 0,048402 0,996431 

mar 0,976265 1,000000 0,999849  0,997038 0,149017 0,007257 0,013961 0,381744 0,816251 0,389971 1,000000 

abr 1,000000 0,999555 0,941553 0,997038  0,999997 0,994733 0,997250 1,000000 1,000000 1,000000 0,998842 

mai 0,880253 0,219713 0,010896 0,149017 0,999997  0,888708 0,964213 0,999963 0,819724 0,999904 0,096109 

jun 0,159687 0,009582 0,000353 0,007257 0,994733 0,888708  1,000000 0,542486 0,040926 0,477749 0,002255 

jul 0,254620 0,019489 0,000662 0,013961 0,997250 0,964213 1,000000  0,727730 0,101651 0,673132 0,005335 

ago 0,992323 0,529150 0,047708 0,381744 1,000000 0,999963 0,542486 0,727730  0,995295 1,000000 0,324343 

set 1,000000 0,932411 0,227579 0,816251 1,000000 0,819724 0,040926 0,101651 0,995295  0,996356 0,817684 

out 0,993705 0,539187 0,048402 0,389971 1,000000 0,999904 0,477749 0,673132 1,000000 0,996356  0,330241 

nov 0,986996 1,000000 0,996431 1,000000 0,998842 0,096109 0,002255 0,005335 0,324343 0,817684 0,330241  

Tukey HSD test; variable Sal (sal) 
Probabilities for Post Hoc Tests 
Error: Between MS = 8,2039, df = 93,000 
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Tabela XIV: Classificação determinada para as áreas observadas em estereoscopia. 

CLASSE CARACTERÍSTICAS  

A (A1 à A18) Área de apicum 

B Vegetação de alto porte, tonalidade escura, textura grosseira. 

C Vegetação de alto porte, tonalidade clara, textura grosseira. 

D Vegetação de médio porte, tonalidade mais clara que em “C”, textura grosseira. 

D1 Vegetação de médio porte, tonalidade escura, textura lisa. 

D2 Vegetação de médio porte, tonalidade clara, textura lisa. 

E Vegetação de baixo porte, tonalidade clara, textura lisa. 

F Vegetação de médio porte, tonalidade escura, textura grosseira. 

G Vegetação de baixo porte, de tonalidade clara, textura grosseira. 

H Vegetação de baixo porte, tonalidade escura e textura lisa. 

I Bosque de Hibiscus pernambucensis 
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Tabela XV: Registro de ocorrência das áreas de apicum e das classes de vegetação 

observadas em  cada levantamento aéreo analisado. 

Apicum Classes de vegetação 

1938 1957 1978 1994 1998 2001 1938 1957 1978 1994 1998 2001 

A1 A1 A1 A1 A1 A1 - B B B B B 

A2 A2 A2 A2 A2 A2 - C - - C - 

A3 A3 * * * * - D - - - - 

A4 A4 A4 A4 A4 A4 - D1 D1 - - - 

A5 A5 A5 A5 A5 A5 - - D2 D2 D2 D2 

A6 A6 A6 A6 A6 A6 - E - - - - 

A7 A7 A7 * * * - F F - F F 

A8 A8 A8 * * * - G G G G G 

A9 A9 * * * * - - H H H H 

A10 A10 A10 * * * - - - I I I 

A11 * * * * *       

A12 A12 A12 A12 A12 A12       

A13 A13 * * * *       

A14 * * * * *       

A15 * * * * *       

A16 * * * * *       

A17 * * * * *       

* A18 A18 * * *       

* apicuns ausentes                                                - classe não registrada 
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Tabela XVI: Área total, em metros quadrados, para cada apicum presente nos 

levantamentos aerofotográficos. 

APICUM LEVANTAMENTO AEROFOTOGRÁFICO 

 1938 1957 1978 1994 1998 2001 

A1 198474,85 164039,31 122854,86 98237,49 92088,17 89017,99 

A2 3742,00 3173,33 2715,01 2252,05 2375,18 2490,92* 

A3 5606,63 1162,48 - - - - 

A4 16316,41 12753,63 4367,82 796,71 246,28 1682,06* 

A5 26313,74 28346,64* 18593,39 7798,64 2971,36 3497,20* 

A6 3049,01 1534,47 1326,23 898,93 762,24 747,46 

A10 173283,17 79555,25 16923,56 - - - 

A11 13244,06 - - - - - 

A12 4796,38 917,49 501,19 269,68 233,97 527,05* 

A14 5898,56 - - - - - 

A15 7661,95 - - - - - 

A16 3312,54 - - - - - 

A17 1839,75 - - - - - 

A18 - 11285,74** 942,03 - - - 

* aumento de área  ** área nova 
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Tabela XVII: Redução de área, em porcentagem, em relação ao ano de 1938. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* aumento de área ** surgimento de área nova 
 

 

 

 

 

Tabela XVIII: Redução de área, em metros quadrados, observada entre períodos de 20 

anos (1957-1978 e 1978-1998). 

 

APICUM LEVANTAMENTO 
AEROFOTOGRÁFICO 

 1957-1978 1978-1998 

A1 41181,45 30766,69 

A2 458,32 339,83 

A4 8385,82 4121,54 

A5 9753,26 15622,02 

A6 208,23 564,00 

A12 416,30 267,22 

 
 
 
 

APICUM LEVANTAMENTO AEROFOTOGRÁFICO 

 1957 1978 1994 1998 2001 

A1 17 38 51 54 55 

A2 15 27 40 37 33* 

A4 22 73 95 98 90* 

A5 08* 29 70 89 87* 

A6 50 57 71 75 75 

A10 54 90 100 - - 

A11 100 - - - - 

A12 81 90 94 95 89* 

A14 100 - - - - 

A15 100 - - - - 

A16 100 - - - - 

A17 100 - - - - 

A18 100** 92 100 - - 
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Figura 1: Descrição da teoria de formação das áreas hipersalinas ou apicuns, 

segundo Cintrón et al. (1978). 
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Figura 2: Localização esquemática do Manguezal do Rio Tavares (Florianópolis, SC),  

e fotografia aérea do manguezal e do apicum A1. 

 
 



Caracterização Ecológica do Apicum do Manguezal do Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina. 

LUGLI, D.O. (2004) 
    
 

114

Figura 3: Fotografia aérea de 1978 para registro das principais vias de acesso, bairros e rios da área de estudo

1- Rodovia SC-405

2 - Aeroporto Hercílio Luz

3 - Bairro Carianos 

4 - Rodovia SC-406

RT - Rio Tavares
RF - Ribeirão da Fazenda

A1 - Apicum

1

2
3

4

4

A1

RT

RF

RT

Baia Sul

Manguezal do Rio Tavares

N

5 - Bairro Costeira do Pirajubaé

6

6 - Bairro Ribeirão da Ilha
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Figura 4: Localização esquemática das parcelas (P1, P2, P3, P4), determinadas para 

caracterização da vegetação do manguezal do Rio Tavares (Florianópolis, SC).  
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Figura 5: Localização esquemática das transversais (T1, T2) para determinação dos 

teores de salinidade.  
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Figura 6: Oscilação dos níveis de maré no período anterior e durante as amostragens 

de salinidade na água intersticial. 
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Figura 7: Área do apicum do Rio Tavares completamente inundada. (Foto: Mônica M. 

P. Tognella-De-Rosa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: “Canal” presente na porção central do apicum (conforme indicado) com 

inicio da entrada de água no sistema. (Foto: Mônica M. P. Tognella-De-Rosa) 



Caracterização Ecológica do Apicum do Manguezal do Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina. 

LUGLI, D.O. (2004) 
    
 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama climático referente aos anos de 2001, 2002 e 2003, 

compreendendo o período de amostragem da água intersticial para determinação da 

salinidade. 
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Figura 10: Variação da temperatura média (ºC) e precipitação total (mm), nos meses 

de amostragem da salinidade da água intersticial.  
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Figura 11: Diagrama climático referente ao período de 1968 à 2002. 
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Figura 12: Comportamento da salinidade média dos amostradores distribuídos nos 

pontos de coleta da transversal 1, ao longo do período amostral. 
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Figura 13: Valores de salinidade média e intervalo de confiança (95%) para cada 

ponto amostral localizado na transversal 1.  

 
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Valores de salinidade média e intervalo de confiança (95%) da transversal 

1, para cada mês amostrado. 
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Figura 15: Comportamento da salinidade média dos amostradores distribuídos nos 

pontos de coleta da transversal 2, ao longo do período amostral. 
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Figura 16: Valores de salinidade média e intervalo de confiança (95%) para cada 

ponto amostral localizado na transversal 2.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17: Valores de salinidade média e intervalo de confiança (95%) da transversal 

2, para cada mês amostrado. 
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Figura 18: Fotografia aérea do ano de 1938 (escala 1:30.000) e overlay com as delimitações dos apicuns e 

localização dos canais dos rios e de drenagem. 
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Figura 19: Fotografia aérea do ano de 1957(escala 1:25.000) e overlay com as delimitações dos apicuns e 

registro das diferentes classes de vegetação definidas para a área de estudo. 



Caracterização Ecológica do Apicum do Manguezal do Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina. 

LUGLI, D.O. (2004) 
    
 

128

Figura 20: Fotografia aérea do ano de 1978 (escala 1:25.000) e overlay com as delimitações dos apicuns e 

registros das diferentes classes de vegetação definidas para a área de estudo. 



Caracterização Ecológica do Apicum do Manguezal do Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina. 

LUGLI, D.O. (2004) 
    
 

129

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Fotografia aérea do manguezal do Rio Tavares com registro da 

configuração atual da Rodovia SC-405 após a construção da nova ponte, bem como 

do processo de urbanização da área. (Foto: Àthila B. Andrade) 
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Figura 22: Fotografia aérea do manguezal do Rio Tavares com registro do processo 

de urbanização sobre a área onde localizava-se apicum A9 (conforme indicado). 

(Foto: Àthila B. Andrade) 
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Figura 23: Fotografia aérea do ano de 1994 (escala 1:8.000) e overlay com as delimitações dos apicuns e registros das diferentes 

classes de vegetação definidas para a área de estudo. 
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Figura 24: Fotografia aérea do ano de 1998 (escala 1:15.000) e overlay com as delimitações dos apicuns e registros das diferentes 

classes de vegetação definidas para a área de estudo. 
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Figura 25: Fotografia aérea do ano de 2001(escala 1:8.000) e overlay com as delimitações dos apicuns e registros das diferentes 

classes de vegetação definidas para a área de estudo. 
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Figura 26: Fotografia aérea do manguezal do Rio Tavares possibilitando a 

observação da classe “B” (conforme indicado). (Foto: Mônica M. P. Tognella-De-

Rosa) 
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Figura 27: Fotografia da porção sul do apicum possibilitando a observação da 

classe “G” (conforme indicado). (Foto: Mônica M. P. Tognella-De-Rosa) 
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Figura 28: Fotografia aérea do manguezal do Rio Tavares possibilitando a 

observação da classe “D2” (conforme indicado). (Foto: Mônica M. P. Tognella-De-

Rosa) 

 

 



Caracterização Ecológica do Apicum do Manguezal do Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina. 

LUGLI, D.O. (2004) 
    
 

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO DE MAPAS 
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