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RESUMO 
 

Atualmente, grande parte da população brasileira ocupa a faixa territorial que corresponde a 100 

km a partir da linha de costa, estando isto relacionado ao processo histórico de ocupação e 

urbanização do país. Então, os ambientes naturais desta porção territorial sofreram e sofrem grande 

pressão devido à ocupação populacional, com este processo se agravando nos últimos anos, devido 

ao aumento da população nas cidades, gerando diversos conflitos em âmbito social e ambiental, com 

os manguezais englobados nesta perspectiva.  

Em Florianópolis (SC), os manguezais encontram-se em sua maioria na porção oeste do 

município, banhados pelas águas das Baias Sul e Norte. Atualmente, este ecossistema vem sendo 

densamente ocupado, de forma negligenciada pelo planejamento urbano resultando em redução das 

áreas deste ambiente natural através de aterros, causando desequilíbrio ambiental e ameaçando as 

espécies que dependem deste ambiente para sobreviver. Na área urbana no entorno do Manguezal do 

Rio Tavares, centro-sul não é diferente, com o processo de ocupação se agravando nos últimos anos, 

com carência de investimentos em infraestrutura pública, gerando diversos problemas para o 

ecossistema e para a população que vive em seu entorno. 

Dentro dessa perspectiva, optou-se por analisar a cobertura e uso da terra na área urbana no 

entorno do Manguezal do Rio Tavares, através da Fotointerpretação, utilizando a metodologia 

proposta por Loch (2008), no viés geográfico e ambiental. Alguns trabalhos foram utilizados como 

referência no âmbito geral e específico sobre a área de estudo. Para a fotointerpretação, foram 

utilizadas imagens disponibilizadas no site Geoprocessamento Corporativo, ligado ao Instituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis, sendo utilizadas imagens dos anos de 1938, 1957, 1977, 1994 

e 2007, onde fica evidente o processo de ocupação das áreas ao entorno do ecossistema no decorrer 

dos anos. Neste aspecto, destacaram-se os principais impactos gerados pela antropização no 
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ecossistema, sendo evidenciados também, entraves à população residente ao entorno do Manguezal, 

sob uma análise geográfica.  

 
 
Palavras-chave: Análise ambiental, Ecossistema, Fotointerpretação, Manguezal, Cobertura e uso da 
terra.  
 
 

Introdução 

 

Atualmente, grande parte da população brasileira ocupa a faixa territorial que corresponde a 100 

km a partir da linha de costa, estando isto relacionado ao processo histórico de ocupação e 

urbanização do país. Segundo Oliveira (2001 p. 1), em uma área que corresponde a 5 % do território, 

tem-se mais de 25% da população.  Então, os ambientes naturais desta porção territorial sofreram e 

sofrem grande pressão devido à ocupação populacional, com este processo se agravando nos últimos 

anos, devido ao aumento da população nas cidades, gerando diversos conflitos em âmbito social e 

ambiental, com os manguezais englobados nesta perspectiva.  

Em Santa Catarina esta tendência é confirmada com aproximadamente 32% da população 

residindo em municípios costeiros que representam 9,7% da área do estado, havendo grande pressão 

por parte da população residente nos ambientes naturais ainda presentes, estando englobados os 

manguezais, como é o caso do Manguezal do Rio Tavares, foco de estudos desta pesquisa. (Oliveira, 

2001 p. 1) 

Em Florianópolis (SC), os manguezais encontram-se em sua maioria na porção oeste do 

município, banhados pelas águas das Baias Sul e Norte. Atualmente, este ecossistema vem sendo 

densamente ocupado, de forma negligenciada pelo planejamento urbano resultando em redução das 

áreas deste ambiente natural através de aterros, causando desequilíbrio ambiental e ameaçando as 

espécies que dependem deste ambiente para sobreviver. Na área urbana no entorno do Manguezal do 

Rio Tavares, localizado na porção centro-sul de Florianópolis não é diferente, com o processo de 

ocupação se agravando nos últimos anos, com carência de investimentos em infraestrutura pública, 

gerando diversos problemas para o ecossistema e para a população que vive em seu entorno. 

Dentro dessa perspectiva, optou-se por analisar a cobertura e uso da terra na área urbana no 

entorno do Manguezal do Rio Tavares, através da Fotointerpretação, no viés geográfico e ambiental, 

salientando os impactos que o aumento populacional vem causando ao ecossistema, além de destacar 

as dificuldades que a ocupação pouco planejada causa aos habitantes do entorno do Manguezal.  

 

 



Metodologia  

 

Para a elaboração da pesquisa, buscaram-se primeiramente fotografias aéreas que 

englobassem a área de estudos dos anos de 1938, 1957, 1977, 1994 e 2007, porém não foi possível a 

obtenção deste material. Então, se optou por utilizar um mosaico de imagens, dos mesmos anos 

citados, disponíveis no site Geoprocessamento Corporativo 4 ligado ao Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis –SC. 

Aplicou-se a metodologia proposta por Loch (2008), adaptando-a aos materiais disponíveis, 

onde foram seguidos os seguintes estágios: 

- Detecção: Nesta etapa busca-se reconhecer a área de estudos, agrupando os objetos visíveis 

de acordo com sua importância diante dos interesses do trabalho;  

- Reconhecimento e Identificação: Neste estágio, faz-se uma leitura sequencial de todos os 

elementos visíveis, buscando detalhes, como forma de se familiarizar com a área de estudos;  

- Análise ou delineamento: Este processo depende do intérprete. É nesta hora que se inicia os 

estudos mais detalhados do objeto de estudos;  

- Dedução: Esta é baseada nas evidências obtidas no estágio anterior, chegando-se assim as 

conclusões ou deduções, sendo que este processo deve ser feito com paciência e, em mais de uma 

observação; 

- Classificação: Nesta fase, os diferentes objetos são comparados e classificados, sendo que 

nesta classificação, é levada em conta a natureza do próprio objeto. Este processo depende também 

das informações obtidas através de saídas de campo; 

Para fundamentar a pesquisa, trabalhos já realizados sobre o tema foram consultados. 

 

A Fotointerpretação como processo de análise ambiental  

 

Segundo Loch (2008), desde os tempos remotos, o homem sempre fez a interpretação de fotos, 

fossem elas aéreas ou terrestres, o que a princípio era algo comum. Wolf (1974) in Loch (2008), define 

fotointerpretação como o ato de examinar e identificar objetos ou situações em fotografias aéreas (ou 

outros sensores) e determinar seu significado. O processo de Fotointerpretação pode ou não ser 

apoiado em outros dados para se chegar ao resultado das deduções, sendo que os resultados da 

análise são influenciados de forma direta pelo profissional que está realizando o trabalho.   
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A Fotointerpretação pode ser utilizada por profissionais diversos campos profissionais, como 

Geologia, Engenharias, Geografia, entre outras, sendo aplicada a diversas análises, como a 

Geológica, Geomorfológica e Ambiental, sendo esta última, o caso deste trabalho. 

Na análise ambiental, a Fotointerpretação permite uma análise de diferentes épocas, 

propiciando a observação da evolução de determinadas atividades potencialmente prejudiciais ao meio 

ambiente em uma escala temporal determinada. Segundo Loch (2008) a Fotointerpretação nos oferece 

condições de avaliar a densidade demográfica através do número de prédios por área, sua altura e do 

número de ocupantes por unidade habitacional. No Manguezal do Rio Tavares, houve aumento 

populacional significativo em seu entorno. Este fator pode ser analisado de forma mais prática através 

da Fotointerpretação, sendo possível visualizar o avanço das construções sobre o ecossistema 

durante uma escala temporal.  

 

Manguezal em Ambientes Urbanos 

 

Conforme Mitsch e Gosselink (1986) in Oliveira (2001, p. 9), os manguezais consistem na 

associação de árvores halófitas, arbustos e outras plantas crescendo em águas salinas ou salobras, 

em áreas protegidas e sujeitas à influência das marés, presentes em regiões costeiras tropicais e 

subtropicais. Lemos (2011, p.15) afirma que o manguezal é um ecossistema costeiro de transição 

entre os ambientes marinhos e terrestres, estando quase sempre abrigados por rios e estuários. No 

Brasil, grande parte dos manguezais encontra-se inseridos no espaço urbano, como é o caso do 

Manguezal do Rio Tavares. 

O Espaço Urbano no contexto capitalista é caracterizado por Corrêa (2012, p. 1) em termos gerais 

como 

o conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. Tais usos definem áreas, 
como: o centro da cidade, local de concentração de atividades comerciais, de 
serviço e de gestão; áreas industriais e áreas residenciais, distintas em termos de 
forma e conteúdo social; áreas de lazer; e, entre outras, aquelas de reserva para 
futura expansão. Este conjunto de usos da terra é a organização espacial da cidade 
ou simplesmente o espaço urbano fragmentado.   

 
O processo de urbanização, de acordo com Oliveira e Rodrigues (2012, p. 5), não se dá de 

forma homogênea em todos os lugares, em decorrência de diversas formas de uso do solo, do valor 

de uso e de troca, a urbanização ocorre de forma heterogênea. Este processo é um grande causador 

de impactos ambientais, e que vem se agravando ao longo dos anos devido ao aumento populacional 

nas áreas urbanas, gerando poluição do ar, impermeabilização do solo, remoção da cobertura vegetal, 

entre outros, com os manguezais estando incluídos neste contexto. Segundo Vanucci, (2002, p. 148) 

in Oliveira e Rodrigues (2012, p. 8), as áreas de manguezal têm sido recentemente convertidas ou 



transformadas para outros usos, com as áreas costeiras onde crescem os manguezais mais 

luxuriantes são as que sofrem maior pressão para o “desenvolvimento”, sendo pensado apenas no 

benefício econômico, sendo que o Manguezal do Rio Tavares também se encaixa neste contexto.  

 

O Manguezal do Rio Tavares 

 

O Manguezal do Rio Tavares está localizado na porção sudoeste da Ilha de Santa Catarina 

conforme mostra a Figura 1, mais especificamente na Baía Sul, sendo parte do município de 

Florianópolis – SC, entre as coordenadas geográficas 27º 38` 40`` e 27º 40` 06`` de Latitude Sul e 48º 

30` 17`` e 48º 33` 39`` de Longitude Oeste, fazendo divisa com os bairros Costeira do Pirajubaé, 

Carianos, Tapera, Rio Tavares e Campeche, com cerca de 740 hectares de área. (OLIVEIRA, 2001) 

 

 

Figura 1 - Localização da área de estudos 

 

No Manguezal do Rio Tavares, as espécies vegetais predominantes são a gramínea de mangue 

(Spartina alterniflora), a Siriúba (gênero Avicênia), o mangue branco (gênero Laguncularia) e o 

mangue vermelho (gênero Rhiziphora). (IBAMA5). Segundo Oliveira (2001), a Siriúba apresenta 
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melhores adaptações para seu estabelecimento, ocupando espaços desde a baixa mar, até onde 

alcançam as águas da preamar, conferindo ao manguezal características homogêneas.  

O clima caracteriza-se pela sua homogeneidade quanto à pluviometria, sendo definido por 

Koppen como mesotérmico úmido, com as estações do ano bem definidas e chuvas bem distribuídas 

durante os meses, porém mais expressivas no verão. A oscilação térmica é amena ao longo do ano, 

sendo influenciada diretamente pela proximidade do mar. A temperatura média anula fica em torno de 

24º. (Eletrosul, 2013) 

A geologia da área é caracterizada pelo acúmulo de sedimentos siltico-argilo-arenosos com 

matéria orgânica típicos de áreas de mangue areais e cascalhos, do período Holoceno. (Bastos, 2004 

p. 20) 

Em âmbito geomorfológico, a área localiza-se na planície de maré. Esta ocorre nas áreas de 

mar calmo das Baías Norte e Sul, desenvolvendo-se nas áreas de reentrâncias do litoral e na foz dos 

rios, onde o fundo marinho é raso. Nestes locais, acumulam sedimentos finos, que formam um solo 

lamoso frequentemente encharcado pelo lençol freático próximo da superfície e pela invasão das 

águas do mar nos períodos de maré cheia. O solo apresenta cor escura, resultante da decomposição 

lenta e incompleta da matéria orgânica em ambiente saturado de água. (Bastos, 2004 p. 27) 

 

 

Figura 2 - Mosaico de Imagens do ano de 1938. Fonte: Geoprocessamento Corporativo – IPUF 

 



Na Figura 2 que remete ao ano de 1938, percebe-se a ausência de uma urbanização expressiva 

na área. Há alguns polígonos no entorno do manguezal (representado em verde), que são 

possivelmente culturas agrícolas, já que nesta época, a agricultura ainda era a principal atividade 

econômica presente em Florianópolis, junto com a pesca. 

No interior do Manguezal há diversas clareiras. Estas são possivelmente fruto da exploração do 

ecossistema promovida pelos primeiros colonizadores de Santa Catarina, já que segundo Oliveira, 

2001 há indícios de que todos os manguezais da Ilha de Santa Catarina foram profundamente 

modificados pelo homem, aproveitando a Siriúba para lenha, o mangue vermelho para tintura de redes 

e o mangue branco visando à extração do tanino para curtumes.  

Não se percebe a presença do Aeroporto Internacional Hercílio Luz que iniciou as operações por 

volta de 1927, mas só começou a operar de forma mais expressiva a partir de 1955. (INFRAERO, 

2013) 

 

 

Figura 3 - Mosaico de Imagens do ano de 1957. Fonte: Geoprocessamento Corporativo – IPUF 

 

No ano de 1957, representado pela Figura 3, percebe-se mais claramente a presença da pista 

do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, que nesta época já contava com um terminal de passageiros, 

pátio e estacionamento para aeronaves. (INFRAERO, 2013) 

Ainda não há urbanização no entorno do Manguezal e as áreas possivelmente agrícolas ainda 

são visíveis. A vegetação aparenta estar mais densa do que no ano de 1938, sendo evidente a 



diminuição das clareiras, fruto talvez da decadência da agricultura no século XX, fazendo com que se 

diminuísse a exploração do manguezal, já que suas espécies foram muito utilizadas pelos habitantes 

da Ilha, como já foi citado acima. 

 

 

Figura 4 - Mosaico de Imagens do ano de 1977. Fonte: Geoprocessamento Corporativo – IPUF 

 

No ano de 1977, representado pela Figura 4, fica evidente que o processo de urbanização está 

se iniciando nas áreas ao entorno do Manguezal. Percebe-se que as áreas a nordeste e sul do 

ecossistema estão começando a ser ocupadas.  

Nesta época, houve uma ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Hercílio Luz, que 

segundo divulgado pela INFRAERO (2013), foi inaugurado em 1976. A ampliação do Aeroporto 

Hercílio Luz criou uma demanda por diversos serviços e novas infraestruturas, atraindo moradores 

para a área. 

Destaca-se nesta figura que o Manguezal continua se regenerando, com a vegetação mais 

densa do que a apresentada nos anos de 1938 e 1957. 

 



 

Figura 5 - Mosaico de Imagens do ano de 1994. Fonte: Geoprocessamento Corporativo – IPUF 

 

Na Figura 5, do ano de 1994, percebe-se aumento da urbanização no entorno  do manguezal, 

com ocupações muito próximas do ecossistema, como se observa no ponto a nordeste do Manguezal, 

onde passa a Rodovia SC-405, principal ligação entre o centro de Florianópolis e as praias do Sul. 

Esta rodovia apresenta movimento significativo de veículos, sendo uma das mais movimentadas de 

Santa Catarina, onde se desenvolveram diversas atividades comercias e de prestação de serviços, 

que avançaram sobre a área do Manguezal. 

Nesta época deve-se destacar a implantação da Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé 

através do Decreto nº 5536 de 20 de maio de 1992, onde ficou estabelecido formas de exploração 

sustentável do ecossistema, beneficiando famílias que obtém a renda através da coleta do berbigão 

(anomalocardia brasiliana) e da pesca, contribuindo também para a preservação do Manguezal. 

Nas áreas ao sul do Manguezal, próximas ao Aeroporto, também houve aumento significativo de 

construções, comparado aos de 1938, 1957 e 1977, com ocupações próximas ao ecossistema. 
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Figura 6 - Mosaico de Imagens do ano de 2007. Fonte: Geoprocessamento Corporativo – IPUF 

 

Na Figura 6, que remete ao ano de 2007, é evidente o aumento populacional. É visível também 

o aumento do número de construções próximas ou até invadindo a área do Manguezal. Ao norte do 

ecossistema, percebe a presença da Avenida Governador Aderbal Ramos da Silva ou “Via Expressa 

Sul”, que teve as obras iniciadas em 1995 e, possivelmente alterou a dinâmica natural da área. 

O interior do Manguezal aparenta estar com a vegetação mais regenerada do que nas imagens 

anteriores. 

 

A urbanidade e o ambiente de manguezal - Uma breve reflexão  

 

Florianópolis teve grande crescimento populacional nos últimos 50 anos, conforme mostram os 

dados da Tabela 1. 

Florianópolis 

Ano População 

1960 98.520 

1970 143.414 

1980 196.055 

1991 254.941 

2000 341.781 

2010 421.240 

Tabela 1 - População de Florianópolis. Adaptado de IBGE Séries Históricas 



Este aumento populacional, também atingiu a área de estudo, conforme mostram as imagens 

acima, sem que fossem tomadas as devidas precauções. A falta de cuidado devido para com esta 

área vem causando diversos impactos ao ecossistema e em alguns casos, gerando dificuldades à 

população, que por algum motivo, utiliza-se desta área. Devido à dinâmica natural da área, para as 

ocupações, houve a necessidade de se realizarem obras de drenagem, conforme mostra a Figura 7, 

onde o córrego nas áreas próximas ao Manguezal foi retilinizado e canalizado. Percebe-se também, o 

excesso de algas no corpo hídrico, que pode estar indicando excesso de matéria orgânica na água, 

resultado da ausência de coleta e tratamento de esgoto nas áreas ao entorno do ecossistema, fazendo 

com que muitos moradores despejem seus dejetos diretamente nos córregos que deságuam no 

Manguezal, como exemplifica a Figura 8. 

 

 

Figura 7 - Córrego alterado próximo ao Manguezal do Rio Tavares. Arquivo Pessoal. 

 

 

Figura 8 - Cano de esgoto ligado a córrego que desagua no Manguezal do Rio Tavares. Arquivo Pessoal. 

 



Nas saídas de campo realizadas na área, ficou evidente também a falta de conscientização da 

população local que despeja lixos e entulhos nas margens do Manguezal, como exemplifica a Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Lixo depositado no Manguezal do Rio Tavares. Arquivo Pessoal. 

 

Falta fiscalização efetiva por parte do poder público no controle das habitações na área. Sendo 

assim, inúmeras residências avançam sobre o ecossistema, conforme mostra a Figura 10. Apesar dos 

manguezais serem protegidos pela Lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 ou Lei da Mata 

Atlântica7. Além disso, o Manguezal do Rio Tavares faz parte da Reserva Extrativista Marinha do 

Pirajubaé, regulamentada pelo Decreto nº 533 de 20 de maio de 19928 que estabelece normas de 

exploração sustentável para área, vindo de encontro a atual situação do ecossistema. 
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Figura 10 - Construções invadindo a área do Manguezal do Rio Tavares. Arquivo Pessoal. 

 

A carência de investimentos públicos na área causa além de impactos ambientais, alguns 

transtornos a população, exemplificado na Figura 11, que mostra parte da Rodovia Diomício Freitas, 

principal acesso ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz, coberta por uma lâmina d’água salobra 

proveniente da elevação da maré e gerando o extravasamento das águas do Rio Tavares, que corta o 

Manguezal.  

 

 

Figura 11 - Lâmina d`água na Rodovia Diomício Freitas que corta o Manguezal do Rio Tavares. Arquivo Pessoal. 

 



 

Figura 9 - Jacaré do Papo Amarelo em canal próximo ao Manguezal do Rio Tavares. Arquivo Pessoal. 

 

A invasão e modificação do manguezal tem feito com que muitos animais que usufruem desde 

ambiente, tenham aparecido próximos às casas, seja em busca de alimento, ou ainda pela perda de 

seu ambiente natural, como mostra a Figura 12, que flagra um jacaré do papo amarelo (Caiman 

latirostris) em um córrego próximo ao Manguezal, evidenciando assim, mais um dos impactos que a 

falta de fiscalização e a carência de investimentos públicos tem gerado nesta área. 
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