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Neste momento de descentralização de nosso IV 
Encontro da REDE BRASPOR em relação às regiões 
costeiras e o seu pioneiro deslocamento para o 
coração da floresta tropical Amazônica, é que vimos 
divulgar o produto do III Encontro realizado de 22 a 
24 de Julho de 2013, em Ponte de Lima, Portugal. 
Deixamos aqui, portanto, os nossos sinceros agrade-
cimentos ao Município de Ponte de Lima em geral, 
pela generosa acolhida, e, em particular, ao Sr. 
Presidente da Câmara, Engenheiro Vitor Mendes, e 
ao Coordenador da área Cultural, Sr. Ovídio Vieira, 
por todo o suporte institucional,  fundamental para a 
realização e êxito do evento. Este volume teve o 
suporte financeiro e a colaboração das seguintes 
agências de fomento, instituições de ensino e empre-
sas, como listadas a seguir: Fundação Carlos Chagas 
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro - FAPERJ, representada por seu Diretor-
Presidente  Dr. Ruy Garcia Marques; Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro UERJ, na figura de seu 
Magnífico Reitor Ricardo Vieiralves de Castro; 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES; Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq; Eletronuclear - Eletrobrás 
Termonuclear S. A.; aos centros de investigação 
científica portugueses, que das mais variadas formas 
deram suporte às pesquisas aqui desenvolvidas, em 
especial o Centro de Estudos da População 
Econômica e Sociedade - CEPESE e Centro de 
Investigação Marinha e Ambiental - CIMA/Ualg.    
Gostaríamos ainda de registrar os nossos agradeci-
mentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Amazonas - FAPEAM, representada por sua 
Diretora-Presidente Dra. Maria Olivia de 
Albuquerque Ribeiro Simão, e à Universidade do 
Estado do Amazonas.    

Finalmente, um agradecimento especial ao 
esforço dos autores como também à dedicação dos 
Revisores Científicos que contribuíram sobremanei-
ra para o aprimoramento das contribuições aqui 
apresentadas, mediante seus comentários e sugestões.
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Dando continuidade ao valoroso trabalho 
exposto nas obras “Baía de Sepetiba – Estado da 
Arte” e “Interações Homem – Meio nas Zonas 
Costeiras: Brasil/Portugal” uma nova e significativa 
iniciativa nasce abordando a formação e ocupação de 
litorais às margens do Atlântico, fruto do III 
Encontro da Rede Braspor, intitulado “Ambientes 
Costeiros e Bacias Hidrográficas” e realizado no 
período de 22 a 24 de julho de 2013, no Teatro 
Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, Portugal.

Em “Formação e Ocupação de Litorais nas 
Margens do Atlântico – Brasil e Portugal” somos 
convidados a entender sobre a ocupação dos espaços 
às margens do oceano e a transformação de cenários a 
partir da interação do homem com o meio.

Os caminhos percorridos pela coletânea de 
estudos evidenciam a busca pelo entendimento da 
forma como ocorreram essas interferências luso-
brasileiras e ratificam a importância de imergir nesses 
conhecimentos, captar as informações e confrontá-
las à luz da ciência.

Há muito que as relações científicas entre Brasil 
e Portugal vêm se estreitando, fruto das iniciativas de 
cooperação internacional que fortificam os laços 
entre os dois países, porém é singular criar evidências 
que retratem o sucesso desta parceria.

É com grande satisfação que o Amazonas 
começa a integrar esta iniciativa e passa a ser cenário 
de  t ão  exponenc ia l  evento ,  abr igando  
pesquisadores que buscam entender os fenômenos 
que permeiam esse ciclo de interferências entre o 
homem e o meio, dando abertura para o 
nascimento de novas sinergias.

Por meio do IV Encontro da Rede Braspor que 
acontece em Manaus, o Estado do Amazonas 
vivencia um momento de redescoberta de suas 
influências, em especial da influência portuguesa no 
Norte do País, que vinda do Oceano adentra a região 
amazônica pela Costa do Pará e encontra as águas 
barrentas do Rio Amazonas chegando à Amazônia 
profunda.

Certamente há muito que se relatar das expe-
riências do homem amazônico e esse intercâmbio 
junto ao homem europeu, e é nas particularidades 
dessa complexa rede de informações, que, muitas 
vezes, não são devidamente exploradas, que se 
encontra o valor deste trabalho, que materializa as 
discussões e estudos que abordam as interferências 
nas zonas costeiras nos dois hemisférios.

 A FAPEAM, enquanto instituição que fomenta 
e difunde a ciência nas diversas estâncias da socieda-
de, compreende a importância que trabalhos como 
este desenvolvido pela rede BRASPOR possuem.

Externamos nosso reconhecimento ao corpo 
editorial deste volume e aos autores dos artigos que 
fazem parte deste material e aspiramos prosseguir no 
apoio a esta iniciativa de grande valor.

APRESENTAÇÃO

Manaus, 19 de Setembro de 2014
Maria Olívia de Albuquerque Ribeiro Simão

Diretora-Presidente da FAPEAM
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Os litorais do Brasil e de Portugal encontram-se 
unidos pela vastidão do Atlântico, pela grande 
riqueza da língua comum dos seus habitantes, por 
percursos históricos em muito compartilhados, por 
uma imensidade de traços culturais, e por uma 
diversidade notável de tipos costeiros. São múltiplos 
os aspetos que ligam os dois países e que, 
simultaneamente, os diferenciam.

A língua, por exemplo, é um dos grandes 
patrimónios partilhados pelos dois países, que 
constitui fator ímpar de convergências mas que é, 
também, diferenciador pelos diferentes sotaques que 
se desenvolveram. Essa mesma língua comum que 
contribui de forma indelével para que ambos os países 
se imponham a nível global, até porque é a língua 
materna de quase 300 milhões de pessoas dispersas 
pluri-continentalmente, correspondendo à 5ª língua 
mais falada no mundo, à 3ª mais falada no hemisfério 
ocidental e a mais falada no hemisfério sul. O oceano, 
essa grande via de comunicação que desde sempre 
uniu povos afastados geograficamente, constitui 
outro grande património comum intensivamente 
aproveitado pelos países que compartilham a lusofo-
nia, designadamente por Portugal e pelo Brasil.

A grande riqueza dos povos radica não só no 
modo como conseguem explorar os patrimónios 
(material e imaterial) que detêm e/ou que foram 
laboriosamente construindo ao longo do tempo, mas 
também na forma como conseguem potenciar esses 
mesmos patrimónios, desenvolvendo novas sinergias. 
Neste contexto, a diversidade surge como grande 
elemento de desenvolvimento de novos futuros, de 
concepção de novas formas de aproveitamento 
sustentável de serviços ambientais, de construção de 
sociedades mais justas e equalitárias. E as zonas 
costeiras de Portugal e do Brasil (não obstante as 
escalas diferenciadas), são bastante ricas em diversi-
dade, designadamente quando se considera a geodi-
versidade, a biodiversidade e a antropodiversidade. 
Nestas condições, impõe-se a realização de amplos 
estudos comparativos (quer por sintonia, quer por 

antinomia) que permitam compreender melhor as 
múltiplas facetas do funcionamento dos sistemas 
naturais, os diferenciados níveis de resiliência que 
revelam perante forçamentos distintos e a forma 
como ampliam ou reduzem a intensidade dos 
serviços ambientais que prestam às comunidades 
humanas.

Mesmo ao nível do litoral, quando se ensaia a 
comparação entre Brasil e Portugal, o que ressalta, 
além da grande diversidade, são tanto os traços de 
coincidência, como os elementos de contraste. E 
essas sintonias e antinomias começam logo no 
oceano que forma as margens em que esses países se 
desenvolveram: é o mesmo oceano que se distribui 
meridionalmente; ambas as margens são do tipo 
divergente, formadas na sequência do rifting que veio 
a originar o oceano Atlântico; ambas estão condicio-
nadas por uma massa hídrica com milhares de 
quilômetros; ambas se desenvolvem, grosso modo, 
segundo direção meridiana. Porém, simultaneamen-
te, localizam-se em hemisférios diferentes (norte e 
sul), em extremidades diferentes do oceano (periferi-
as oriental e ocidental do Atlântico) e estão influenci-
adas por condicionantes climáticas diferenciadas. 

As aludidas sintonias e antinomias prosseguem a 
todos os níveis, designadamente quando se 
consideram as características dos climas de agitação 
marítima, em que ambas as margens são atingidas 
por ondas de longo período, gerando eventos de alta 
energia com elevado potencial modelador 
(designados por temporais ou ressacas consoante a 
margem atingida), mas em que os níveis energéticos 
são diferenciados, sendo bastante maiores em 
Portugal (justamente por se localizar numa margem 
oriental do oceano) do que no Brasil (situado numa 
margem ocidental).

Convergências e divergências análogas são 
reveladas quando se atenta às interações Homem – 
Meio nas zonas costeiras. Não obstante em ambos os 
países existirem vastas extensões de litoral que se 
encontram ainda em estado quase prístino, muitos 
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ambientes litorâneos têm sido profundamente 
explorados, nomeadamente para atividades 
portuárias. Em ambas as regiões, foi essa exploração 
portuária que esteve na origem das principais 
perturbações ecossistémicas costeiras. Todavia, a 
história dessas intervenções é diferenciada, sendo 
milenar em Portugal e tendo-se iniciado no Brasil 
apenas na segunda metade do milênio passado, 
sendo os níveis de intensidade também diversos. Em 
qualquer dos casos, o desenvolvimento destes 
processos conduziu à constituição de verdadeiras 
antropicostas, em que o traçado da linha de costa não 
resulta do funcionamento ambiental, antes é 
imposto e construído pelo próprio Homem.

O mesmo se pode referir no que toca ao turismo 
balnear, cuja história é mais longa em Portugal, mas 
em que, em ambos os países, a forte intensificação se 
verificou na segunda metade do século passado, 
embora no Brasil o processo tenha conduzido ao 
aparecimento de grandes núcleos balneares costeiros, 
perante os quais os existentes em Portugal surgem 
com dimensão bastante modesta. Mesmo neste 
aspecto do turismo balnear as consonâncias e as 
discrepâncias são evidentes, ressaltando, por vezes, 
modelos de desenvolvimento diferentes e níveis de 
sustentabilidade distintos. Em Portugal, com a costa 
virada para ocidente, o Sol banha o litoral durante 
todo o dia, o que permite que o veraneante utilize a 
praia até ao anoitecer e desfrute de pores do Sol 
magníficos, mas em que a volumetria dos prédios só 
em casos excepcionais atinge os dez andares. No 
Brasil, apesar do Sol não se pôr no oceano, mas sim 
do lado do continente, construíram-se na orla 
costeira filas de prédios que, com freqüência, têm 
mais de 20 andares, projetando a sua sombra na 
praia, o que, muitas vezes, dificulta ou mesmo 
impede a exposição do turista aos raios solares da 
parte da tarde.

Como se referiu, os estudos comparativos (por 
sintonia e antinomia) das zonas costeiras do Brasil e 
de Portugal integram-se num vasto tema, ainda 
quase virgem, relacionado com as interações 
Homem – Meio, de cuja exploração o conhecimento 
científico global pode, em muito, beneficiar. 
Todavia, para que tais estudos possam ser efetivados, 
é essencial aprofundar os conhecimentos sobre os 
sistemas (naturais e humanos) e colocar as 
informações perante audiências científicas 
geográfica e disciplinarmente diversificadas. O 

conjunto de artigos agora integrados em mais este 
volume resultante das reuniões da rede BRASPOR 
constitui outra importante achega para o 
desenvolvimento dos aludidos estudos comparativos. 

***

O conjunto de artigos incluso neste livro incide 
sobre diversificados aspectos das dimensões físicas e 
humanas das zonas costeiras nos dois hemisférios. As 
consequências no desenvolvimento urbano da 
adopção, a partir do século XVIII, da “moda dos 
banhos de mar”, e as perturbações aí introduzidas 
pelas obras portuárias, são analisadas no artigo de 
Freitas e Dias, com base no caso da Figueira da Foz, 
em Portugal. Na realidade, os ambientes naturais 
costeiros são sujeitos, desde há muito, a fortes 
influências antrópicas, sendo por vezes difícil 
destrinçar as modificações naturais das induzidas 
pelas atividades humanas, pelo que é essencial ampliar 
o nível de conhecimentos sobre esses sistemas. É nessa 
linha que se integra o artigo de Bahiense et al. que, 
com base na análise de fotografias aéreas e uma 
imagem de satélite, determinaram taxas de erosão na 
Restinga da Marambaia, que delimita exteriormente a 
baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, bem como o de 
Villena et al., focalizado na morfologia de fundo e 
cobertura sedimentar de uma zona da Ilha Grande, 
igualmente na baía de Sepetiba. Integra-se, também, 
nesta linha, o trabalho de Gonçalves e Trindade que, 
com base em informação histórica recolhida em 
jornais, estudam as consequências das cheias e a 
perceção do risco de inundação em Arcos de Valdevez, 
em Portugal, e o de Aleixo et al., que através do estudo 
sedimentológico de duas sondagens, deduzem a 
evolução das condições ambientais do estuário do Rio 
Alcabrichel (Portugal). 

O Homem é, por definição, o grande 
beneficiário dos serviços ambientais e, logicamente, 
grande parte dos artigos aborda explicitamente a 
utilização dos ecossistemas pela população. Assim, 
Santos e Rudzit identificam as plantas de uso 
medicinal mais utilizadas por comunidades 
tradicionais quilombolas e caiçaras, que muitas vezes 
é o único recurso terapêutico disponível. Também 
Seda se debruça sobre os serviços ambientais, desta 
feita numa perspectiva histórica, identificando os 
primeiros sinais de horticultura no território 
brasileiro. Por outro lado, Oliveira e Amaral 
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identificam e  analisam sítios arqueológicos da antiga 
trilha indígena que viria a ser conhecida como 
Caminho Velho do Rio de Janeiro que viria a alcançar 
grande importância com a descoberta de ouro na 
região das Minas Gerais. O aludido “Caminho 
Velho” que era utilizado no transporte do ouro, e que 
obrigava a um trajeto marítimo desde Paraty até ao 
Rio, tornando esse transporte muito vulnerável a 
ações de corso e pirataria, viria a ser substituído pelo 
“Caminho Novo”, mais seguro. É neste âmbito que 
Melo et al. efetuam a análise demográfica, referente 
ao início do século XIX,  de algumas das vilas 
localizadas nesses caminhos do ouro.

É também no contexto da utilização de serviços 
ambientais de provisão e de regulação que se insere o 
trabalho de Almeida et al., que analisam a conversão 
de sapais (marismas) da Ria de Alvor (Portugal) para a 
agricultura, em conseqüência do que desapareceu 
cerca de 60% da área de sapal entre 1958 e 2010, mas 
que, devido ao insucesso da implementação das 
tapadas agrícolas, propiciou também o surgimento de 
novas tipologias de sapal. Os serviços ambientais 
aludidos podem sofrer alterações devido a atividades 
antrópicas, o que é relevado no trabalho de Chaínho 
et al. dedicado a lagoas costeiras dependentes de águas 
subterrâneas, cujo estado ecológico varia com as 
interacções entre estas águas, a água doce superficial e 
água salgada, pelo que a sobre-exploração dos lençóis 
freáticos pode ter impactos significativos na 
biodiversidade lagunar. 

Os ambientes costeiros são muito produtivos e o 
Homem, desde sempre, tirou amplo proveito desses 
recursos biológicos. É precisamente sobre a pesca, 
que na Idade Média constituiu um dos pilares 
estruturantes da economia portuguesa, que incide o 
trabalho de Pereira e Bastos, analisando o que, na 
altura, se verificava em Aveiro. Porém, nos tempos 
contemporâneos, o esforço de pesca conduziu, por 
vezes, ao depauperamento e até, nalguns casos, 
esgotamento dos stocks. Surgiu, em alternativa, nova 
forma de exploração dos recursos ambientais, 
traduzida pelas instalações de aqüicultura nas zonas 
costeiras. É nesta linha que se integra o artigo de 
Machado et al., que avalia  o efeito da introdução de 
ostras na qualidade ambiental de tanques de 
piscicultura semi-intensiva de dourada. Os recursos 
biológicos costeiros incluem também, como é óbvio, 
a vegetação, sendo imprescindível tipificá-la 
adequadamente para poder conservá-la e, 

eventualmente, explorá-la de forma sustentável. No 
sentido de ampliar esses conhecimentos florísticos, 
Pangaio e Araújo estudaram a distribuição geográfica 
das espécies vegetais da restinga de Itapebussus, no rio 
das Ostras (RJ). 

Principalmente na sequência da Revolução 
Industrial, a sociedade induz impactos ambientais 
crescentes devido à introdução nos ecossistemas de 
elevadas quantidades de metais  e outros 
contaminantes. É este o tema que Souza et al. 
selecionaram para o seu trabalho, o qual incide 
geograficamente na baía de Sepetiba e Angra dos Reis. 
Este é, também, o tema do artigo de Araújo et al., que 
com base no estudo analítico de testemunhos de 
sedimentos colhidos nos depósitos lodosos da 
plataforma continental portuguesa, estabelecem 
padrões da evolução temporal da contaminação 
antrópica em metais pesados, relacionando-os com 
diferentes actividades humanas (como efluentes 
domésticos, atividade industrial, exploração mineira e 
agricultura) desenvolvidas ao longo de vários séculos.

A diversidade de assuntos contemplados nos 
artigos que integram este volume permite antever que a 
sua utilização conjunta e aproveitamento para 
desenvolvimento de estudos comparativos viabilizará 
uma maior e melhor compreensão da forma como o 
Homem tem utilizado os serviços ecossistêmicos, dos 
impactes que diferentes atividades humanas induzem 
em ambientes costeiros naturais diversificados, e de 
como a exploração dos recursos naturais poderá ser 
desenvolvida de modo mais equilibrado e sustentável.

13

João Manuel Alveirinho Dias
Centro de Investigação Marinha

e  Ambiental - CIMA/Ualg , Portugal





Figueira da Foz (Portugal): O Compromisso (Possível) Entre o Homem e o Meio

Joana Gaspar de Freitas & João Alveirinho Dias · 15

C A P Í T U L O   I

FIGUEIRA DA FOZ (PORTUGAL): O COMPROMISSO 
(POSSÍVEL) ENTRE O HOMEM E O MEIO





Figueira da Foz (Portugal): O Compromisso (Possível) Entre o Homem e o Meio

Joana Gaspar de Freitas & João Alveirinho Dias · 17

FIGUEIRA DA FOZ (PORTUGAL): O COMPROMISSO (POSSÍVEL) 
ENTRE O HOMEM E O MEIO

Joana Gaspar de Freitas1 & João Alveirinho Dias2

1 IELT, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Avenida de Berna, 26 – C, 1069-061 Lisboa, Portugal, joana.gaspar.freitas@gmail.com;  
2 CIMA, Universidade do Algarve, Edifício 7, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal, jdias@ualg.pt

 

RESUMO

A Figueira da Foz, povoação localizada no estuário 
do rio Mondego, começou a crescer, a partir do século 
XVIII, graças ao desenvolvimento do tráfego e do 
comércio marítimos. Cerca de um século mais tarde, 
com a introdução da “moda dos banhos” de mar em 
Portugal e a difusão da prática da vilegiatura marítima, a 
Figueira converteu-se numa florescente estância balnear. 
Tendo como modelo as grandes estâncias balneares 
europeias, procedeu-se, então, à organização intencional 
do espaço urbano, sobretudo na zona nobre da frente 
marítima. Apesar da visibilidade do turismo balnear, a 
Figueira nunca perdeu o seu cariz portuário. O impacte 
mais significativo nesta orla costeira foi produzido pela 
construção e prolongamento dos molhes do porto 
da Figueira da Foz (em 1965 e no século XXI). Estas 
intervenções tiveram consequências profundas neste 
litoral e nos sectores adjacentes. A partir do caso de 
estudo da Figueira da Foz, destacamos a complexidade 
das interações Homem-Meio, fazendo ver como o 
turismo e a exploração portuária do litoral, não só 
moldaram a história desta cidade, desde meados do 
século XIX até hoje, como foram também responsáveis 
pela transformação de toda aquela orla marítima, criando 
novas paisagens, impondo uma outra linha de costa e 
intensificando a vulnerabilidade dos núcleos urbanos à 
erosão costeira.

Palavras-chave: História Ambiental, Portugal, 
Figueira da Foz, Antropicosta, Riscos

ABSTRACT

Figueira da Foz, located on the estuary of the 
Mondego River, began to grow, from the eighteenth 
century, thanks to the development of the traffic of its 
maritime port. About a century later, with the use of 
sea bathing for therapeutic reasons, Figueira da Foz has 
become a flourishing seaside resort. Taking as a model the 
major seaside resorts in Europe, Figueira’s urban space was 
intentionally reorganized, especially in the noble zone of 
the seafront. Despite the visibility of beach tourism in the 
twenty century, Figueira never lost its portuary vocation. 
In fact, the most significant impact on this coastline was 
produced by the construction and extension of the jetties 
of the port of Figueira da Foz (in 1965 and in the twenty-
first century). These interventions have had profound 
consequences on this coast and in adjacent sectors. From 
the case study of Figueira da Foz we will highlight the 
complexity of Man-Environment interactions. We will 
see as tourism and port activities not only shaped the 
history of this city since the mid-nineteenth century until 
today, but were also responsible for the transformation 
of that coastline, creating new landscapes, imposing 
another shoreline and intensifying the vulnerability of 
urban areas to coastal erosion.

Key-words: Environmental History, Portugal, 
Figueira da Foz, Anthropic Coast, Risks
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INTRODUÇÃO

O trecho litoral em análise situa-se na costa 
ocidental portuguesa, a N 40o 9’ W 8o 52’ (Figura 1). 
Aqui se localizam dois núcleos populacionais (Buarcos 
e Figueira da Foz), com origens distintas, mas que 
hoje parecem um só, pela progressiva reunião das suas 
manchas urbanas. Buarcos foi durante muito tempo 
a povoação preponderante deste litoral. A sua história 
remonta aos séculos XI-XII e esteve desde sempre ligada 
às atividades piscatórias (CARDOSO, 1751; COSTA, 
1995). Protegida da agitação marítima dominante (de N 
e NW) pelo Cabo Mondego, a praia de Buarcos – extensa 
baía abrigada – proporcionava bom fundeadouro para 
as embarcações e refúgio seguro durante os temporais 

(LOUREIRO, 1904; GARRETT, 1962). O Lugar 
da Figueira ou Alfândega de Buarcos situava-se a cerca 
de um quarto de légua daquela vila, perto do Forte 
de S. Catarina, à saída do estuário do rio Mondego 
(CARDOSO, 1751) (Figura 1). A partir do século XVIII, 
graças à sua excelente localização geográfica, ao porto, à 
navegabilidade do Mondego e à região que o circundava, 
o pequeno núcleo populacional da Figueira afirmou-
se progressivamente, suplantando Buarcos (BORGES, 
1991). Segundo Loureiro (1904), em meados de 1800, o 
porto da Figueira registava um movimento significativo: 
a maioria das embarcações era de origem portuguesa, mas 
havia também navios de outros países (ingleses, suecos, 
dinamarqueses, espanhóis, franceses). Exportava-se 
vinho, aguardentes, azeite, sal e fruta.

Figura 1. Trecho litoral em estudo e sua localização geográfica na orla costeira portuguesa.
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A intensa atividade económica gerada em torno do 
porto proporcionou a elevação da Figueira da Foz a vila, 
em Março de 1771. Toda a vida urbana se centrava então 
à beira-rio: a margem direita do Mondego foi sendo 
progressivamente regularizada através de aterros para 
construção de docas, cais, armazéns e até para a edificação 
de certos pontos nevrálgicos do ponto de vista político, 
económico e social, como eram a Praça do Comércio 
e a Praça 8 de Maio (BORGES, 1991). “A (…) vila, 
encontrava-se confinada, como que anichada e protegida 
dos ventos predominantes de norte pelas dunas e arribas 
que circundavam o Forte de Santa Catarina, de costas 
para o mar” (NUNES, 2009).

Cerca de um século mais tarde, a Figueira começou 
a ser procurada pelas elites como lugar de vilegiatura 
marítima, ou seja, como espaço de fruição e prática de 
“banhos de mar”. O aumento da procura e a falta de 
alojamentos levou à construção de um Bairro Novo 
vocacionado para as atividades balneares. A Companhia 
Edificadora Figueirense, criada em 1861, foi a primeira 
empresa portuguesa a urbanizar uma área perto do 
mar para aquele fim, à semelhança do que já se fazia 
em França (Arcachon, Biarritz e Dieppe) e no Norte 
de Espanha (San Sebastian) (BORGES, 1991; JESUS, 
1999;). O Bairro Novo assinala o crescimento da vila na 
direção do mar, representando também uma viragem na 
sua vocação. Ao mesmo tempo que o turismo balnear 
se afirmava na Figueira, o tráfego portuário entrava 
em declínio por causa do assoreamento da barra. Em 
1882, o rei D. Luís atribuiu-lhe o título de cidade em 
consequência do florescimento urbano e dos progressivos 
melhoramentos, incluindo a ligação ferroviária às Linhas 
do Norte e da Beira Alta, através do ramal da Pampilhosa 
(ARROTEIA, 1985). O caminho-de-ferro foi - como 
em muitos outros lugares - um fator determinante para 
a expansão económica, social, turística e urbanística da 
Figueira, tornando-a a acessível a partir de quase todo 
o país e até da vizinha Espanha, convertendo-a num 
importante pólo de atração durante o verão.

Na década de 1940, João de Barros (1944), 
descrevendo o cenário que envolvia a Figueira - o Cabo 
Mondego, Buarcos, a praia e a própria cidade -, destacava 
essa “grandiosa paisagem” como produto de uma 
“refletida intervenção humana”, louvando a “vontade 
firme” que transfigurara o aspeto da região, moldando 
o território de acordo com as conceções urbanísticas e 
estéticas da época. No século XX, a Figueira apostou em 
simultâneo no turismo e no transporte marítimo, criando 
duas centralidades: a cidade-praia, de vocação balnear, e a 

cidade-rio, de cariz portuário. Duas formas de utilização 
distinta do litoral, que não só moldaram a história desta 
cidade, desde meados do século XIX até hoje, como foram 
também responsáveis pela transformação de toda aquela 
orla marítima, criando novas paisagens, impondo uma 
outra linha de costa e intensificando a vulnerabilidade 
dos núcleos urbanos adjacentes à erosão costeira. A partir 
do caso de estudo da Figueira da Foz, analisaremos então 
as consequências da vontade humana de “fazer paisagem” 
(BARROS, 1944) e refletiremos sobre a complexidade 
(e imprevisibilidade) das interações Homem-Meio nas 
zonas costeiras.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho assume uma abordagem de carác-
ter interdisciplinar, utilizando conceitos e métodos das 
Ciências Sociais e Humanas – sobretudo da História – 
e das Ciências Naturais e Exatas, com destaque para a 
Oceanografia Costeira e Engenharia. A nossa investiga-
ção baseou-se na identificação e recolha de informação 
em fontes primárias e secundárias – jornais, roteiros de 
viagem, testemunhos, folhetos de propaganda, planos de 
urbanização, relatórios técnicos, postais, mapas e foto-
grafias -, provenientes de Arquivos Nacionais (Biblioteca 
Nacional de Portugal, Biblioteca e Arquivo Histórico das 
Obras Públicas), Locais (Arquivo Histórico e Arquivo 
Fotográfico da Câmara Municipal da Figueira da Foz) e 
Particulares (Arquivo da Família Arriaga Corrêa Guedes). 
A informação histórica compilada – escrita e iconográfica 
– foi confrontada entre si e devidamente contextualizada 
através do recurso à historiografia produzida sobre a área 
em estudo. Toda a documentação reunida foi analisada 
de acordo com a perspetiva aqui abordada – as transfor-
mações e impactos das ações antrópicas sobre o litoral -, 
tendo como suporte teórico a bibliografia científica pro-
duzida sobre a zona costeira da Figueira da Foz e áreas ad-
jacentes. Através do cruzamento destes múltiplos dados 
pretendemos obter uma interpretação mais coerente de 
uma realidade complexa e multifacetada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A VOCAÇÃO BALNEAR 

No seu famoso roteiro sobre as praias de Portugal, 
que inclui detalhes sobre as características naturais, os 
alojamentos, os divertimentos e a frequência social das 
mesmas, Ramalho Ortigão (1876) escrevia a propósito 
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da Figueira: «Nenhuma outra praia em Portugal possui 
as condições d‘esta para tornar agradável a estação 
dos banhos. Batida do grande mar, tendo à direita a 
bonançosa baía de Buarcos e à esquerda os rochedos em 

que assenta o castelo de Santa Catarina, que defende a 
foz do Mondego, a vila da Figueira oferece aos banhistas 
incomparáveis condições» (Figura 2).

Figura 2. Praia da Figueira da Foz no início do século XX (Postal, Arquivo Particular da Família Arriaga Corrêa Guedes).

No final do século XIX, época em que os banhos de 
mar, por razões terapêuticas, deixaram de ser uma prática 
exclusiva das elites e se estenderam progressivamente 
a outros grupos sociais, a Figueira da Foz reunia um 
conjunto de condições que permitiu a sua afirmação 
como estância balnear. Possuía características naturais 
favoráveis – um cenário paisagístico definido pela trilogia 
“Serra, Mar e Rio”, um clima ameno e um extenso areal 
- e boas acessibilidades através das ligações ferroviárias 
(inauguradas em 1882) e da nova estrada (1871) que 
ligava a cidade a Coimbra (ARROTEIA, 1985; NUNES, 
2009). A proximidade de Coimbra favoreceu a presença, 
na Figueira, durante os meses de verão, de muitas famílias 
distintas, professores, estudantes, literatos, eclesiásticos 
e militares, contribuindo para que se tornasse num 
«elegante centro de veraneio» (ARROTEIA, 1985). O 

comboio permitiu também que ali afluíssem muitos 
banhistas provenientes das províncias de Madrid, 
Salamanca, Cáceres e Badajoz, pois a Figueira da Foz 
era a estância balnear mais próxima daquelas regiões de 
Espanha. Em 1908, a Ilustração Portuguesa (31-08-1908) 
fazia propaganda à «grande cidade-praia», referindo-
se-lhe como «a mais concorrida e a mais bela (segundo 
alguns) do país». Cerca de dez anos depois, a Revista 
de Turismo (05-09-1917) louvava os melhoramentos 
feitos na Figueira, fazendo votos para que os trabalhos 
prosseguissem de forma a dotar a cidade de todos os 
atrativos que a permitissem igualar ou até ultrapassar as 
suas congéneres estrangeiras, em matérias de conforto, 
comodidades e distrações, já que a sua situação geográfica 
– privilegiadíssima – lhe dava condições para ser uma 
das principais praias da Europa. Na mesma época, 
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um folheto da Sociedade Propaganda de Portugal 
(1917) apresentava a Figueira como «uma das mais 
alegres cidades de Portugal, com magníficas condições 
climatéricas, cheia de sol, com um claro céu sem 
manchas, ar lavado pela brisa constante do mar», onde se 
podia encontrar uma «comodidade tranquila, no seio de 
uma população que timbra[va] em ser generosa, amiga 
e hospitaleira para com quantos ali concorr[essem]», 
de modo que tinha conquistado «em breve lapso de 
tempo uma clientela de banhistas, não só portugueses 
como espanhóis, que ali aflu[ia]m numerosamente 
todos os anos». Nos meses de Julho a Setembro a praia 
era sobretudo frequentada pelas classes abastadas, em 
Outubro vinham os de modesta condição, chamados os 
“banhistas de alforje” (MARTHA, 1937). A fama e a 
frequência transformaram a Figueira da Foz na «Rainha 
das Praias de Portugal» (GUIA DE PORTUGAL, 1944). 
Nos anos de 1940-1950, a cidade representava, no 
panorama nacional, o símbolo do progresso urbano, do 
cosmopolitismo e da civilidade, quer pelas suas belezas 
naturais, quer pelos melhoramentos introduzidos, a 
nível da renovação urbanística e das sociabilidades 
(PANORAMA, 1941). Era, então, «o espelho e o reflexo 
da civilização portuguesa no verão» (PRAIA, MAR E 
SOL, 1959).

O desenvolvimento do fenómeno balnear e a 
vontade de transformar a Figueira num grande centro 

de turismo determinaram a organização intencional do 
espaço urbano, sobretudo na orla marginal à praia de 
banhos. Considerava-se então que as condições naturais 
não bastavam para firmar o prestígio daquela que de todas 
as praias portuguesas mais se prestava «a ser transformada 
de modo a rivalizar com as melhores da Península, sob os 
pontos de vista balnear e de turismo». Era preciso lançar 
as bases dessa transformação subordinando a cidade 
a um plano previamente estabelecido (PASCOAL, 
1934). O Bairro Novo construído, em finais do século 
XIX para albergar os banhistas, numa zona adjacente 
ao litoral, em local ermo, onde imperavam pequenas 
quintas, hortas e vinhedos, representou o primeiro 
passo na ocupação da frente marítima (CASCÃO, 1999; 
NUNES; 2009). Mas, segundo as conceções da época, 
foi edificado de “costas viradas” para o mar, mostrando 
que a paisagem marítima não tinha ainda a importância 
que viria a ter mais tarde. Algumas edificações deste 
bairro, mais destacadas e sobranceiras à praia, vieram a 
dar posteriormente origem à Esplanada Silva Guimarães 
(JESUS, 1999; NUNES, 2009) (Figura 4). Por baixo 
desta passava o caminho utilizado para ir ter à praia, 
onde se instalaram os carris do “Carro Americano”, 
transporte puxado a muares (e depois a vapor), que fazia 
a ligação (a partir de 1875) entre a estação de caminho-
de-ferro da Figueira e as Minas do Cabo Mondego 
(COSTA, 1995) (Figuras 3 e 4). 

Figura 3. Expansão urbana da Figueira da Foz, no princípio do século XX. 
Repare-se na existência de dois núcleos, um (o mais antigo) junto ao rio, 
o outro estendendo-se em direção ao mar (Carta Agrícola, folha 13, 1910, 
Arquivo Histórico da Câmara Municipal da Figueira da Foz).

Figura 4. Aspeto da Esplanada Silva Guimarães em meados de 1920 (Postal, 
Arquivo Particular da Família Arriaga Corrêa Guedes).

Com o tempo, a Esplanada Silva Guimarães trans-
formou-se num dos espaços públicos centrais da vida 
social dos veraneantes da Figueira. A sua localização 
permitia a contemplação do cenário natural que en-
quadrava a praia, dali se desfrutava das vistas do Cabo 
Mondego, da vila de Buarcos, de toda a enseada e do 
Forte de Santa Catarina. Ali também a «sociedade exi-

b[ia]-se, observa[va]-se, entreolh[va]-se e encena[va]-se 
a si própria para ela mesma» (JERÓNIMO, 2003), fa-
zendo da Esplanada um palco para os seus jogos e rituais 
sociais. Os figueirenses, contudo, pensando no desen-
volvimento e progresso da sua terra (CASCÃO, 2009), 
sonhavam com uma obra de grande dimensão: a cons-
trução de uma promenade marítima, elemento funda-
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mental da urbanidade turística, requisito essencial das 
frentes de mar de todas as estações balneares (PUYAU, 
2008; LAGEISTE, 2008). A sua maior aspiração era a 
edificação de uma Avenida Marginal que, estendendo-
se em torno da baía, se prolongasse até Buarcos. «Seria 
a varanda de passeio e de recreio sobre o mar. Seria o 
ponto mais lindo da cidade. (…). E valorizaria muitos 
terrenos e muitos prédios, além de dar lugar a uma nova 
Avenida - a Avenida Miramar - onde ficaria bem um 
vasto e moderno hotel, um único que fosse, como tan-
tos que embelezam e fazem a fortuna das populações 
das praias como San Sebastian, Biarritz, Ostende, Nice 
e tantas outras» (O FIGUEIRENSE, 02-10-1921). A 
avenida era entendida como um elemento estruturador 
de toda a área sobranceira à praia, a fim de regularizar 
os terrenos marginais – na década de 1920 ainda do-
minados por valados e piteiras – e de alinhar as futuras 
edificações (RUAS, 1920), permitindo a modernização 
do espaço e o seu aproveitamento económico, à seme-
lhança do que se fazia noutras praias europeias.

Entre 1914 e 1966 traçaram-se inúmeros planos 
de urbanização para a avenida marginal e para a cidade. 
Por vicissitudes várias - duas guerras mundiais, diver-
gências políticas locais, falta de recursos financeiros, di-
ficuldades técnicas e alteração dos critérios em matéria 
de urbanismo – o prolongamento da Avenida Marginal 
até Buarcos foi sucessivamente adiado e só ficou con-
cluído em finais dos anos de 1960. Na ausência de um 
plano regulador, as construções fizeram-se ao sabor 
das contingências (O FIGUEIRENSE, 20-02-1960; 
CASCÃO, 2009). Alguns dos elementos arquitetónicos 
mais icónicos desta frente marítima fizeram-se de forma 
avulsa, sem grande enquadramento urbanístico, como a 
Torre do Relógio, concluída em 1947, o Grande Hotel e 
a Piscina, inaugurados no verão de 1953 (JESUS, 1999) 
(Figura 5). Esta questão foi amplamente tratada n´O 
Figueirense, mostrando como o assunto era relevante 
para a opinião pública local. Na década de 1960 ainda 
havia terrenos abandonados na zona da frente marítima, 
perguntando os figueirenses às autoridades responsáveis 

A partir dos anos de 1960, a Figueira começou a 
sentir o peso da concorrência de outras praias, diminuindo 
a frequência das famílias habituais. O turismo era então 
uma das bandeiras do Estado Novo e por todo o litoral 
despontavam novas estâncias balneares, sobretudo no 
Algarve, que possuía um clima com o qual a Figueira 
dificilmente podia competir (O FIGUEIRENSE, 12-11-
1960; 17-10-1964). Surgiu então a ideia de que Figueira 
tinha de se modernizar para não se deixar ultrapassar pela 
«onda de desenvolvimentos turísticos que se observa[va] 
por toda a parte» (O FIGUEIRENSE, 24-10-1964). Nesta 
medida, assistiu-se a um verdadeiro afã na construção: a 
cidade foi finalmente dotada de um plano de urbanização, 
delineado pelo Arq.º Almeida Garrett em 1962, e foi posto 
em marcha o prolongamento da avenida até Buarcos. A 
Figueira empenhava-se em criar elementos para o turista 
moderno, através da edificação de hotéis, imóveis para 
apartamentos, cinemas, dancings, parques de recreio e 
repouso, parques de estacionamento, cafés e snack-bares 
(O FIGUEIRENSE, 17-04-1965) (Figura 6).

Figura 5. O Grande Hotel da Figueira e a Piscina imediatamente ao lado. 
Observe-se que o terreno adjacente à piscina se encontra vazio (Postal, Arquivo 
Particular da Família Arriaga Corrêa Guedes).

quanto tempo mais continuariam «a mostrar aos turistas 
estrangeiros a vergonhosa situação dos desaterros feitos 
sem solução plausível na artéria principal da cidade?» (O 
FIGUEIRENSE, 05-05-1962) (Figura 5).

Figura 6. A frente marítima urbana da Figueira da Foz, vista de Buarcos, nos anos de 1960 (Postal, Arquivo Particular da Família Arriaga Corrêa Guedes).
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A VOCAÇÃO PORTUÁRIA
 

Apesar da relevância (e visibilidade) do turismo balnear, 
a Figueira da Foz nunca perdeu o seu cariz portuário. O 
discurso propagandístico nacional celebrou sobretudo as 
virtudes da Cidade-Praia da Figueira. Porém, na imprensa 
regional dominaram em paralelo as duas temáticas, a praia 
e o porto: «já dissemos que a razão histórica do seu ser, 
encontra-a a Figueira nos seus estaleiros, no seu comércio 
marítimo, nas indústrias satélites, como a encontra 
também na sua Praia. Isto não sofre duas interpretações. 
É, pois, a evolução crescente destas atividades, o esteio do 
seu progresso» (PRAIA, MAR E SOL, 1959). 

 No início do século XX, a importância do 
porto da Figueira tinha diminuído significativamente, a 
construção naval, o tráfego e o comércio marítimos estavam 
em declínio. Tudo por causa das condições da barra. O 
mau estado da barra do Mondego e dos fundeadouros 
interiores do porto agravaram-se progressivamente, a 
partir do século XVIII. Segundo Loureiro (1904), «tendo 
começado a pejar-se com areias o leito do rio, sem que 
o alteamento dos campos adjacentes acompanhasse o 
do álveo dele, começou a ser cada vez mais irregular o 
regime do Mondego, que em ocasião das cheias quebrava 
as motas, abria novos braços e rasgava ou entulhava com 
areias soberbos tratos de terrenos de primeira qualidade». 
Devido a estes problemas, em finais daquele século, 
iniciaram-se trabalhos de regularização do curso do rio, 
sob direção de Estêvão Cabral, em consequência do que 
se verificou o aumento da corrente (DIAS, FERREIRA & 
PEREIRA, 1994). Estas obras induziram fortes impactes a 
jusante, pois que se começou a verificar transporte rápido 
de grandes volumes de areias que se depositavam na parte 
salgada do rio e nas proximidades da foz. «O grande 
fundeadouro, que havia do S. e a montante do cabedelo, 
começou a diminuir gradualmente, apresentando o porto 
aqui e ali baixos e cabeças de areia, que foram crescendo 
até emergir das águas e dificultarem muito a navegação» 
(Loureiro, 1904). A barra possuía um carácter divagante, 
estando a sua situação e orientação sujeita às condições 
meteorológicas e ao estado do mar, o que é também 
ressaltado por Loureiro (1904): «massas enormes de areia 
da costa, (…), à mercê dos ventos e da força e agitação 
do mar, faziam divagar e variar a barra em situação, em 
planta e em profundidade». Assim, exceto em situações 
favoráveis de curta duração, o porto tornou-se de difícil 
acesso e pouco praticável à navegação. Situação que 
se agravou à medida que a evolução dos navios e do 
comércio marítimo passaram a exigir outros requisitos a 

nível do passe, dos canais de navegação e da acostagem 
(MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, 1966). 

O primeiro estudo sobre o porto da Figueira, 
elaborado pelo Eng.º Mouzinho de Albuquerque, em 
1837, indicava como necessárias para o seu melhoramento 
a realização de algumas intervenções, como a barragem do 
braço de Lavos – no sector distal do estuário o Mondego 
divide-se em dois braços ou canais -, obrigando as águas 
a correm no mesmo canal, para que a corrente mais 
forte cortasse o banco de areia da barra; a construção de 
um molhe-guia na ponta N. da Murraceira, que ficou 
conhecido por “paredão de entre-bocas; e a regularização 
da margem direita do rio, com a construção de um cais 
entre a vila e o Forte de Santa Catarina (LOUREIRO, 
1904; MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, 1966). 
As obras iniciaram-se em 1843. O molhe de Entre-Bocas 
teve como consequências principais: a reorientação da 
barra, que tomou a direção E-W (a mais favorável à 
navegação), e o seu aprofundamento; modificação da 
configuração do cabedelo (que perdeu a forma pontiaguda 
e adquiriu disposição grosseiramente paralela à margem 
direita do Mondego, do que resultou alargamento da 
barra); aprofundamento do leito no lado da vila (com 
erosão das areias até ao substrato rochoso); e aumento 
da velocidade da corrente (que propiciava a limpeza do 
porto e a manutenção da abertura da barra). No entanto, 
as modificações efetuadas no estuário tiveram, também, 
alguns efeitos negativos. Com efeito, sendo os braços do 
Mondego excessivamente largos em frente à vila, formou-
se um banco de areia com mais de um quilómetro de 
largura. Por outro lado, a corrente de vazante saía em 
forma de V, o que enfraquecia o seu poder transportador, 
promovendo a constituição de depósitos sedimentares. 
Também a corrente de vazante do braço sul colidia, em 
direção oblíqua, com a corrente principal, perturbando-a 
e diminuindo o seu efeito erosivo na barra. Em 1857, o 
estado do porto e da barra era novamente muito mau. 
O mar comunicava diretamente com o rio de Lavos, e a 
norte, o cabedelo assumira grande altura e comprimento, 
progredindo diariamente, o que fazia a barra deslocar-se 
5 a 6m para S. (DIAS et al., 1994). 

Em 1859, o Eng.º Francisco Pereira da Silva 
empenhou-se na reabertura do antigo canal da barra a 
N., junto à Figueira, visto que aquela se deslocara muito 
para S. Depois de infrutíferas tentativas para escavar uma 
vala no areal do cabedelo, Pereira da Silva optou por 
uma solução realizada com sucesso em Aveiro. Construiu 
um dique provisório para represar as águas do estuário 
e, aproveitando a baixa-mar de maré viva equinocial, 
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quando a diferença de nível entre as águas interiores e o 
mar do mar era máxima, abriu uma brecha no cabedelo, 
por onde as águas do rio penetraram com ímpeto, 
removendo a areia e criando o desejado canal (DIAS 
et al., 1994). A 25 de Outubro de 1859, a população 
da Figueira celebrou a reabertura da antiga barra. Mas, 
como relata Loureiro (1904), faltando o dinheiro para 
consolidar a obra, a breve trecho regressou-se à situação 
anterior. Ao longo da segunda metade do século XIX 
e dos primeiros decénios do século XX, sucederam-

se as vistorias de engenheiros, os pareceres, os projetos 
e as obras. A falta de conhecimento sobre as condições 
hidrológicas e aluvionares flúvio-marítimas, as restrições 
orçamentais impedindo a execução integralmente os 
planos de obras e os problemas técnicos, inerentes a 
qualquer intervenção que pretenda fixar um sistema 
natural altamente dinâmico, explicam as dificuldades 
na resolução dos problemas do porto da Figueira num 
período de quase 100 anos (Figura 7).

Figura 7. Plano Hidrográfico do Porto e Barra da Figueira, Filipe Folque, 1880. Atente-se no Esporão de Entre-Bocas, junto à ilha da Murraceira; no paredão de 
regularização da margem esquerda, no cabedelo; e à regularização da margem direita, junto da cidade (Biblioteca e Arquivo Histórico das Obras Públicas).
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No âmbito do Plano Portuário nacional (1929 
e 1945), o Estado Novo interessou-se pelo porto 
da Figueira, valorizando-o pela sua importância no 
armamento para a pesca longínqua (bacalhau) e 
costeira, para as navegações do comércio marítimo 
de médio calado e enquanto testa da linha férrea da 
Beira Alta. Assim, em 1929, iniciaram-se as obras para 
melhoramento das condições de acesso ao porto e de 
fundeadouro no interior, através da construção de um 
molhe sul e da realização de dragagens. Mas, mais uma 
vez, as intervenções realizadas não se mostraram eficazes 
e, na década de 1950, foram encomendados estudos 
ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 
para proceder ao reconhecimento da área marítima do 
porto, estuário e rio, a fim de se definirem as soluções 
técnicas mais adequadas à situação. Foi então decidido 
proceder-se à construção de duas grandes estruturas: 
dois molhes convergentes, um a norte e outro a sul, 
com comprimentos respetivamente de 900m e 950m. A 
distância entre os centros das cabeças dos molhes fixou 
a largura da embocadura em 325m, ou seja, mais 25m 
do que fora fixado em 1929. A cabeça dos molhes ficava 
a cerca de 8m de profundidade abaixo da maré baixa. O 
molhe norte ficou concluído em 1965 (MINISTÉRIO 
DAS OBRAS PÚBLICAS, 1966; ABECASIS, 
CASTANHO & MATIAS, 1970). 

Duarte & Reis (1992) referem que na primeira 
década após a construção dos molhes se observaram 
taxas de acumulação da ordem dos 30m/ano defronte 
do Forte de Santa Catarina (junto ao molhe norte) e de 
7m/ano em Buarcos (2 quilómetros a norte da barra). 
Carvalho (1971) calculou a acumulação sedimentar 
a norte do molhe da Figueira da Foz como sendo de 
4,5x106m3/ano. No entanto, este valor não inclui a 
acumulação ocorrida na praia submersa e no banco 
externo da foz do Mondego. Relativamente à parte 
submersa, é de mencionar que o movimento das 
batimétricas dos -8m, -10m e -12m, na área adjacente 
à embocadura, foi da ordem dos 280m a 350m para 
oeste, e que a areia acumulada em 40ha localizados 
imediatamente a norte do molhe norte, entre a linha 
de maré baixa e os 10m abaixo dessa linha, foi de cerca 
de 1,5x106m3, entre 1963 e 1968, ou seja, cerca de 300 
000mz/ano (ABECASIS et al., 1970). 

Desde o século XIX até ao século XXI realizaram-se 
várias fases de dragagem na área do porto e do estuário do 
Mondego. As primeiras dragagens foram feitas em 1859 
para reabertura da barra e repetiram-se periodicamente 
de acordo com as necessidades e possibilidades. No final 

do século XX realizaram-se operações mais metódicas 
em 1973-76, 1983-85 e 1991-95 (MENDES, 2002). 
Entretanto, nas décadas de 1970-80, procedeu-se à 
regularização do leito fluvial do Mondego e a construção 
de várias barragens, destinadas à rega, ao abastecimento 
de água das populações, à produção de energia elétrica 
e ao controlo de cheias. Atualmente há cerca de 23 
esquemas hidráulicos no Mondego, que contribuem 
para a regularização do causal líquido e a redução do 
seu caudal sólido, tendo-se verificado «uma redução 
drástica das áreas das bacias hidrográficas que efetuam 
a drenagem diretamente para o litoral» (MENDES, 
2002). A partir de 1995, o Mondego passou a correr 
num canal artificial desde Coimbra até à foz (CUNHA, 
PINTO & DINIS, 1997). Em 2010 realizaram-se 
novas intervenções no porto da Figueira, entre elas o 
prolongamento dos molhes existentes (Figura 8). 

Figura 8. Fotografia aérea dos molhes do Porto da Figueira da Foz. Observe-se a 
acumulação de areia junto ao molhe Norte e a nova extensão desta praia, 2010 
(Microsoft Corporation, montagem de A. Mota Lopes).
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FIGUEIRA DA FOZ: UMA ANTROPICOSTA 

FRENTE MARÍTIMA E URBANA 

O caso da Figueira da Foz é um bom exemplo da 
relativa imprevisibilidade das consequências das ações 
humanas sobre as zonas costeiras e da complexidade 
das interações Homem-Meio. O desenvolvimento do 
turismo e a vontade de transformar a Figueira numa 
praia moderna, símbolo de elegância e progresso, tiveram 
sobretudo impacte na orla marítima. A nova Figueira 

foi construída em plena zona dunar, sendo que entre o 
final do século XIX e o fim do século XX, a baía entre 
Buarcos e a Figueira, onde existia apenas um aglomerado 
populacional permanente (Buarcos) se converteu numa 
frente urbana única, com edifícios de grandes dimensões. 
Solução que alguns criticavam (…) pelo «emparedamento 
da beira-mar, metódica e grosseiramente feito com prédios 
altos no alinhamento marginal, (…) contrariando os mais 
elementares princípios duma urbanização inteligente e 
racional» (O FIGUEIRENSE, 17-07-1971) (Figura 9).

Figura 9. Frente marítima entre Buarcos e a Figueira da Foz, vista de Buarcos, em 2013 (Fotografia de Joana Freitas).

A Avenida Marginal, que hoje une a Figueira e Buarcos, 
demorou décadas a ser construída. Uma das razões que 
obstaram à sua edificação prendeu-se com as dificuldades 
técnicas relativas à sua defesa contra os ataques do mar. 
Antes das principais ações de cariz antrópico que induziram 
mudanças profundas na linha de costa deste sector, o trecho 
Buarcos-Figueira apresentava, como é normal nas praias 

oceânicas, grande variabilidade a nível da praia sendo «vulgar 
ver de um dia para o outro a costa de Buarcos à Figueira, ora 
formada por um imenso areal, ora descarnada e limpa de 
areia, deixando a descoberto os rochedos e restingas que nela 
afloram outras vezes só em pequenas pontas» (LOUREIRO, 
1904). A zona mais afetada pelos galgamentos era o sector 
da Ponte do Galante e Buarcos (Figura 10). 
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Nos vários planos delineados para a Avenida 
Marginal a questão do seu traçado foi sempre uma das 
mais relevantes. Isto porque a avenida a construir estava 
circunscrita pelo lado de terra às habitações já existentes 
– para evitar o elevado custos das expropriações – e pelo 
lado do mar pela necessidade de preservar uma praia (que 
se apresentava muitas vezes) estreita. Ao mesmo tempo 
era preciso ter em atenção «que quanto mais ela [avenida] 
se aproxima[sse] do mar, mais custosas ser[iam] as obras 
necessárias para a sua defesa» (RUAS, 1920; GARRETT, 
1962). O problema do traçado da Avenida Marginal veio 
a ser resolvido com a construção dos molhes do porto em 
1965, já que, como vimos, uma das consequências mais 
relevantes do prolongamento dos molhes na embocadura 
do Mondego foi a forte acumulação de areia na praia da 
Figueira, provocado pela interrupção da deriva litoral, de 
direção norte-sul, pelo molhe norte. Resolveu-se, assim, 
a questão dos ataques diretos do mar aos alicerces da 
Avenida Marginal, que acabou de ser edificada no final 
da década de 1960, mas criou-se outro problema. 

 A largura excessiva da faixa arenosa passou a pre-
judicar o bom funcionamento balnear, pondo em causa o 
principal atrativo turístico da Figueira da Foz. «A praia da 
Figueira, devido, certamente, à construção do molhe que 
se estende pelo mar, está cada vez maior e, na minha opi-
nião, a perder beleza. Quem deseja banhar-se ou simples-
mente molhar os pés é obrigado a palmilhar uma grande 
extensão, o que se torna incómodo, sobretudo quando a 
areia escalda, causticada pelo sol» (O FIGUEIRENSE, 31-
07-1965). Mais, terminada a construção da Avenida, já se 
dizia que, perante as novas dimensões da praia, a sua loca-
lização recuada não beneficiava a enseada. Defendendo-
se então «a indispensabilidade de estudar desde já a nova 
avenida do mar que irá corrigir - com boa conquista de 
terrenos - o erro cometido com a atual (…) que tão lon-
ge deixou a beira-mar» (O FIGUEIRENSE, 19-09-1970; 
26-909-1970). Não é tudo. Em 1971, O Figueirense re-
gistava que tomar banho «oferece perigo na zona entre 
o Forte de Santa Catarina e a Ponte do Galante, devido 

a fortes correntes originadas pela ressaca das águas que 
embatem no molhe Norte da barra. Por isso, (…) as au-
toridades proíbem que ali se tome banho em determina-
das horas, muito embora o mar esteja sereno» (03-07-
1971). A largura excessiva da praia junto ao Forte e o 
perigo para quem tomava banho empurrou os banhistas 
para a zona de Buarcos (O FIGUEIRENSE, 03-07-1971; 
ARROTEIA, 1985). Isto significa que a zona nobre da 
Figueira – a praia em frente da Esplanada – perdeu a sua 
clientela (Figura 10). 

Ao mesmo tempo, intensificou-se a ocupação 
urbana do sector norte – junto a Buarcos – uma zona 
historicamente suscetível a galgamentos oceânicos 
(LOUREIRO, 1904; COSTA, 1995). A marginal 
entre Buarcos e o Cabo Mondego «foi construída no 
final da década de 80 sobre o próprio prisma da praia, 
pois dado o ganho de areia verificado a partir de 1965, 
os responsáveis pela intervenção não previram que esta 
viesse a ser erodida» (CUNHA & DINIS, 1998). Esta 
ocupação intensificou os riscos existentes, verificando-se 
galgamentos e estragos quase todos os invernos.

 O PORTO E O SECTOR LITORAL A SUL 

A realização de obras para fixação da barra, 
melhoria na entrada no porto e desassoreamento do 
canal de navegação para permitir o acesso a embarcações 
de maior tonelagem, bem como a melhoria das condições 
de acostagem e carga/descarga de mercadorias, era uma 
«velha aspiração, de mais de cem anos, dos figueirenses» 
(O FIGUEIRENSE, 02-10-1965). Esperavam recuperar 
a vitalidade portuária e comercial da cidade: queriam 
transformar a Figueira na «Porta do Mar das Beiras» (O 
FIGUEIRENSE, 02-10-1965), permitindo que através 
dela se escoassem as produções primárias e industriais da 
região. Tanto mais que se assistia, na década de 1960, 
a um surto local de desenvolvimento industrial, com o 
aparecimento de novas unidades fabris e a modernização 
de outras – fábricas de celulose, de carbonetos, de 

Figura 10. Praia de Buarcos no princípio do século XX (Postal, Arquivo Particular da Família Arriaga Corrêa Guedes).
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aproveitamento de algas marinhas, de vidro, de cimentos 
e estaleiros navais -, que precisavam do porto para a 
dinamização das suas atividades (O FIGUEIRENSE, 02-
10-1965, 26-05-1966). Mas, também aqui, os efeitos não 
foram os esperados. Terminada a construção dos molhes, 
já se ouviam críticas aos resultados obtidos: «manda a 
verdade que se diga, o crescimento das obras do nosso 
porto e barra, não tem apresentado aquela melhoria e 
aquele esperançoso aspeto que era lógico aguardar de tão 
importantes trabalhos» (O FIGUEIRENSE, 06-07-1966). 
Mantinham-se as dificuldades de transposição na barra 
e esperava-se com ansiedade a chegada de dragas para 
resolver o problema (O FIGUEIRENSE, 06-07-1966; 
08-04-1967). Alguns anos depois, mesmo admitindo-se 
que já entravam navios de razoável calado, continuavam 
as reclamações a propósito do assoreamento do rio, que 
se pretendia ver regularizado, e da necessidade de obras 
de beneficiação do porto interior (O FIGUEIRENSE, 
25-12-1969, 07-03-1970). As sucessivas intervenções na 
barra e no canal de acesso ao porto – sobretudo dragagens 
e o prolongamento do molhe Norte – ao longo das últimas 
décadas do século XX e primeiras do XXI, ilustram bem 
as dificuldades de manutenção das condições portuárias 
exigidas pela navegação moderna (CUNHA, PINTO & 
DINIS, 1997; MENDES, 2002). 

As consequências mais graves das intervenções no rio 
e no porto da Figueira verificaram-se, contudo, no trecho 

litoral a sul do Mondego. Toda esta costa arenosa está de-
pendente da alimentação sedimentar proveniente de nor-
te, principalmente da deriva litoral que contorna o Cabo 
Mondego e dos sedimentos que saem do rio Mondego. 
Assim, é compreensível que, sempre que os balanços sedi-
mentares são alterados, os impactes neste trecho costeiro 
atinjam elevadas magnitudes. Acresce que a parte seten-
trional deste trecho é constituída por uma restinga arenosa 
que separa a parte sul do estuário (com frequência desig-
nado por rio de Lavos) do oceano. Em 1857, por exemplo, 
em consequência das intervenções realizadas no estuário, 
o mar comunicava diretamente com o rio de Lavos, e a 
norte, o cabedelo (restinga) assumira grande altura e com-
primento, progredindo diariamente, o que fazia a barra 
deslocar-se 5 a 6m para sul. Para evitar esta deslocação foi 
construída uma obra poligonal com estacaria e empedrado 
nas proximidades da Gala (rever Figura 1), onde o mar 
já começava a atacar as dunas, ameaçando destruir os ar-
mazéns daquela povoação (LOUREIRO, 1904). Segundo 
Duarte & Reis (1992), após esta e outras intervenções le-
vadas a cabo no final do século XIX/ princípio do XX, ini-
ciou-se uma tendência de recuo generalizado no litoral en-
volvente da foz do Mondego, com taxas médias da ordem 
de 1m/ano. De acordo com estes autores, esta tendência 
persistiu até ao início da década de sessenta do século XX, 
embora contrariada por vezes por esporádicos avanços da 
linha de costa. 

Figura 11. Praia da Figueira em frente à Esplanada. Repare-se na distância entre a estrada e o mar, 2013 (Fotografia de Joana Freitas).



Figueira da Foz (Portugal): O Compromisso (Possível) Entre o Homem e o Meio

Joana Gaspar de Freitas & João Alveirinho Dias · 29

Com a construção dos molhes em 1965 e a retenção 
de sedimentos a barlamar junto do molhe Norte, o recuo da 
linha de costa torna-se mais acentuado, atingindo valores 
máximos de erosão na ordem dos 30m/ano, em 1976 
(DUARTE & REIS, 1992). Em 1972, n´O Figueirense 
pediam-se providência «para defender as praias da Leirosa 
e da Costa de Lavos dos ataques do mar» (26-02-1972), 
localizadas respetivamente a 9,5km e a 6km do molhe sul 
da Figueira. Para isto contribuiu também a progressiva 
exiguidade do caudal sólido do Mondego que aflui ao 
litoral, por causa das obras artificiais implantadas na sua 
bacia hidrográfica e das dragagens periódicas efetuadas 
no estuário. Para proteger as povoações da Cova-Gala, 
Costa de Lavos e Leirosa fizeram-se intervenções de 
emergência, na década de 1970, com a construção de 
esporões e enrocamentos longilitorais, complementados 
com alimentação artificial, para defender as edificações 
e zonas urbanizáveis (MARTINS, 1977; SIMÕES 
& CASTANHO, 1979; SIMÕES, 1979; DIAS, 
FERREIRA & PEREIRA, 1994) (Figura 12).

Figura 12. Sector litoral a sul da foz do rio Mondego, em 2010. Observe-se 
os esporões que protegem a povoação da Cova e diminuta largura da praia 
quando comparada com a extensão que se verifica imediatamente a norte do 
Molhe Norte (Microsoft Corporation, montagem de A. Mota Lopes).

Por fim, não podemos deixar de referir que, apesar 
da evidente vulnerabilidade deste sector, no Plano de 
Urbanização da Figueira da Foz, em revisão em 1981, se 

previa a criação de um pólo industrial na zona da Cova-
Gala (PESSOA, SILVA & PESSOA, 1981). O que veio 
efetivamente a verificar-se a partir da década de 1990, 
com a expansão industrial, urbana e viária na envolvente 
da povoação da Cova, em pleno campo dunar (CUNHA, 
PINTO & DINIS, 1997). Mais para sul, nos casos da 
Costa de Lavos e Leirosa, há que mencionar que a ocupação 
intensiva do litoral é relativamente recente e sobretudo 
estival (PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO DA 
COSTA DE LAVOS, 1990).

CONCLUSÕES 

O caso da Figueira da Foz é um bom exemplo das 
consequências que as interferências humanas podem 
induzir nos sistemas naturais costeiros. A vontade de 
fazer paisagem e de moldar o território – quer a praia, 
quer o estuário – de acordo com as ambições e/ou 
necessidades da comunidade figueirense teve implicações 
que esta não esperava. A análise no tempo longo das 
aspirações da opinião pública da Figueira, bem como 
das condições naturais existentes naquele litoral antes 
das grandes intervenções antrópicas, permite perceber 
melhor de que forma as ações humanas transformaram 
o espaço, gerando situações novas e criando problemas 
até aí inexistentes. À vila ribeirinha e portuária sucedeu 
a cidade praia e balnear: durante algum tempo estas 
duas realidades coexistiram de forma separada e em 
distintos planos. Contudo, o uso de um mesmo espaço 
litoral, ainda que de forma aparentemente contraditória, 
determinou a interligação entre estas atividades e 
dos seus impactos sobre o território. Com efeito, se a 
construção dos molhes – essenciais ao porto - parece 
ter sido responsável pela destruição da beleza natural 
da praia da Figueira, foi o molhe norte que propiciou 
a reconstrução da praia e a proteção de todo o sector 
dedicado ao turismo balnear. Foram também eles que 
permitiram a construção da avenida marginal, uma das 
grandes ambições dos figueirenses. Esta, por seu lado, 
contribuiu para a densificação da ocupação urbana na 
frente oceânica da baía amplificando a sua vulnerabilidade 
face à variabilidade do litoral, sobretudo na ocorrência de 
fenómenos extremos ou perante as expectáveis alterações 
do nível do mar devido às alterações climáticas. Hoje, 
curiosamente os molhes são tão necessários ao porto 
da Figueira como à própria frente urbana, pois são 
estas estruturas, que mantendo as dimensões da praia, 
protegem a marginal e as áreas construídas adjacentes das 
investidas do mar. 
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A situação da orla litoral a sul do Mondego – 
atingida por forte erosão costeira – é mais um exemplo 
da dificuldade dos seres humanos em controlar as reações 
dos sistemas naturais quando sujeitos a interferências 
antrópicas e da sua tendência para negligenciar a exposição 
face ao perigo. Com efeito, os estudos efetuados aquando 
da construção dos molhes – em 1961 – preocuparam-
se sobretudo com os seus efeitos na praia da Figueira, 
dado o seu prestígio e importância económica. O sector 
a sul, uma área fracamente habitada (SIMÕES & 
CASTANHO, 1979) - com exceção das povoações da 
Cova, Costa de Lavos e Leirosa - e sem grande relevância, 
foi negligenciado. É interessante referir que o projeto das 
obras do porto e barra da Figueira, proposto por Adolfo 
Loureiro em 1876, para o novo rio de Lavos estava mais 
focado no objetivo de não prejudicar a povoação da 
Gala nem as salinas da Murraceira do que na adoção da 
melhor solução do ponto de vista hidráulico. Todavia, 
«a junta consultiva de obras públicas julgou (...) que 
não deviam estas circunstâncias ser sacrificadas a outras 
de ordem muito inferior, como eram as da povoação 
de Gala» (LOUREIRO, 1904). Por conseguinte, é 
tanto mais emblemático que a intensificação industrial 
e urbana destas áreas se tenha verificado já depois dos 
primeiros surtos de erosão e da construção dos esporões 
de proteção. Aliás, o estudo do LNEC (SIMÕES, 1979) 
sobre as causas da erosão costeira e a escolha dos sistemas 
de defesa a implementar teve em conta a existência de 
um anteplano de urbanização para a zona e a necessidade 
de salvaguardar as «edificações e zonas urbanizáveis da 
povoação da Cova». Isto significa que os esporões se 
destinavam não só a proteger o património construído 
já existente, como também o que se pretendia ainda 
construir, numa evidente negligência do perigo inerente 
à ocupação de uma zona de risco.
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de riscos naturais, 5, p. 31-50.

CUNHA, P.; PINTO, J. & DINIS, J. 1997. 
Evolução da fisiografia e ocupação antrópica 
na área estuarina do Rio Mondego e região 
envolvente (Portugal centro-oeste), desde 
1947. Territorium - Revista de Geografia Física 
aplicada no ordenamento do território e gestão 
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EMPREGO DE ANÁLISE MULTITEMPORAL DE FOTOGRAFIAS 
AÉREAS NA EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA RESTINGA DA 

MARAMBAIA, RIO DE JANEIRO – BRASIL

RESUMO

A forma desordenada com que a sociedade vem 
ocupando as zonas costeiras, juntamente com as mudanças 
climáticas globais, vem afetando negativamente toda 
a dinâmica costeira. Nas últimas décadas vem sendo 
observada uma crescente diminuição, principalmente na 
parte central, da Restinga da Marambaia. Visto isso, é 
importante maiores estudos acerca da determinação das 
taxas de erosão ou deposição para um maior entendimento 
dessas mudanças nos sistemas costeiros e assim poder 
determinar ações para uma melhor gestão dessas zonas. 
O presente estudo tem como objetivo determinar as 
taxas de erosão ou deposição na Restinga da Marambaia 
utilizando uma série temporal de fotografias aéreas 
da região e uma imagem de satélite em conjunto com 
técnicas de geoprocessamento. Para isto, foi utilizada a 
extensão Digital Shoreline Analysis System, para o software 
ArcGis, que evidenciou as taxas de regressão de em média, 
0,3 m/ano da linha de costa da área estudada.

Palavras-chave: Evolução costeira, Digital 
Shoreline Analysis System, Fotografias aéreas, erosão.

ABSTRACT

The disorderly way in which society has occupied 
the coastal areas, along with global climate change, 
negatively affect all coastal dynamics. In recent decades it 
has been observed a steady decrease, mainly in the central 
part of the Restinga da Marambaia. Following, more 
studies which determine erosion or depositional rates 
are important for a greater understanding of the changes 
in coastal systems and thus determine actions to better 

manage these areas. The present study aims to determine 
rates of erosion or deposition of Restinga da Marambaia 
using a series of aerial photographs of the region and 
a satellite image in conjunction with GIS techniques. 
To achieve this, we used the Digital Shoreline Analysis 
System extension for the ArcGIS software, which showed 
rates of regression on average 0.3 m / year of coastline in 
the study area.

Keywords: Coastal evolution, Digital Shoreline 
Analysis System, Aerial photographs, erosion.

INTRODUÇÃO

A restinga da Marambaia constitui uma zona de 
fronteira entre a baía e o oceano sujeita a alterações 
morfológicas ditadas por muitos processos naturais 
que envolvem diretamente forçantes físicas de origem 
continental e/ou marinha. Apresentando grande 
variabilidade temporal e espacial, esta zona comporta-
se como um sistema ambiental instável e sua morfologia 
é resultado da troca de sedimentos entre um ambiente 
morfosedimentar e outro, que podem estar relacionados 
a oscilações do nível do mar, dinâmica erosiva e 
deposicional ligada a ações de ondas, marés, correntes e 
dinâmica eólica (BAPTISTA et al. 2004 ; FORTUNATO 
et al., 2008).   

Além das forçantes físicas, tais ambientes podem 
sofrer mudanças em sua morfologia causadas por ação 
antrópica. Estes impactos podem ser identificados 
ao longo da costa, exemplificados pelo crescente 
desmatamento dos biomas costeiros, aterro de sistemas 
de manguezais, lançamento de efluentes domésticos e 
industriais e principalmente pela incorreta ocupação do 
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solo e as construções nas zonas de praias sem planejamento 
adequado, que alteram o aporte e a dinâmica da deriva 
de sedimentos causando diversos níveis de impactos nos 
sistemas ambientais (OLIVEIRA, 2010).

Aproximadamente 60% da população mundial vive 
em zonas costeiras e como resultado, pressões cada vez 
maiores estão sendo impostas sobre os recursos costeiros, 
havendo uma necessidade permanente de desenvolver 
uma gestão integrada para alcançar um desenvolvimento 
sustentável (UNITED NATIONS, 1993).

Partindo deste princípio, há um crescente interesse 
no estudo das alterações morfológicas em ambientes 
costeiros. O funcionamento e evolução dos ambientes 
costeiros e as características dos possíveis impactos 
resultantes do uso e ocupação dessas zonas, ou áreas 
adjacentes, são alvos de estudos atuais onde, nas últimas 
décadas, as alterações tornaram-se mais evidentes, gerando 
impactos que por vezes são catastróficos (OLIVEIRA, 
2010).

Em seu estudo, Green et al. (1996), diz que a 

utilização de fotografias aéreas e/ou imagens de satélites 
para determinar mudanças na linha de costa são 
mundialmente utilizados por diversos cientistas, pois 
estes artifícios possibilitam uma visão ampla e uma 
análise mais completa do caso.

O presente estudo visa estudar o comportamento da 
morfologia da restinga da Marambaia através da análise 
multitemporal de fotografias aéreas, além de contribuir 
para geração de maiores conhecimentos sobre a região, 
onde há uma escassez de estudos.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

A restinga da Marambaia abrange cerca de 79 km² 
com 40 km de comprimento, possuindo uma largura 
de 1.800 m na região mais proximal ao continente. No 
meio estreita-se para 120 m e a seguir volta a alargar-se 
com largura máxima de 5 km, na porção mais distante ao 
continente, dando origem a uma pequena baía. (Figura1)

Figura 1 - Localização da restinga da Marambaia e Baía de Sepetiba.



Felipe Bahiense, Silvia Dias Pereira, Mauro César Geraldes e Gabriel Menezes· 37

Emprego de Análise Multitemporal de Fotografias Aéreas da Evolução Geomorfológica da Restinga da Marambaia, Rio de Janeiro – Brasil

A restinga vem sofrendo um intenso processo de 
erosão, principalmente em sua porção central, decorrentes 
da ação de fatores físicos como correntes, ventos e ondas. 
A tabela I mostra a largura da parte central da restinga da 

Tabela I - Evolução da largura da parte central da restinga da Marambaia (INPH, 2011)

Largura da parte central da restinga da Marambaia

Ano 1868 1975 1978 1981 1984 1990 1994 1996 2003 2004

Largura (m) 360 158 158 120 100 120 90 100 90 100

Marambaia, principal área erosiva. Em 1868, a largura 
era de 360 m, tendo reduzido para 120 m em 1981 
(INPH, 2011).

A restinga não é uniforme e apresenta diversas 
feições naturais como praias, campos de dunas, 
cordões litorâneos, lagoas colmatadas, áreas alagadas 
permanentemente com diversas ilhas circulares e esporões. 
Os ecossistemas aquáticos interiores compreendem 

pequenos córregos e riachos que drenam a faixa da 
restinga. Há também diversos ecossistemas lacustres 
e somam-se a elas depressões alagadas entre a crista de 
praia da baía da Marambaia e a face oceânica da restinga, 
possuindo uma série de ilhas circulares (Figura 2). 

Figura 2 - Sistemas lagunares presentes na restinga da Marambaia, RJ (Modificado de Menezes et al, 2010).
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ORIGEM E FORMAÇÃO DA RESTINGA DA 
MARAMBAIA

O primeiro modelo de evolução da Baía de Sepetiba 

O modelo mostra que a formação da “baía” 
teria ocorrido através do crescimento de uma barra de 
sedimentos arenosos depositados na parte leste da ilha da 
Marambaia. Devido à grande quantidade de sedimentos 
em suspensão trazidos pelos rios Guandú e Itaguaí e à 
ação de duas correntes internas, uma na parte interna 
da antiga enseada e outra bordejando o continente, os 
sedimentos foram sendo depositados em uma zona 
entre essas duas correntes, e assim paulatinamente esta 
barra foi crescendo em direção ao continente a partir da 
Ponta da Marambaia. Devido à circulação interna que 
transporta as águas dos rios, a restinga não se juntou ao 
continente, formando na área mais próxima uma região 
de manguezais.

Investigações feitas por Reis e Figueiredo (1989) 

na plataforma continental adjacente identificaram 
feições morfológicas no fundo que poderiam ser antigas 
ilhas barreiras afogadas. Desta forma, é possível que 
essas barreiras tenham migrado para uma região mais 
próxima ao continente com a subida do nível do mar, 
configurando assim a possibilidade de outra hipótese de 
evolução, diferente da anterior.

 As primeiras informações acerca da restinga da 
Marambaia datam da época de colonização do estado do Rio 
de Janeiro. Cartas topográficas, deste período, apresentam 
a morfologia da antiga restinga e destes elementos pode 
ser deduzida a sua evolução num período de dois séculos 
(OLIVEIRA; SILVA, 2012). Uma carta topográfica do 
século XVIII mostra a restinga ainda grossa e também a ilha 
da Madeira ainda separada do continente (Figura 4).

e Restinga da Marambaia foi proposto por Lamego 
(1945) (Figura 3). 

Figura 3 - Origem da Restinga da Marambaia segundo Lamego, 1945 (PEREIRA, 1998). 1 e 2 – Atuação de duas correntes litorâneas e início da deposição de sedi-
mentos. 3 – Crescimento da barra de sedimentos em direção ao continente a partir da Ilha da Marambaia. 4 – Criação da baia de Sepetiba. 
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Outra carta topográfica e uma carta corográfica dos 
anos de 1767 e 1777, respectivamente, apresentam uma 

restinga mais fina e com a ilha da Madeira já conectada 
ao continente (Figura 5 e Figura 6).

Figura 4 - Carta topográfica do século XVIII da Restinga da Marambaia (Retirado de OLIVEIRA & SILVA, 2012).

Figura 5 - Carta topográfica de 1767 da Restinga da Marambaia: Afinamento e união da ilha da Madeira com o continente (Retirado de OLIVEIRA & SILVA, 2012).
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A carta topográfica mais recente desta série histórica 
data do início do século XIX e já mostra uma morfologia 

Figura 6 - Carta corográfica de 1777 da Restinga da Marambaia: Morfologia mais próxima da atual (Retirado de OLIVEIRA & SILVA, 2012).z

Figura 7 - Carta topográfica do século XIX da região da Ilha Grande: Ponta da Pombeba e espigão presentes (Retirado de Oliveira & P. Silva 2012)

mais próxima da que existe hoje (Figura 7).
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de Sepetiba tem seu relevo controlado pela topografia 
do embasamento e pela dinâmica marinha, enquanto o 
Setor Leste é regido pelo aporte sedimentar (PEREIRA 
& SOARES, 2004). 

Na questão do gradiente do fundo da baía (Figura 
9), o Setor Oeste é marcado por relevo acidentado, com 
valores altos de gradiente, enquanto que o Setor Leste tem 
relevo suave e assimétrico, com as maiores profundidades 
junto à Restinga da Marambaia. O Setor Oeste da Baía 

Estes documentos antigos, embora não tenham uma 
base científica, servem como modelos de exemplificação 
da evolução visual da Restinga da Marambaia através de 
três séculos.

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E 
GEOMORFOLÓGICA

A geologia da região da Baía de Sepetiba é repre-
sentada por planícies quaternárias e pelo embasa mento 

Figura 8 - Mapa batimétrico da Baía de Sepetiba (PEREIRA e SOARES, 2004)

pré-cambriano, granito-gnáissico, que constitui a Serra 
do Mar (BRÖNNIMANN et al., 1981).

A Baía de Sepetiba possui um formato elipsoidal, 
com as menores profundidades localizadas em seu Setor 
Leste, com máximo de aproximadamente 8,5 m, e as 
áreas mais profundas no interior do Setor Oeste com 
profundidades maiores do que 23 m (Figura 8).
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Os sedimentos presentes na baía advêm dos 
rios próximos, canais de maré, de mangue e marinhos 
(BORGES, 1990) e também podem ser oriundos da 
intensa produtividade dos manguezais que geram matéria 
orgânica, carbonato de cálcio produzido pelos organismos 
da baía e as areias produzidas pela erosão da ilha-barreira 
(BRÖNNIMANN et al., 1981).

De maneira geral, na Baía de Sepetiba são encontradas 

Figura 9 - Mapa de gradiente, em 3D, da Baía de Sepetiba (PEREIRA & SOARES, 2004)

Figura 10 - Mapa de distribuição textural de sedimentos na Baía de Sepetiba (PEREIRA & SOARES, 2004).

quatro classes texturais de sedimentos: lama, lama com areia, 
areia com lama e areia (Figura 10). Os depósitos arenosos 
estão localizados na entrada da baía, o que coincide com os 
canais principais e no canal central, que possuem maiores 
profundidades e correntes mais intensas. Outra área com se-
dimentos arenosos está localizada no setor sudoeste da baía, 
onde, provavelmente, são originárias das dunas presentes na 
restinga (PEREIRA & SOARES, 2004) 
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Figura 9 - Mapa de gradiente, em 3D, da Baía de Sepetiba (PEREIRA & SOARES, 2004)

Os depósitos de areia com lama e lama com areia, 
estão localizados nas zonas de transição entre os depósitos 
arenosos e lamosos Já os depósitos de sedimentos 
lamosos, estão localizados em áreas mais abrigadas e 
rasas, principalmente no fundo da baía.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

A distribuição dos parâmetros físico-químicos da água 
do mar nos mostra que a Baía de Sepetiba tem um compor-
tamento dinâmico que é definido pelas marés, ventos e a 
batimetria. A média anual de pluviosidade é de aproxima-
damente 2000 mm em toda a região, a pressão atmosférica 
de aproximadamente 1015 millibar, e a umidade relativa 
variando entre 76 e 81% (PEREIRA & SOARES, 2004) 

O regime de maré é microtidal semidiurno. Na 

Figura 11 – Padrão modelado pelo SisBAHIA com as correntes atuantes na maré enchente. Detalhe para os vetores mais fortes no canal entre as ilhas de Itacuruçá 
e Jaguanum (CUNHA et al., 2005). 

Baía de Sepetiba a maré apresenta uma amplitude média 
de sizígia da ordem de 110 cm e amplitude média de 
quadratura de 30 cm, levando cerca de 15 minutos para 
passar da entrada da baía para o seu interior (BORGES, 
1990). As correntes de maré são fortes, com velocidades 
de 50 a 75 cm.s-1, sendo as mais fortes próximas à Ilha 
Guaíba. O tempo de renovação da água dentro da baía é 
de 3 a 8 dias (CUNHA et al., 2005). 

CORRENTES

As correntes dentro da baía são caracteristicamente 
governadas pela maré e apresentam valores elevados em 
alguns trechos, principalmente no canal entre a Ilha 
de Itacuruçá e a de Jaguanum (CUNHA et al., 2005) 
(Figura 11 e Figura 12).
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Figura 12 - Padrão modelado pelo SisBAHIA com as correntes atuantes na maré vazante. Detalhe para os vetores mais fortes no canal entre as ilhas de Itacuruçá e 
Jaguanum (CUNHA et al., 2005).

Segundo Brönnimann et al. (1981), é possível observar 
uma corrente oceânica que percorre o interior do estuário; 
esta corrente que transporta águas frias e densas penetra por 
canais a oeste da restinga, próximo ao continente e encontra-
se com o Rio Guandu dividindo-se em duas partes, onde 

uma parte continua a circundar toda a extensão da baía até 
sair pelos canais a oeste e a outra sofre deflexão e segue na di-
reção sul indo de encontro com a porção central da restinga 
da Marambaia, tendo grande influência na erosão desta área. 
(MENEZES et al., 1998) (Figura 13).

Figura 13 - Padrão de circulação superficial na Baía de Sepetiba (PEREIRA, 1998)
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Os ventos predominantes no interior da baía são 
de noroeste, provocando uma circulação horária nas 
águas superficiais; quando ocorrem ventos de sudoeste, 
a circulação passa a ser anti-horária. A velocidade média 
dos ventos varia entre 6 e 10 nós, em todas as direções 
(PEREIRA & SOARES, 2004).

Quando há entrada de frentes frias, ocorrem rajadas 
de ventos que atingem velocidades superiores a 70 km.h-1. 
Tais rajadas alteram as correntes superficiais e pressionam 
as águas em direção à porção norte da baía, distribuindo 
os sedimentos trazidos pelo Rio Guandu e contribuindo 
com o assoreamento do canal principal (PEREIRA & 
SOARES, 2004).

METODOLOGIA  

O presente estudo foi dividido em etapas de 
planejamento, análise e finalização. Seguindo este pla-
no, durante a fase do planejamento foi realizado um 
levantamento bibliográfico das publicações sobre o tema 
e realizada a compra das fotografias aéreas e imagem de 
satélite da região de interesse.

A fase de análise serviu para a interpretação detalha-
da das fotografias e imagens adquiridas e assim, evidenciar 
e determinar a taxa de erosão/deposição da restinga da 
Marambaia, de 1957 a 2011, principalmente em sua 
porção central, onde há um maior afinamento da faixa 
de areia.

Por fim, na fase de finalização foi feita a reunião 
de todos os dados adquiridos através da análise das 
fotografias e a interpretação com base em trabalhos já 
publicados. 

FOTOGRAFIAS AÉREAS E IMAGEM DE 
SATÉLITES 

As fotografias aéreas e as ima gens de satélites, em 
meio digital e em papel, nos fornecem importantes 
informações acerca da morfologia geral da área 
imageada, possibilitando então, identificar pontos 
de referência para que se possa extrair as informações 
necessárias.

Para realizar o presente estudo, foi utilizada uma 
série temporal de fotografias aéreas da região da restinga 
da Marambaia e uma imagem de satélite. Foram 
utilizadas ao todo quatro fotografias do banco de dados 
da Embraero e uma imagem do satélite GeoEYE que 
compreendem, respectivamente, os anos de 1957, 1965, 

1976 e 2011. Essas fotografias/imagem estão em mesma 
escala de 1:30.000.

ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS AÉREAS E 
IMAGEM DE SATÉLITE

No presente artigo foi utilizada uma metodologia 
semelhante à utilizada por Farias (2008), fazendo uso 
da ferramenta Digital Shoreline Analysis System para o 
software ArcGIS, provendo então uma série de resultados 
estatísticos que apontam as áreas onde houve acúmulo ou 
retirada de sedimento.

PROCESSAMENTO DIGITAL DAS 
FOTOGRAFIAS AÉREAS 

Através do software ArcGIS/ArcMap, as imagens 
supracitadas foram georreferenciadas, com exceção da 
imagem de satélite, e as linhas de costa digitalizadas. 
Foram criadas também duas linhas de base, na fotografia 
ou imagem, que servem como ponto de partida para os 
cálculos estatísticos de erosão/deposição existentes no 
pacote de expansão Digital Shoreline Analysis System para 
ArcGIS.

DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM 
4.0

O Digital Shoreline Analysis System (DSAS) é uma 
extensão de livre acesso desenvolvida pelos Serviços 
Geológicos dos Estados Unidos (United States Geological 
Survey - USGS) para o software ArcGIS.

Esta extensão permite a automatização de grande 
parte das tarefas para analisar quantitativamente as 
tendências de erosão e deposição através de uma série 
estatística de tempo e posições múltiplas da linha de 
costa.

O DSAS trabalha gerando transectos ortogonais 
em um espaçamento definido pelo usuário (Figura 
14), e a partir disso, as taxas de erosão/deposição são 
calculadas através de métodos estatísticos distintos 
chamados respectivamente de: Net Shoreline Movement 
(NSM), The End Point Rate (EPR), Linear Regression 
Rate (LRR), Weighted Linear Regression Rate (WLR), 
Least Median of Squares (LMS). Porém no presente 
trabalho, foram utilizados somente os métodos EPR e 
LRR.
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O método EPR faz os cálculos de variação da linha 
de costa dividindo a distância do movimento pelo tempo 
decorrido entre a linha de costa mais antiga e a linha de 
costa mais atual, fazendo uma relação espaço-tempo. Este 
método precisa de poucos dados para ser aplicado, o que 
é uma vantagem em sua utilização.

O método LRR calcula as taxas de recuo da linha 
de costa através de regressão linear simples. Este método 
utiliza conceitos estatísticos onde todos os transectos são 
considerados para efeito de cálculo.

Os métodos estatísticos supracitados serão utiliza-
dos para aumentar o grau de confiança dos resultados 

Figura 14 - Linha de base e transectos ortogonais criados para os cálculos das 
taxas de erosão/deposição no DSAS (Modificado de Thieler et al, 2009).

encontrados. Para efeito de explicação, os valores negativos 
apresentados pelo DSAS representam as áreas onde foram 
determinados índices de erosão e os valores positivos, são 
regiões onde se notam tendências de deposição. 

GEORREFERENCIAMENTO DAS 
FOTOGRAFIAS AÉREAS

Para realizar a georreferenciamento das fotografias 
aéreas, foi escolhido o sistema de coordenadas WGS84 
(World Geodetic System), pois satisfaz uma condição 
para a utilização do DSAS (Digital Shoreline Analysis 
System), que necessita da utilização de um sistema de 
coordenadas projetadas em metros (Thieler et al., 2009). 
Outro ponto importante para a escolha deste sistema de 
coordenadas foi o fato de a imagem de satélite adquirida 
também estar neste sistema.

Para realizar o processo de georreferenciamento das 
fotografias foi necessário selecionar pontos de controle. 
Estes pontos são feições facilmente identificáveis, com 
coordenadas específicas, e que estão presentes em 
todas as fotografias aéreas. Essa escolha deve ser feita 
com precisão e atenção do utilizador (THIELER & 
DANFORTH, 1994).

Em nosso caso, foram selecionados quatro pontos 
de controle, maior quantidade de pontos em comum 
identificáveis entre as quatro fotografias utilizadas, 
estes pontos estão dispostos de forma a abranger toda 
a área fotografada da restinga (Porção leste, oeste e 
centro), melhorando assim a qualidade e acuracidade do 
georreferenciamento. (Figura 15). 

Figura 15 - Localização dos pontos de controle escolhidos (Google Earth, 2012).
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Para garantir um padrão de qualidade no 
georreferenciamento das fotografias, o número total de 
pontos de controle, em cada fotografia, deve obter um 
erro RMS (Erro Médio Quadrático) inferior a 5 metros 
(GARRASTAZU et al., 2007). O erro RMS obtido no 
georreferenciamento das fotografias aéreas está listado na 
tabela III.

Tabela III - Erros RMS e suas respectivas fotografias 
aéreas.

Figura 16 - Canais de arrombamento presentes na Restinga da Marambaia.

INDICADOR DA LINHA DE COSTA 

Um indicador de linha de costa é uma feição que 
representa a verdadeira posição da linha de costa. Os 
indicadores podem ser de três tipos: delimitado por 

alguma feição visível, delimitado pela variação do nível 
de água ou delimitadas através de analises digitais da 
imagem, por feições que não são visíveis ao olho humano 
(BOAK & TURNER, 2005). 

Para o presente estudo, foi determinado que a linha de 
costa fosse extraída pelo limite existente entre a praia alta e 
a vegetação dunar, um dos indicadores proposto por Boak 
& Turner (2005), pois é o limite de mais fácil identificação 
nas fotografias e responde bem à evolução de médio termo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo contemplou duas áreas, face interna 
e face externa, da restinga para a análise, utilizando as técnicas 
de geoprocessamento supracitadas. A utilização de uma 
imagem de satélite de alta definição permitiu a visualização 
de fenômenos que não puderam ser notados nas fotografias 
aéreas. Foram notados vários cortes de galgamento na 
restinga, uma forte indicação de que, em momentos de 
maré alta ou tempestades, as águas provenientes da baía de 
Sepetiba ultrapassam a restinga e se encontram com as águas 
do oceano Atlântico e vice versa (Figura 16). 

1965

2,02m 1,89m 2,74m
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FACE INTERNA

Para a região interna foram gerados 77 transectos 

Figura 17 - Transectos gerados pelo DSAS para a face interna da restinga.

com 300 metros de extensão, ao longo de toda a parte 
central da restinga, com espaçamento entre eles de 150 
metros (Figura 17).

indica uma tendência de erosão em praticamente toda 
área abrangida pelos transectos, principalmente em sua 
parte mais central em ambos os métodos, EPR e LRR 
(Figura 18 e Figura 19).

Figura 18 - Gráfico da variação da linha de costa para a parte interna (método EPR) gerado com dados do DSAS.

A partir desses transectos foram calculadas as 
estatísticas que determinam as tendências de erosão e 
deposição em metros por ano. A variação da morfologia 
interna dentro do intervalo de 54 anos (1957 a 2011) 
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Figura 19 - Gráfico da variação da linha de costa para a parte interna (método LLR) gerado com dados do DSAS.

Os maiores valores de tendência encontrados para 
ambos os métodos, foram de erosão (-0,37m/ano para 
EPR e -0,27m/ano para o LRR). Porém devemos notar 
que existem algumas tendências de deposição nas porções 
mais distantes do centro.

Este comportamento pode ser ocasionado pela 
corrente em oito que age dentro da baía de Sepetiba, 
e atinge diretamente a parte mais central da restinga, 
causando essa aparente erosão, e depositando os sedimen-
tos erodidos nas porções mais distantes do centro.

indica uma alta variabilidade de erosão/deposição 
em praticamente toda área estudada, porém há um 
predomínio de erosão em ambos os métodos, EPR e LRR 
(Figura 21 e Figura 22).

FACE EXTERNA

Para a região externa foram gerados 80 transectos 
ao longo de toda a parte central da restinga, com 
espaçamento entre eles de 150 metros e 300 metros de 
extensão (Figura 20).

A partir desses transectos foram calculadas as 
estatísticas que determinam as tendências de erosão e 
deposição em metros por ano. A variação da morfologia 
externa dentro do intervalo de 54 anos (1957 a 2011) 

Os maiores valores de tendência encontrados para 
ambos os métodos, foram de erosão (-0,25m para EPR e 
-0,22m para o LRR) na parte central da restinga no geral. 
Porém devemos notar que existem algumas tendências de 

Figura 20 - Transectos gerados pelo DSAS para a face externa da restinga.
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Figura 21 - Gráfico da variação da linha de costa para a parte externa (método EPR) gerado com dados do DSAS.

Figura 22 - Gráfico da variação da linha de costa para a parte externa (método LRR) gerado com dados do DSAS.
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deposição pontuais, nas porções laterais e mais ao centro.
Este comportamento pode ser ocasionado por esta 

face estar localizada de frente para o Oceano Atlântico, 
o que torna este ambiente um ambiente de alta energia, 
portanto sujeito a alta variabilidade de condições e a ações 
diretas de ventos, correntes e ondas, sendo provavelmente 
esta a causa dessa variação em suas taxas. 

CONCLUSÃO

A ferramenta Digital Shoreline Analysis System para 
o Software ArcGis se mostrou eficiente para a obtenção 
dos resultados das taxas evolutivas das áreas em estudo.

Há, provavelmente, uma tendência geral de erosão 
na Restinga da Marambaia, principalmente em sua parte 
central. Essa erosão é devida a corrente interna que 
percorre toda a baía de Sepetiba e age diretamente na 
parte central da restinga (para a face interna) e também 
pela a ação de agentes físicos na parte externa, que está 
em um ambiente altamente dinâmico.

A utilização de uma série temporal de fotografias 
aéreas, aliada a uma imagem de satélite atual de alta 
definição, favoreceu a compreensão da dinâmica natural 
e ambiental da parte central da Restinga da Marambaia.
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RESUMO

A Enseada do Bananal, localizada na ilha Grande, 
em sua face interna à Baía da Ilha Grande, é uma enseada 
de baixa dinâmica oceanográfica, com pouco aporte de 
sedimentos terrígenos. O relevo de fundo é marcado por 
uma pequena faixa marginal rasa (< 6m de profundidade); 
o gradiente é alto nas margens/afloramentos rochosos 
submarinos e mais baixo na porção central da enseada. A 
cobertura sedimentar, com prevalência de areias junto à 
costa e lamas na porção mais central, denotam o reduzido 
aporte de sedimentos, sendo estes trazidos pelos pequenos 
córregos que nela deságuam, pelo escoamento direto das 
chuvas nos costões e por deslizamentos de terra, como o 
ocorrido em 31 de dezembro de 2009 e que gerou um 
cone de detritos bem mapeado.

Palavras chave: batimetria, sedimentologia, 
morfologia submarina, sonografia

ABSTRACT

The Bananal Sound, located in Ilha Grande, in 
its inner face to the Ilha Grande Bay, is an inlet of low 
dynamic oceanographic, with little input of terrigenous 
sediments. The bottom relief, with a small strip marginal 
shallow (<6 m deep), the gradient, high on the banks / 
outcrops submarines and lowest in the central portion of 
the sound; the sedimentary cover with a prevalence of sand 
along the coast and mud in more central portion, denote 
a cove with little sediment delivery, which are brought by 
small streams that flow into it, by direct runoff from rainfall 

in the cliffs and landslides, as occurred on December 31, 
2009 and generated a cone debris and mapped.

Keywords: bathymetry, sedimentology, submarine 
morphology, sonography

INTRODUçãO E OBJETIvOS 

A região da Baía da Ilha Grande destaca-se no 
cenário do Rio de Janeiro como polo de turismo, pesca 
e, mais recentemente, de aquicultura. Essas atividades 
podem ser conflitantes entre si e principalmente, em 
relação à preservação ambiental, visto que todas elas, cada 
uma de sua forma, têm seu fator de impacto ambiental.

A Ilha Grande, outrora um ponto pesqueiro de 
importância, inclusive com indústria de processamento 
de pescado (basicamente sardinha), sentiu muito o 
declínio desta atividade na região. Atualmente, a ilha 
está muito dependente do turismo, apesar de ter alguns 
empreendimentos de aquicultura de bivalves, algas e mais 
recentemente, peixes.

Estando a ilha inserida em local de preservação 
ambiental, existe uma preocupação no desenvolvimento 
sustentável da região, sendo grande o investimento colocado 
na realização de estudos que avaliem os impactos ambientais 
gerados pela indústria da aquicultura e do turismo.

O presente trabalho apresenta os resultados do 
levantamento batimétrico, sonográfico e sedimentológico 
realizado na Enseada do Bananal, como parte de projeto 
“Fortalecimento da aquicultura marinha sustentável 
na região da Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro: 
apoio à avaliação e ao monitoramento ambiental para a 
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demarcação de áreas de cultivo”, financiado pela FAPERJ.
Os trabalhos realizados na enseada do Bananal ti-

veram como objetivo o conhecimento e mapeamento da 
superfície do fundo.  Este conhecimento foi conseguido 
através da descrição do relevo submarino da área de estudo, 
a representação cartográfica da profundidade, o gradiente e 
ainda o imageamento sonográfico dos afloramentos obser-
vados. Ao nível dos processos sedimentares pretendeu-se 
representar o limite costão/areia e o depósito detrítico do 
deslizamento de encosta ocorrido em dezembro de 2009.

LOCALIzAçãO DA áREA DE ESTUDO 

A Enseada do Bananal localiza-se na Ilha Grande, 
em sua face interior da Baía da Ilha Grande, Sudeste do 
Brasil, entre as  23º 06’ e 23º 07’ Sul/ 044º 15’ e  044º 
17’ Oeste.

METODOLOGIA 

Tendo em vista os objetivos atrás definidos, foi 
planeado o levantamento batimétrico com a escala 
adequada. A escala selecionada foi de 1/5.000, com linhas 
de sondagem espaçadas de 50 metros e com a direção 
N-S, cruzando a enseada.

PREPARAçãO DA BASE CARTOGRáFICA 

A representação gráfica dos dados obtidos foi feita 
em mapas gerados no programa OASIS MONTAJ 7.5 
(Geosoft, 2011). A projeção cartográfica utilizada foi 
a Universal Transversa de Mercator (UTM) dada sua 
praticidade por ser um sistema métrico de projeção e pela 
pouca distorção que gera em pequenas áreas. A área de 
estudo encontra-se dentro da Zona 23S da projeção UTM.

O Datum para a referência cartográfica foi o WGS 
84 por estar sendo usado como padrão internacional, 
através de regulamentação da Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI), sendo por isso, inclusive, adotado nas 
cartas náuticas da Diretoria de Hidrografia e Navegação.

A base cartográfica terá as características abaixo:
- grid de coordenadas UTM;
- coordenadas Geográficas, representadas por cru-

zetas;
- escala numérica (no AUTOCAD) e gráfica;
- indicação do Norte, conforme convenção inter-

nacional;
- espaço na extremidade direita, para a legenda e 

tabela de cores dos grids a serem exibidos.

Nesta base temos a costa representada por imagem 
de satélite IKONOS, com resolução métrica, que data 
de 2006.

NAvEGAçãO E POSICIONAMENTO 

A navegação, durante a realização dos levantamentos 
geofísicos e da amostragem sedimentar, foi feita à bordo 
do barco “Eterno” (Figura 1), uma traineira alugada para 
este fim, na qual era montado todo o equipamento de 
pesquisa.

Figura 1 – Embarcação ETERNO.

O posicionamento da embarcação foi realizado 
utilizando DGPS Hemisphere, modelo R130, com 
precisão submétrica e correção diferencial por satélite 
(banda L), acoplado a um notebook equipado com 
software Hypack 2012 de navegação e armazenamento 
de dados.

BATIMETRIA

A aquisição dos dados batimétricos foi realizada 
com um ecobatímetro analógico/digital Syquest, modelo 
Bathy 500DF (Figura 2), com precisão de 0,5% da 
profundidade obtida e resolução de 10 cm.
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A calibração da velocidade do som foi feita com 
base em placa de aferição descida abaixo do transdutor 
acústico por cabo de aço, graduado a cada 2 metros. A 
calibração foi realizada sempre no início da sondagem 
diária e repetida no final do dia. O local escolhido era 
representativo da área a sondar e a calibração era efetuada 
a 75% da profundidade.

A correção do efeito de maré foi feita com base na 
leitura de régua de maré instalada no Porto de Angra 
dos Reis e nivelada a partir da Referência de Nível 
RN-1, implantada no portal de entrada do prédio da 
administração do porto (Figura 3).

Figura 2 – Detalhe do ecobatímetro utilizado.

Figura 3 – Ficha catalográfica da Estação Maregráfica de Angra dos Reis (FEMAR, 2010).

As profundidades foram referenciadas ao Nível de 
Redução (NR) da Diretoria de Hidrografia e Navegação 
da Marinha do Brasil (DHN) para a área.

O processamento dos dados e a redução de maré 
foram feitos no módulo de tratamento de dados do 
Hypack 2012, sendo gerado um arquivo “.xyz” com 
as coordenadas e a profundidade reduzida. Estes dados 

batimétricos foram inserido no Oasis Montaj 7.2 para 
geração dos mapas.

Uma vez adquiridos os dados, o processo de 
geração de mapas tem de ser iniciado com um controle 
de qualidade, para verificação dos dados, correção dos 
mesmos e eventual eliminação de dados anómalos.  
Esta verificação é efetuada após projeção do perfil de 
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cada coluna de dados (coordenada X, coordenada Y e 
sondagem reduzida). Os dados espúrios e spikes são 
corrigidos ou eliminados, seguindo o procedimento da 
Geosoft (2011).

Em seguida, a partir da base cartográfica inicial, foi 
elaborado o mapa de posicionamento, contendo as linhas 
de navegação do levantamento, (Figura 4).

Figura 4 – Localização das linhas de sondagem na Enseada do Bananal.

Procedeu-se, então, à elaboração da malha dos 
dados (gridagem) para a geração dos mapas batimétricos, 
utilizando-se como algoritmo de interpolação o método 
de mínima curvatura do Oasis Montaj 7.2. Após a 
geração da malha batimétrica foi feito o controle de 

qualidade, extraindo-se da rede os valores dos pontos 
em que havia dado real coletado. Essa amostragem foi 
analisada, valendo-se da exibição de perfil dos dados e da 
amostragem dos grids (Figura 5).

Figura 5 – Exemplo do controle de qualidade da gridagem: em vermelho os dados coletados e em verde os dados interpolados pelo software.
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O passo seguinte foi a geração do mapa de gradiente 
ou declive, que consiste na variação da batimetria em 
função da distância e é realizado a partir dos dados 
batimétricos. O declive é calculado pela derivada da 
batimetria. Neste procedimento foi utilizada a ferramenta 
de “Horizontal Gradient” do Oasis Montaj 7.2 (Geosoft, 
op. Cit.), sendo feita a derivada em relação à coordenada 
Norte (Y) e depois em relação à coordenada Este (X), 
conjugando-se as duas malhas resultantes para obtenção 
da resultante, que é vista no mapa de Gradiente.

SONAR DE vARREDURA LATERAL

O levantamento sonográfico foi executado de 
acordo com um planejamento de forma a cobrir as 
Irregularidades e anomalias identificadas nos mapas de 
batimetria e gradiente (Figura 6).

Figura 6 – Mapa Batimétrico com os sonogramas de varredura lateral posicionados.

Para a realização do estudo foi utilizado um 
Sonar de Varredura Lateral de pequeno tamanho, 
leve e de baixo custo, marca Tritech, modelo Starfish 
450, que funciona na frequência acústica de 400 kHz 
e tem uma escala lateral até 100 metros para cada 
lado. Este equipamento é composto pela consola, 
montado na cabine do barco e na qual é conectado o 
sistema de posicionamento DGPS Hemisphere R130, 
cabo de conexão e transdutor, montado na lateral da 
embarcação (Figura 7). 

Figura 7 – Detalhe do Sonar de Varredura Lateral.
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Os dados foram coletados usando-se o software 
Starfish Scanline 2.1 que acompanha o equipamento, 
sendo feita a exportação dos dados no formato interna-
cional para dados de varredura lateral (“.XTF”).

Para a realização do mosaico foi utilizado o software 
Hypack 2012, em sua extensão para sonar, importando-se 
os dados “.XTF”, configurando-se os parâmetros de trans-
formação e gerando um mosaico GEOTIFF que foi im-
portado para o Geosoft 7.2 e exibido sobre a batimetria.

SEDIMENTOS SUPERFICIAIS 

A caracterização da cobertura sedimentar foi 
realizada a partir da análise de amostras de sedimentos 
colhidas com um amostrador Van Veen, conjugando-
se esses resultados com os do sonar de varredura 
lateral. A localização das amostras coletadas vista na 
Figura 8. 

Os sedimentos foram acondicionados em sacos 
plásticos, devidamente identificados e mantidos sob 
refrigeração até o início da análise no Laboratório de 
Oceanografia Geológica da UERJ.

A composição granulométrica dos sedimentos 
depende, em grande parte, do material fornecido pelo 
continente, especialmente através de rios. A distribuição 
granulométrica dessas partículas está intimamente ligada 
à interação de vários fatores, principalmente condições 
hidrodinâmicas, relevo de fundo e fatores físico-químicos.

As amostras foram então submetidas aos processos 
de análise granulométrica segundo KRUMBEIN & 

PETTIJOHN (1938), LORING & RANTALA (1992) 
e PONZI (1995). Primeiramente foi feita a lavagem 
para retirada dos sais, procedendo-se a secagem e 
pesagem inicial da amostra. Sendo feita a retirada da 
matéria orgânica por ataque de peróxido, lavando- se as 
amostras, secando e pesando, passando ao ataque por 
ácido clorídrico para retirada dos carbonatos e, mais uma 
vez, lavando-se, secando-se e pesando-se as amostras. A 
fração grosseira (grãos maiores do que 0,062 mm) sofreu 
tamisação a seco, utilizando-se peneiras com intervalo 
de 0,5 phi. Para a classificação de tamanho de grão 
será utilizada a escala de Wentworth. A fração lamosa 

Figura 8 - Mapa de localização dos pontos de amostragem efetivamente executados na Baía de Paraty
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foi analisada utilizando-se o método de pipetagem 
(SUGUIO, 1973), no qual as amostras são colocadas em 
provetas de 1000 ml com silicato de sódio (antifloculante) 
para então serem coletadas frações de 20ml, de acordo 
com o intervalo de tempo e profundidade de introdução 
da pipeta (SUGUIO, 1973).

As amostras resultantes da pipetagem foram secas 
em estufa e pesadas, obtendo-se os pesos relativos de 
cada intervalo de classe de um phi (como na Tabela 
I). Estes pesos foram posteriormente usados para o 
cálculo dos valores percentuais desses intervalos. Todo o 
procedimento está descrito na Figura 9.

Figura 9 - Fluxograma do encadeamento das análises granulométricas (retirado de VILLENA, 1999).
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A última fase da análise granulométrica é a análise 
estatística dos resultados e a sua classificação, sendo 
usado planilha de Excel para os cálculos e classificação da 
amostra segundo Sheppard. 

Os dados das análises granulométricas foram 
importados para o Oasis Montaj 7.2, procedendo-se a 
gridagem dos dados de percentual de grossos (areia), de 
lama, de carbonatos e de matéria orgânica, sendo usado 
o método de mínima curvatura e os mesmos mecanismos 
de controle de qualidade usados na batimetria. O dado de 
textura sedimentar (ou seja, a classificação Sheppard), foi 
transformada numa classificação numérica, procedendo-
se a gridagem pelo módulo Sea Floor, específico para 

sedimentos superficiais. Por fim, foram gerados mapas 
para cada um dos parâmetros calculados.

RESULTADOS E DISCUSSãO 

A Enseada do Bananal tem um relevo assimétrico, 
como pode ser visto no Mapa Batimétrico abaixo (Figura 
10), com a margem E, mostrando áreas mais profundas 
na porção N-NW. As profundidades variaram de pouco 
mais de 24 metros, porção norte da área de levantamento, 
a pouco mais de 1 metro acima do nível de redução 
na porção central da enseada, onde há uma baliza de 
sinalização náutica em área de afloramento rochoso.   

Figura 10 – Relevo de fundo da Baía de Parati com a demarcação do nítido limite da área mais profunda e identificação dos perfis nos afloramentos rochosos.

Na morfologia do fundo são perceptíveis 04 grupos 
de afloramentos rochosos, sendo estes identificados pelas 
letras A, B, C e D. 

Um nítido lineamento NE-SW, demarcado pela 
linha preta tracejada na Figura 6, passa pelo limite exterior 
dos afloramentos rochosos observados, separando a 
porção mais rasa à E-SE-S, nas colorações entre amarelo 
e rosa, da porção mais profunda à N-NW-W, denotada 
pelas colorações entre verde e azul escuro.

Os maiores valores de gradiente, denotados 
pelos tons de laranja, vermelho e rosa na Figura 11, 
são localizados nas margens da enseada e junto aos 
afloramentos rochosos.

Pode-se observar que coincidentemente com o 
lineamento NE-SW, demarcado pela linha preta tracejada, 
existem tendências de gradiente, principalmente 
denotadas pela coloração laranja.
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O primeiro dos afloramentos (A), localiza-se mais à 
leste, sendo o mais expressivo, tanto em área quanto em 
relevo (Figura 12). Este perigo à navegação, que tem a forma 
arredondada, denotando uma concentração de rochas num 

Figura 11 – Mapa de Gradiente do fundo marinho.

alinhamento NW-SE, é demarcado na Carta Náutica por 
uma baliza devido à pequena lâmina d’água na maré baixa. 
Seu limite inferior está por volta dos 20 metros em AM 
alguns pontos chega a aflorar nas marés de sizígia.

Figura 12 – Perfis de batimetria (vermelho) e gradiente (verde) sobre o afloramento A, destacando-se as duas massas anomalias batimétrica A e B.
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O segundo (B), apresenta-se como um 
alinhamento de rochas de direção NW-SE, parecendo 
um prolongamento do relevo observado na costa, que 

se mostra como um aponta (Fiugura 13). Tem menores 
proporções em área e relevo que o afloramento anterior.

Figura 13 – Perfis de batimetria (vermelho) e gradiente (verde) sobre o afloramento B.

Os outros dois (C e D), localizam-se mais 
internamente na enseada. O afloramento C tem uma 
representatividade de área maior e direção ENE-

WSW (Figura 14), enquanto que o D é marcado por 
pequenos afloramentos isolados (Figura 15) de direção de 
alinhamento coincidente com os dois primeiros (A e B).

Figura 14 – Perfis de batimetria (vermelho) e gradiente (verde) sobre o afloramento C.

Figura 15 – Perfis de batimetria (vermelho) e gradiente (verde) sobre o afloramento D.
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As imagens sonográficas do sonar de varredura 
lateral (Figuras 16 a 19), adquiridas sobre os relevos 
morfológicos mapeados, permitem visualizar em detalhe 
o tipo de afloramentos rochosos que constituem as 
anomalias A a D. Da sua interpretação confirma-se a 

associação destas anomalias a afloramentos de rochas 
bastante competentes e resistentes à erosão.

 

Figura 16 – Sonograma do afloramento A, composto por duas massas rochosas 
A e B.

Figura 17 – Sonograma do afloramento B, composto por alinhamento de 
rochas, sendo mostradas 3 delas A, B e C.

Figura 18 – Sonograma do afloramento C, mostrando três imagens em 
diferentes pontos A, B e C.
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Figura 19 – Sonograma do afloramento D, mostrando três imagens de rochas 
isoladas A, B e C.

Além da observação dos afloramentos rochosos 
coincidentes com as anomalias batimétricas, o 
levantamento sonográfico possibilitou a identificação de 
três outras “feições” de grande interesse.

A primeira destas feições (Figura 20), sedimentar e 
de dinâmica de sedimentos no fundo marinho, é vista 
nas praias arenosas localizadas no interior da enseada, 
parecendo ser superposição de três cunhas de progradação 
arenosa. A mais antiga é mais profunda em termos 
batimétricos e a mais distal da margem, enquanto que a 
mais recente a mais rasa e que alcança a praia atual. 

Figura 20 – A) Mapa dos 
Sonogramas com a localização 
da imagem de detalhe da 
cunha arenosa; B) imagem 
sonográfica com a visualização 
do estaquemaneto do Píer e 
as cunhas arenosas com suas 
ondulações de areia.
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As três cunhas são marcadas por ondas de areia, 
denotando transporte ativo de areias junto ao fundo. 
Apenas um estudo mais aprofundado e específico poderá 
dizer a origem destas cunhas e se são atuais ou pretéritas.

O levantamento sonográfico possibilitou, ainda, a 
delimitação do limite rocha/areia nos costões rochosos das 

margens da enseada (Figura 21), um dado de fundamental 
importância para estudos ecológicos, para estudos de 
geotecnia e de engenharia e ainda para compreender a 
dinâmica dos sedimentos de fundo. Da avaliação dos 
registos, verifica-se que a enseada é dominada por uma 
costa rochosa com poucas áreas de praia arenosa.

Foi possível observar no sonograma da linha de 
costa, a cunha de detritos do deslizamento de terra 
ocorrido em Dezembro de 2009, a qual permite dar 
uma ideia da magnitude do evento e da sua importância 
como fornecedor de sedimentos terrígenos à enseada. 
O movimento de massa desceu a encosta desnudando a 
rocha do embasamento e, na linha de costa, dividiu-se 
em três braços que se prolongaram pelo mar, gerando 

dois cones de deposição, como visto na Figura 22 e 
Figura 23. Os detritos lançados ao mar são constituídos 
por material muito diversificado e de diferente natureza 
(na Figura 22 observa-se a pluma de material detrítico 
em suspensão, água castanha e turva que contrasta 
bastante com a água limpa e nas Figuras 23 observam-
se, no fundo do mar, blocos de grandes dimensões e 
restos de vegetais (galhos).

Figura 21 – Mapa mostrando o sonograma da costa e a marcação do limite rocha/areia (linha contínua preta). 
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A cobertura sedimentar, vista na Figura 24, mostra 
uma composição granulométrica de “areia” a “lama”, com 
intercalações de “areia com lama”, “lama e areia” e “lama 
com areia”.

A enseada não apresenta aporte fluvial de destaque, 
sendo observados pequenos cursos d’água com 
reduzida competência de transporte. Apesar do caudal, 
aparentemente reduzido, estes canais desempenham 
papel muito importante como fornecedores de 
sedimentos para o oceano, principalmente em épocas 
de grandes chuvas, quando a forma de descarga é do 

tipo enxurradas e ganham elevado poder de transporte. 
Uma vez em ambiente marinho, as correntes fluviais 

e o transporte de sedimentos perdem rapidamente 
competência. Como consequência, as partículas mais 
grosseiras (areias) tendem a se concentrar junto à costa 
enquanto que as mais finas mantêm-se em suspensão e 
são transportadas para mais longe.

A dinâmica de ondas é baixa. mas capaz de promover 
a ressuspensão dos sedimentos finos, preservando as areias 
nas áreas de praia da enseada.

Figura 22 – Foto aérea mostrando a cicatriz do deslizamento na encosta a os cones de deposição no mar (Fonte: VEJA.com, 2010).

Figura 23 – Sonogramas dos cones de deposição do deslizamento: A) Cone mais a Leste e B) Cone mais a Oeste.
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Essa distribuição textural é confirmada pelo percentual 
de finos e de grossos nos sedimentos (Figuras 25 e 26), que 

evidenciam a concentração de areias junto à costa e a de 
lamas e sedimentos mais finos no meio da enseada.

Figura 24 – Mapa de composição textural, classificação de Sheppard.

Figura 25 – Mapa de percentual de areia nos sedimentos.
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Os percentuais de carbonatos (Figura 27) apresentam-
se intimamente ligados aos costões rochosos, ambientes 

nos quais se desenvolve um sistema ecológico típico, rico 
em organismos incrustantes de carapaças carbonáticas.

A matéria orgânica, por sua vez (Figura 28) é muito 
associada aos sedimentos finos e sua concentração é, 

geralmente, inversa à do carbonato, o que se confirma 
na enseada.

Figura 26 – Mapa percentual de lama nos sedimentos.

Figura 27 – Mapa percentual de carbonatos nos sedimentos.
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Outro fator de fundamental importância na 
distribuição dos percentuais de matéria orgânica é a 
presença de esgoto doméstico sem o devido tratamento. 

A distribuição da percentagem de matéria orgânica 
nos sedimentos da enseada do Bananal tem muito a ver 
com a localização de concentrações urbanas, ou seja, 
moradias e pousadas, e a localização dos pequenos cursos 
d’água, onde grande parte deste esgoto doméstico pode 
estar sendo lançado.

CONCLUSõES 

Tendo em vista os dados batimétricos, sonogramas 
e de amostragem de sedimentos levantados e todo o 
exposto acima, podemos concluir que a enseada, em 
sua maior parte, apresenta profundidades inferiores a 
20 metros, sendo a faixa de profundidades mais baixas 
rasas (< 6 m) restritas às proximidades da costa ou junto 
afloramentos rochosos identificados. 

Em termos de gradiente, os mais acentuados valores 
também se encontram nas proximidades da linha de 
costa e dos afloramentos rochosos, conforme confirmado 
com as sonografias.

 Com base nestes registos, foi possível traçar os 
limites rocha/sedimento, não apenas junto à linha de 
costa como também na base dos costões.

Importantes deslizamentos de vertente foram 
identificados na base da enseada, nomeadamante o 
leque deposicional detrítico do deslizamento ocorrido 
em dezembro de 2009, observado no sonograma pela 
acumulação de blocos e matacões rolados, restos de 
troncos, galhos, etc.

A cobertura sedimentar caracteriza-se por sedimentos 
de textura entre areia e lama, com os sedimentos arenosos 
depositados junto à costa e os mais lamosos na porção 
central da enseada, tendo as maiores concentrações de 
carbonato de cálcio junto aos costões rochosos, local de 
vida incrustante de carapaças carbonáticas. A matéria 
orgânica, por sua vez, se concentra mais nas áreas lamosas 
e onde haja núcleos habitacionais, neste segundo caso, 
provavelmente ligada ao lançamento de esgoto “in 
natura”.

As características de relevo e cobertura sedimentar 
observadas na enseada do Bananal são típicas de enseadas 
rasas, com pequeno aporte de sedimentos, na qual há 
ocupação humana.  
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RESUMO 

As cheias do Rio Vez, devido à sua frequência e 
severidade, originam preocupações crescentes face à 
exposição e vulnerabilidade das populações urbanas em 
risco de inundação. Neste trabalho, entende-se como risco 
de inundação o produto da probabilidade de inundação 
(ou risco), a exposição dos bens e da população, e a 
vulnerabilidade cujas consequências mais preocupantes 
são os danos e as perdas. 

O objetivo deste trabalho é o de estudar as conse-
quências das cheias e a perceção do risco de inundação 
numa escala temporal alargada. A área de estudo corres-
ponde à área urbana da Valeta, em Arcos de Valdevez, na 
bacia hidrográfica do rio Vez. 

Correspondendo os acervos documentais a fontes 
de informação muito importantes para o estudo que se 
apresenta, foi utilizada informação empírica, associada à 
comunicação social (jornais), para compilar sistematica-
mente informações sobre a ocorrência, as alturas de cheia 
e as áreas afetadas, numa escala temporal secular (Séc. 
XX e XXI). 

Palavras-chave: Cheias extremas; série temporal; 
perceção do risco.

ABSTRACT 

The frequency and severity of flooding cause an 
increasing concern related to population exposition 
and vulnerability, mainly on urban inhabitants. In 
this sense, risk of flooding  is defined as the product of 

REGISTO DAS MAIORES CHEIAS 
DO RIO VEZ EM ARCOS DE VALDEVEZ

Glória Gonçalves1 & Jorge Trindade2

the probability of flooding (hazard), the exposure of 
goods and population and the vulnerability. The major 
consequences are damage and losses.

This study aims to understand the consequences of 
floods and the flood risk perception at local level. The 
study area will be the Valeta, urban area located in the 
Vila de Arcos de Valdevez city, in the Basin of the Vez 
River (BHRVez).  

The main documentary sources considered are field 
collected information and media information. It will be 
systematically collected gathering the specific details of 
each event, as flooding hight, area, for the period XX and 
XXI century.

Key-words: Extreme flooding, time series, risk 
perception. 

InTRODUçãO

As cheias de rios são um dos tipos de desastre 
natural que mais mortes causam todos os anos no 
mundo (IPCC, 2007). As cheias são um fenómeno 
frequente em Portugal, sendo que se verifica uma 
tendência para o aumento da frequência e severidade 
da sua ocorrência, originando crescentes preocupações 
acerca da vulnerabilidade das populações a esse 
fenómeno (COELHO et al., 2004). Tal como acontece 
em vários países europeus, as inundações provocam 
perdas de pessoas e bens, incluindo danos monetários, 
cuja magnitude depende das caraterísticas específicas 
de cada país perante a ocorrência de inundação numa 
determinada área FEYEN et al, 2012.

1 Estudante de Doutoramento da Universidade Aberta, goncalves.gloria@gmail.com
2 Universidade Aberta, Jorge.Trindade@uab.pt
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O objetivo principal deste trabalho é o de) analisar 
os eventos extremos de cheias relatados na comunicação 
social e conhecer a perceção do risco da população da 
Valeta, Arcos de Valdevez, durante o séc. XX e XXI 
(Figura 1). Este tipo de estudo ganha relevância porque 
tenta compreender em que medida as pessoas que 
vivem nestas áreas sujeitas a inundações periódicas têm 
adotado comportamentos necessários para lidar de forma 
adaptativa com um futuro evento catastrófico, incluindo-
se nesta abordagem a forma como estas populações 
percebem o risco. O conhecimento da perceção de risco 
público é considerado um aspeto fundamental na gestão 
do risco de inundação, uma vez que contribui para o 
desenvolvimento de estratégias eficientes de mitigação 
de cheias (KELLENS et al., 2011) na atenuação das 
consequências das inundações.

MATERIAL E MéTODOS
 
O desenho metodológico compreendeu várias fa-

ses: pesquisa bibliográfica e recolha de dados associados 
à dinâmica física do fenómeno analisado relacionados à 
população; caraterização da área de estudo em termos 
físicos e humanos, para validação do observado na im-
prensa e dos dados dos questionários recolhidos junto da 
população da Valeta; análise de dados em fontes escritas 
(NOTÍCIAS DOS ARCOS – 1900 a 1904; falta de pe-
riódicos – 1904 a 1906; JORNAL ARCOENSE – 1907 
a 1910; ALVORADA e ALVORADA DO VEZ – 1910 a 
1915; REGIONALISTA – 1915 a 1919; CONCÓRDIA 
– 1919 a 1931; JORNAL DOS ARCOS – 1931 a 2007), 
fotografias e observação local; e, representação escrita 
analítica da perceção do risco de inundação face aos re-
sultados observados.

Para análise qualitativa de dados baseamo-nos na 
Ground Teory (GT) ou a Teoria Ancorada (BURAWOY, 
1998) informação empírica em documentos escritos, em 
especial nas notícias de periódicos. Neste contexto, tentou 
tirar-se as maiores vantagens do método através de um 
estudo alargado à escala temporal secular, diminuindo, 
assim, a subjetividade inerente. 

Segundo Le Roy Ladurie (1967), as fontes docu-
mentais devem cumprir quatro condições que podem ser 
utilizadas para o estudo dos efeitos climáticos: a série de 
dados extraídos deve ser (i) anual, com as informações 
organizadas em sequência temporal; (ii) contínua, sem 
lacunas nos registos documentais, homogénea, tendo um 

Figura 1 – Localização geográfica da Valeta junto à Bacia Hidrográfica do Rio 
Vez. Fonte: Adaptado da Carta Militar de Portugal, escala 1:25000, Folhas 16, 
1996; Google Maps, Instituto Geográfico Português, 2006.

Figura 1a
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conteúdo semelhante em todo o registo; e quantificável, 
contendo informação que pode ser estatisticamente pro-
cessada (VALLVE & MARTIN-VIDE, 1998). 

Os questionários foram verificados e os dados 
inseridos para análise, usando o Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), numa abordagem de estatística 
descritiva e inferencial das variáveis ordinais. Salienta-se 
o exemplo da análise por correlação de Pearson, a análise 
de regressão linear e análise de variância (GIGLIOTTI, 
2007; FIELD, 2005; LIKERT, 1967; LIKERT, 1932; 
ZAR, 1972). Da análise dos questionários resultaram 
representações gráficas e tabela exportados do SPSS e, 
descrição teórica para explicação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSãO

Por definição, uma área ameaçada pelas cheias é “a 
área contígua à margem de um curso de água que se esten-
de até à linha alcançada pela cheia com período de retorno 
100 anos ou pela maior cheia conhecida no caso de não 
existirem dados que permitam identificar a anterior” (LEI 
N.º 58, DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2005, p. 7283). O 
Rio Vez, tal como outros rios portugueses, apresenta uma 
longa história de cheias com graves prejuízos para as popu-
lações ribeirinhas ao longo das suas margens, especialmen-
te em espaços urbanos (REBELO, 2003). 

Os riscos naturais têm influência na segurança e 
saúde pública e são normalmente fatores de preocupação 
em meio urbano. A incidência em áreas urbanas de 
problemas associados a inundações está relacionada com 

a sua utilização dominante que consagra o princípio de 
compatibilidade de usos, o princípio da graduação (mais 
adequado uso do solo), princípio da preferência de usos 
e princípio da estabilidade (LEI N.º 11/2009. DIÁRIO 
DA REPÚBLICA. 1.ª SÉRIE, 2009).

As cheias são fenómenos hidrológicos que 
podem causar perigo, dependendo da magnitude 
atingida, da velocidade com que progridem e da 
frequência com que ocorrem. No entanto, só 
provocam situações de risco se houver elementos a 
elas expostos (RAMOS, 2013), relacionados com 
as formas de utilização do solo. Os dados históricos 
de eventos podem ser utilizados para aumentar 
a escala temporal da análise da frequência, uma 
vez que os registos instrumentais são recentes. 
A partir dos registos históricos e instrumentais 
combinados conseguimos aferir quer a magnitude 
quer a frequência das cheias numa determinada 
área (BAYLISS e REED, 2001). 

A área da Valeta, enquadrada na bacia hidrográfica 
do rio Vez, no Concelho de Arcos de Valdevez (Figura 
1) onde as características climáticas distinguem-se fun-
damentalmente pela precipitação anual elevada, ultrapas-
sando os 3000 milímetros ao ano, correspondendo a uma 
das áreas mais húmidas da Europa (SANTOS, 2001). 

Comparando as figuras 2 e 3 pode afirmar-se que 
o crescimento populacional e do parque habitacional 
junto às margens ribeirinhas do rio Vez, na área da Valeta, 
têm sido consideráveis ao longo das últimas décadas 
(MORENO E GONÇALVES, 2010). 

Figura 2 – Imagem reproduzida a partir de uma fotografia, do ano 1900, 
cedida pela Junta de Freguesia de Arcos Salvador. Fonte: Adaptado do IGeoE, 
1996 (Moreno e Gonçalves, 2010).

Figura 3 – Imagem reproduzida a partir da Carta Militar de Portugal. Fonte: 
Adaptado do IGeoE, 1996 (Moreno e Gonçalves, 2010).
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ção para os habitantes da Valeta. A área da Valeta possui 
um registo elevado de ocorrências de cheias, no último sé-
culo, devido à sua posição perante a bacia hidrográfica do 
rio Vez. Estes registos nos periódicos regionais da época 
encontram-se descritos na Tabela I. Os meses de inverno 
são também aqueles onde mais frequentemente ocorrem 
episódios de cheia. Verifica-se que as cheias de maior mag-
nitude, que levaram a inundações no interior de edifícios 
de habitações e comércio, ocorreram nos meses de feverei-
ro, setembro, outubro e dezembro. Destacamos, as cheias 
de 1909, 1914, 1987, 1999, 2000 e 2001 que atingiram 
uma altura superior a um metro dentro dos edifícios. Estes 
resultados estão nos relatos dos periódicos Tabela III e na 
Figura 4, e que abrangem o período de 1779 a 2007.

Figura 2a Figura 3a

Pode afirmar-se que a forma como percebemos o 
risco é, em parte, influenciada pelo modo como ele nos 
é comunicado (SOARES, 2006). Assim, podemos dizer 
que os media também participam na construção social da 
noção do risco e na sua hierarquização, através da forma 
como produzem um alerta, como denunciam, como 
dão a conhecer ameaças ou situações de risco e como 
influenciam o poder político a atuar preventivamente 
(SOARES, 2006). Em suma, os relatos nos meios de 
comunicação social contribuem, neste domínio, para uma 
maior consciencialização por parte do público (BECK, 
1992). 

O objetivo principal do estudo é revelar as atitudes 
conscientes e inconscientes em relação ao risco de inunda-

Tabela I - Resultado estatístico da análise por Correlação de Pearson: r (p).
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Tabela II = Análise de regressão linear: ANOVA; Modelo de Regressão.

Legenda da tabela III

Tabela III - Classificação das cheias em fatores de 1 a 5 segundo a sua magnitude, e data da publicação ou ocorrência na 
Vila de Arcos de Valdevez. *Datas referidas mas não houve possibilidade de identificar a magnitude. Fonte: Periódicos 
regionais 1779 a 2004; (Gonçalves, 2009).
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Figura 4 - Altura relatada das maiores inundações dentro de edifícios, na Valeta, com base em documentos empíricos coletados na 
comunicação social escrita. Fonte: Periódicos regionais 1779 a 2004; (Gonçalves, 2009).

Da análise de correlação de Pearson: r (p) verifica-
se que apenas as variáveis “Acha que no futuro poderão 
ocorrer mais cheias como as anteriores?” e “Se ocorrer a sua 
intensidade será?” apresentam uma correlação significati-
va, r=- ,30 e p= ,01 (Tabela II) . Uma vez que o valor da 
correlação é negativo podemos concluir que a perceção 

da população local em relação às cheias futuras aponta 
que as mesmas serão de menor intensidade. Estes resul-
tados (GONÇALVES, 2009) estão relacionados com as 
obras que foram realizadas nestas áreas para impedirem 
que o problema se repita. 

Figura 5 - Perceção dos inquiridos relativamente à magnitude das cheias 
presenciadas. Fonte: “Inquéritos realizados no âmbito desta investigação”, 
2008.

Figura 6 - Resposta dos inquiridos relativamente à perceção perante a 
possibilidade de ocorrerem inundações como as anteriores. Fonte: “Inquéritos 
realizados no âmbito desta investigação”, 2008; (Gonçalves, 2009).

Os questionários associados ao estudo da perce-
ção do risco de cheia por parte da população resultaram 
numa amostra de 67 respostas da população da Valeta, 
70,1% homens e 76 29,9% mulheres. 17,9% possuíam 
idade superior a 74 anos. Com base na informação desta 
amostragem, e relativamente à perceção quanto à mag-
nitude das cheias na Valeta, 61,2% responderam que as 
cheias foram grandes, 20,9% grande a muito grande e 
13,4% consideraram as cheias na classe de muito grande 
(Figura 5). A questão seguinte avaliou a perceção dos 
inquiridos perante a possibilidade de ocorrência de inun-
dações como as anteriores. Assim, 35,8% dos inquiridos 
consideraram que talvez ocorram, 32,8% acham que 

não vão ocorrer, 28,4% consideram a possibilidade de 
ocorrência e 3%, não responderam (Figura 6). Consta-
se, assim, que a maioria dos inquiridos tem dúvidas 
quando à repetição de cheias e inundações no mesmo 
local e que ocorram com a mesma magnitude das ocor-
ridas ao longo do último século. As respostas podem 
evidenciar alguma confiança dos indivíduos que ten-
dem a confiar nos fatores externos de apoio e de segu-
rança, como sejam as obras levadas a cabo pela Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez nas margens do rio Vez 
com o objetivo de mitigar possíveis eventos de inunda-
ções, em especial na Valeta.
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Da análise, o teste ANOVA (Tabela III) apresentou 
F=2,78 e o modelo é significativo, p= ,048, indicando 
que as variáveis são boas preditoras da variável depen-
dente.  

De acordo com o valor de R2, as variáveis indepen-
dentes explicam 34% da variação da variável dependente. 
A perceção das pessoas para o futuro consegue-se explicar 
em 34%. 

ConClusões

1. A maioria dos inquiridos defende que as 
inundações se ocorrerem na Valeta serão de 
melhor magnitude, evidência do resultado das 
obras de 2006.

2. O fenômeno natural também interliga-se com 
as atividades humanas, como o uso do solo, 
e pode ter efeitos muito variáveis   no padrão 
natural da resposta de cheias (LLASAT et al., 
2005).

3. Existe uma série de documentação empírica 
importante onde podemos reconstruir eventos 
de cheias e inundações.

4. Os textos da informação empírica dos perió-
dicos regionais normalmente focam as conse-
quências das inundações. Ocasionalmente, os 
documentos contêm descrições detalhadas dos 
fenômenos meteorológicos que precedem uma 
inundação, especialmente nos casos de extrema 
intensidade (VALLVE & MARTIN-VIDE, 
1998).

5. A quantidade mínima de informação consiste 
nas datas e do evento em si.

6. Existem autores que  descrevem  as  
inundações em dois grupos: Extraordinárias e 
Catastróficas (VALLVE & MARTIN-VIDE, 
1998).

A área da bacia hidrográfica do rio Vez carece de 
estudos de investigação relacionados com as cheias 
ocorridas no último século, estudos sobre a perceção do 
risco de inundação num período alargado do tempo e, 
carece de uma modelação do risco de cheia baseada em 
dados empíricos e apoiada por informação hidrométrica 
local. 

Como pistas futuras pretendemos alargar o concei-
to a outras áreas inundáveis rurais e urbanas da bacia hi-
drográfica do rio Vez, por forma a um melhor desenvol-
vimento sustentável onde a sociedade viva melhor com 
menos risco devido à coesão social.
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RESUMO:

Apresenta-se um estudo de sedimentologia de duas 
sondagens com 5 m de profundidade, situadas no setor 
interno do estuário do Rio Alcabrichel, no litoral oeste 
de Portugal. Trataram-se laboratorialmente 387 amostras 
(com 2cm cada) e calcularam-se os parâmetros estatísticos 
utilizando apenas a fração arenosa (> 63μm). Com base 
na análise sedimentológica identificaram-se 4 unidades 
(U), que permitiram estabelecer a história ambiental deste 
estuário nos últimos 5000 anos: U1 corresponde a um 
estuário com influência marinha (presença de gastrópodes 
marinhos); U2 demonstra um estuário com influência 
marinha para o topo (porém na sua parte basal ocorre 
uma fase regressiva do nível do mar); U3 testemunha 
uma fase de enchimento sedimentar do corpo estuarino; 
U4 evidencia a situação atual, com domínio da influência 
fluvial no estuário interior do Rio Alcabrichel, marcado, 
possivelmente, por episódios de enxurrada, como atesta o 
aumento de areia e cascalho.

Palavras-chave: interações fluvio-marinhas; 
ambientes de sedimentação; Holocénico; Portugal

ABSTRACT:

This study presents a sedimentological analysis of 
two 5m depth cores, drilled in the middle sector of the 
Alcabrichel River Estuary, on the West coast of Portugal. 
387 samples were treated in laboratory and statistical 
parameters were calculated in the sand fraction (>63μm) 
of each sample. Based on sedimentological analysis, 4 
units (U), were identified, allowing the establishment of 

the environmental history of this estuary in the last 5000 
years: U1 corresponds to an estuary with marine influence 
(presence of marine gastropods); U2 demonstrates an 
estuary with marine influence in the upper part (however, 
the base of this unit is sterile organic debris, but evidence 
of a regressive phase of sea level); U3 evidences a phase 
of sediment infilling of the estuarine body; U4 evidences 
the present situation, with the fluvial influence area within 
the Alcabrichel River Estuary marked, possibly, by torrent 
events as evidenced by the increase of sand and gravel.

Key-words: fluvio-marine interactions; depositional 
environments; Holocene; Portugal

INTRODUÇÃO:

O desenvolvimento de um regime estuarino na foz 
de um canal fluvial implica a entrada da água do mar nessa 
seção, o que se pode verificar em diversas situações: (i) 
desembocaduras fluviais submersas por transgressão, (ii) 
fiordes de degelo de vales fluvio-glaciares, (iii) estuários de 
barra costeira e (iv) estuários tectónicos (Pritchard, 1960).

A génese dos ambientes estuarinos atuais em Portugal 
resulta da transgressão flandriana na desembocadura dos 
cursos de água e sua posterior estabilização, ocorrida há 
cerca de 5000 anos (Dias, 2004; Plater e Kirby, 2011). 
Desde então, os sistemas fluviais transportam sedimentos 
que foram e continuam a ser retrabalhados nestes 
setores por correntes estuarinas (fluviais e de maré). 
No Holocénico, os estuários, que constituem um meio 
sedimentar natural, sustiveram uma grande quantidade 
de sedimentos e matéria orgânica, sendo submetidos a 
processos de assoreamento (Freitas et al., 2000; Dias, 
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2004), devido às influências e modificações dos fatores 
de forçamento, nomeadamente da hidrodinâmica dos 
cursos fluviais e dos eventos marinhos (Vilas et al., 1991; 
Goff et al., 2000; Sabatier et al., 2012).

Os estuários evidenciam uma dinâmica de interface 
própria, entre as dinâmicas fluviais (incluindo a decorrente 
das cheias) e marinhas (resultante das marés, mas também 
da dinâmica associada a temporais), sendo especialmente 
sensíveis às alterações climáticas, às oscilações no nível 
do mar e aos impactos exercidos pelo Homem sobre o 
território (Azevêdo et al., 2007; Vilanova et al., 2010; 
Delgado et al., 2012). 

As modificações na paisagem, efetuadas ao longo do 
tempo, encontram-se bem documentadas no enchimento 
estuarino, através da análise textural e granulométrica dos 
sedimentos (Aleixo, 2013; Ramos-Pereira et al., 2013) e no 
conteúdo de microfósseis (Danielsen et al., 2013; Ramos-
Pereira et al., 2013), tais como pólens, foraminíferos e 
diatomáceas expresso no seu registo sedimentar. Além disso, 
os sedimentos acumulam matéria orgânica provenientes 
de diferentes fontes (fluvial e marinha), sendo possível 
identificar a sua origem através de análises elementares 
e isotópicas da matéria orgânica (Portela, 2013; Ramos-
Pereira et al., 2013).

Os testemunhos sedimentares depositados nos 
estuários possuem diferentes assinaturas, visto que estes sub-
sistemas litorais encontram-se na interface entre as dinâmicas 
fluvial e marinha (interações fluvio-marinhas), não podendo 
ser dissociados dessa interdependência. Os depósitos aluviais 
transportados pelo curso fluvial resultam das modificações 
operadas nas bacias hidrográficas (Dinis et al., 2006; 
Thorndycraft e Benito, 2006; Azevêdo et al., 2007), quer 
naturais (como a adaptação do coberto vegetal às alterações 
climáticas ocorridas no passado), quer influenciadas pela 
atividade antrópica (nomeadamente, a desflorestação, o 
uso de práticas agrícolas e as pastagens). Enquanto o fluxo 
sedimentar de origem marinha está associado a eventos 
hidrodinâmicos marinhos, como galgamentos oceânicos ou 
tsunamis (Goff et al., 2000; Costa et al., 2012) e a pequenas 
oscilações no nível do mar (Dias, 2004).

Durante o Holocénico ocorreram modificações 
ambientais importantes, consequentes de uma melhoria 
climática (marcada pela rápida subida do nível do mar 
até 6000-7500 anos BP) que conduziram a significativas 
alterações paisagísticas. Pequenas alterações climáticas 
sucedidas no Holocénico tiveram um grande impacto 
no curso evolutivo ambiental (Issar, 2003; Wanner et al., 
2008), sendo as mais conhecidas as que apresentam quedas 
abrutas na temperatura, relacionadas com a interação 
do sistema oceano-atmosfera, mas independentes dos 

períodos glaciários (Bond et al., 1997 e 2001). Estes 
ciclos climáticos, geralmente milenares e de carácter 
mais frio e seco, interrompem as típicas fases quentes e 
húmidas holocénicas, sendo designados por “eventos de 
Bond” (Bond et al., 1997 e 2001). 

Dado que os estuários se desenvolvem na interface 
dos sistemas hidrológicos continental e marinho, 
têm fomentado o interesse da comunidade científica, 
aumentando o conhecimento da sua evolução durante 
o Holocénico e as suas atuais dinâmicas (Boski et al., 
2002; Alday et al., 2006; Vis et al., 2008; Schneider 
et al., 2010). Os estuários portugueses têm registado o 
início do seu assoreamento após a estabilização do nível 
do mar (6000-5000 anos BP; Boski et al., 2002; Alday 
et al., 2006; Schneider et al., 2010), onde prevalecem os 
fatores forçadores locais e regionais – de que a isostasia, 
a subsidência, a alimentação sedimentar e a intervenção 
antrópica são exemplos (Dinis et al., 2006).

O presente trabalho tem como objetivo principal a 
reconstituição dos ambientes de sedimentação no setor interno 
do estuário do rio Alcabrichel, ao longo dos últimos 5000 anos. 
Todavia podem considerar-se três objetivos mais específicos, 
como (i) a caraterização da evolução geomorfológica da bacia 
do rio Alcabrichel, bem como do seu estuário; (ii) a definição 
de diferentes ambientes de sedimentação, de acordo com 
as unidades sedimentares estabelecidas; (iii) a avaliação das 
mudanças texturais dos sedimentos e a relação com a sua 
proveniência (marinha/ fluvial).

ÁREA DE ESTUDO:

A área em estudo corresponde ao estuário do rio 
Alcabrichel, no litoral Oeste de Portugal Continental, a 
cerca de 40km a noroeste de Lisboa (Figura 1). A bacia 
hidrográfica onde se insere é de reduzida dimensão, 
com cerca de 150 km2, apresentando uma forma 
irregular, alongada e estreita (Figura 1). Devido a estas 
caraterísticas, a tendência a grandes cheias é atenuada 
dado que as precipitações intensas e concentradas não 
cobrem simultaneamente toda a sua extensão. Todavia, 
a existência de setores com mais de um quilómetro de 
largura na planície aluvial indica uma grande capacidade 
de transporte durante episódios de cheias.

A região em estudo, segundo dados da estação 
climatológica de Torres Vedras, é caracterizada por 
precipitações anuais médias de 758mm, temperaturas 
médias de 15ºC, evapotranspiração real de 479mm e 
excedentes de 279mm (Chaminé et al., 2004).

A configuração geomorfológica da bacia do rio 
Alcabrichel é bastante complexa, condicionada pela lito-
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Figura 1 – Localização e hipsometria da bacia hidrográfica do Rio Alcabrichel. 
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logia e estrutura (Figura 2). A bacia de drenagem é ta-
lhada em materiais sedimentares jurássicos e cretácicos 
da Orla Mesocenozóica Ocidental, apresentando alguma 

monotonia litológica, mas suficientemente diversa para 
impor ao relevo claras diferenças (Trindade, 2001). 

Figura 2 - Litologia da bacia hidrográfica do Rio Alcabrichel (adaptado das cartas geológicas 30A-Lourinhã, 30C-Torres Vedras e 30D-Alenquer).

Na litoestratigrafia encontram-se materiais sedimen-
tares desde o Jurássico Inferior até à atualidade. A forma-
ção mais antiga aflora em posição deprimida (Margas de 
Dagorda) e é composta por argilas gipsíferas e salíferas. 
Sobre o complexo de Margas de Dagorda assentam os do-
lomitos e as bancadas de calcários compactos do Vimeiro, 
o que confere uma ação diferencial e seletiva dos agentes 
erosivos e modeladores da paisagem. Cronologicamente 
contemporâneos dos calcários do Vimeiro surgem os calcá-
rios corálicos do Amaral, cuja representatividade na bacia 
hidrográfica se cinge à Serra de Montejunto, bem como as 
camadas da Abadia que constituem o complexo argiloso da 

mesma serra. A maioria dos materiais detríticos presentes 
na bacia do Rio Alcabrichel é datada do Titoniano (38,3% 
de área de afloramento). Esta formação é constituída es-
sencialmente por arenitos e arenitos com intercalações de 
argilas calcárias e/ou siltosas. Assente sobre esta camada, a 
sedimentação cretácica é caracterizada pelo complexo de 
grés feldspáticos caulinífero, com intercalações lenticulares 
de argilas e bancadas conglomeráticas. Os materiais mais 
recentes são constituídos por areias quaternárias e pelas 
aluviões transportadas pelos cursos de água da bacia hidro-
gráfica do Alcabrichel.
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Na ótica geomorfológica, as áreas mais altas do pla-
nalto costeiro são constituídas pelos calcários compactos 
do Vimeiro (Kimeridgiano - Jurássico Superior), enquan-
to a depressão diapírica1 resulta da erosão das margas de 
Dagorda (Hetangiano - Jurássico Inferior). Os arenitos 
(Titoniano – Jurássico Superior) e conglomerados exis-
tentes (Cretácico Inferior) no interior da bacia de drena-
gem constituem suaves relevos (Figuras 1 e 2).

Assim, o setor terminal do Rio Alcabrichel é 
dominado pela depressão diapírica de Maceira, também 
designada de diapiro de Vimeiro (Kulberg, 2000), que 
interrompe a relativa regularidade da bacia hidrográfica 
em estudo (Figura 1). A unidade responsável pelo 
diapirismo é a de Margas de Dagorda compostas, 
essencialmente, por argilas gipsíferas e salíferas, bastante 
brechificadas (Manuppella et al., 1999).

O acidente diapírico determina os limites da várzea 
de Maceira, onde o Rio Alcabrichel encontra condições 
propícias para depositar grande parte dos sedimentos 
transportados ao longo do seu percurso, uma vez que 
nesta área aplanada perde parte da sua energia, devido 
as características meandrizadas do canal fluvial, até ao 
ponto em que passa a “garganta” formada pelas bancadas 
calcárias do Vimeiro dispostas em barra.

O acidente diapírico determina os limites da várzea 

de Maceira (Figura 3). A eficiência do rio Alcabrichel di-
minui a partir da garganta do Vimeiro (desenvolvida em 
rocha resistente, nomeadamente, em calcários compactos e 
dispostos em barra2), devido às caraterísticas meandrizan-
tes do canal fluvial. Nesta área aplanada e meandriforme, o 
rio Alcabrichel espraia-se e perde capacidade de transporte 
(pois perde uma quantidade significativa de energia) o que 
origina condições propícias para depositar parte dos sedi-
mentos transportados ao longo do seu percurso. 

A várzea de Maceira encontra-se disposta no senti-
do NNE – SSW e possui uma área aproximada de 0,46 
km2 e largura máxima de 620m. A emergência de uma 
bancada de calcários dolomíticos na nascente termal de 
Fonte dos Frades (FF) e, na margem oposta, um terraço 
remanescente da antiga planície aluvial constituem a se-
paração da várzea de Maceira em dois setores (Figura 4).

Apesar da planície aluvial existente na depressão 
diapírica de Maceira ser relativamente plana (Figura 3), 
aproximadamente com 4m de altitude, há uma ligeira 
inclinação para o quadrante SW, onde atinge a mais baixa 
altitude (2,52m), enquanto no quadrante oposto, possui 
5,61m de altitude, de acordo com os dados obtidos pelo 
levantamento de campo de pormenor realizado (Figura 
3). Este levantamento permitiu definir os locais para 
efetuar as sondagens posteriores (Figura 3). 

Figura 3 – Localização das sondagens e perfis efetuados com dGPS. Modelo Digital do Terreno pormenorizado do setor 
terminal da bacia hidrográfica do rio Alcabrichel.

1 Os grandes traços geológicos e geomorfológicos do setor terminal da bacia hidrográfica do rio Alcabrichel são uma herança dos processos geológicos responsáveis 
pela formação do Atlântico Norte, iniciada há 230 milhões de anos. Estes processos originaram uma depressão que foi preenchida nos milhões de anos seguintes por 
sedimentos marinhos e continentais (nomeadamente sal, gesso, calcários, margas, arenitos, conglomerados, entre outros; Figura 2). O sal, o gesso e as margas como 
são materiais muito plásticos ao serem comprimidos pela pressão dos sedimentos que lhes estão em cima, deformaram-se e migraram do centro para os bordos dessa 
depressão e daí para a superfície ao longo de falhas. Neste trajeto, dobraram e perfuraram as camadas superiores, colocando em contato material com competências 
e idades muito diferentes (Chaminé et al., 2004). A depressão diapírica foi depois intensamente escavada pela erosão diferencial em substrato brando e solúvel.
2 Forma de relevo em estrutura monoclinal com inclinação das camadas superior a pelo menos 70º, deformados por fenómenos tectónicos.   
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Como o setor terminal da bacia é muito complexo, 
torna-se difícil tipificar o estuário, mas pode ser conside-
rado como um estuário tectónico, segundo a classificação 
de Pritchard (1960), visto que apresenta uma configuração 
em funil. A embocadura é suficientemente estreita para di-
ficultar a propagação da agitação marítima para o estuário 
interno, sendo, por isso, um estuário fluvio-marítimo, com 
água doce, mas sujeito à influência da dinâmica das marés, 
segundo a definição de Fairbridge (1980).

No estuário do rio Alcabrichel, as marés são semi-
diurnas e regulares. O estuário é do tipo mesotidal (me-
somareal), com amplitudes de maré a variar entre 2 e 
4m, incluindo-se nos estuários dominados pelas marés, 
segundo a classificação de Dalrymple et al. (1992).

Os sedimentos depositados no interior do estuário 
do Alcabrichel são, predominantemente, de granulome-
tria fina devido a quatro razões principais: (i) a bacia hi-
drográfica que o drena, apesar de ser constituída predo-
minantemente por arenitos e conglomerados, apresenta 
fraco potencial de erosão, devido ao relevo relativamente 
plano e ao fraco declive das vertentes; ii) o relevo mais 
acidentado da bacia do rio Alcabrichel evidencia uma in-
tensa ação dos agentes erosivos em materiais calcários e 
margosos, cuja alteração química gera minerais de argila; 
(iii) as arribas (da Estremadura) são maioritariamente ta-
lhadas em calcários e margas; (iv) a deriva litoral domi-
nante de N-S tem uma fonte sedimentar escassa, devido 
aos motivos anteriormente descritos. Além disso, os se-
dimentos em transporte pela deriva litoral perdem-se em 
dois importantes obstáculos naturais, o canhão submari-
no da Nazaré e os tômbolos de Peniche e Baleal, o que 
dificulta a alimentação do litoral a sul de Peniche. Só uma 
pequena parte dos sedimentos em trânsito contribui para 
a alimentação de praias e dunas, sendo as areias principal-
mente de proveniência local. A dimensão das bacias hi-

drográficas que drenam o litoral a sul de Peniche também 
contribui para o défice sedimentar deste troço, apesar da 
quase inexistente informação sobre o contributo destas 
para a dinâmica sedimentar litoral.

METODOLOGIA

Com o objetivo de compreender a evolução 
geomorfológica e dos ambientes de sedimentação no 
estuário do rio Alcabrichel (várzea de Maceira) foi aplicada 
uma metodologia multidisciplinar baseada nas análises 
litológica e estrutural, morfológica e sedimentológica, 
cuja informação foi integrada em ambiente SIG.

Foram adquiridos dados posicionais na várzea de 
Maceira com recurso a instrumentos de geoposicio-
namento de precisão como a Estação Total e o dGPS 
(differential Global Positioning System), de modo a per-
mitir a construção de um Modelo Digital do Terreno 
(MDT) pormenorizado da referida várzea (Figura 3). Os 
resultados obtidos através deste levantamento permitiu 
definir os locais para recolha de sedimentos através de 
sondagens realizadas, no Projeto FMI 5000 - PTDC/
CTE-GIX/104035/2008), na planície aluvial de Maceira 
(Figura 3). Neste trabalho são analisadas duas sondagens. 
A sondagem designada AlcMac3 encontra-se numa área 
mais deprimida e afastada do curso fluvial, enquanto 
AlcMac4 situa-se mais próxima do rio e numa área mais 
elevada. A localização das duas sondagens na várzea de 
Maceira permite aumentar as hipóteses de identificação 
de paleoeventos ambientais que possam ter ocorrido.

A sondagem designada AlcMac 3 é uma sondagem 
com profundidade de 770cm, executada com recurso a 
martelo pneumático e a AlcMac4 é totalmente mecânica, 
com 500cm de profundidade. A boca da sondagem 
AlcMac3 situa-se nos 2,61 m, enquanto AlcMac4 situa-
se nos 4,50 m (Figura 3).

O secionamento dos tarolos foi efetuado detalha-
damente, e amostrados de 2 em 2cm, com o objetivo 
de detetar pequenas alterações na composição granu-
lométrica dos sedimentos. Foram analisadas laborato-
rialmente 387 amostras, nos laboratórios do Centro de 
Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e no 
Departamento de Ciências da Terra da Universidade do 
Minho. Após o processo laboratorial calcularam-se diver-
sos parâmetros estatísticos apenas para as classes texturais 
mais grosseiras (superior a 63μm). Os parâmetros estatís-
ticos calculados foram a média, o desvio-padrão, a assi-
metria e a curtose, segundo o método dos momentos. A 
folha de cálculo GRADISTAT desenvolvida por Blott e 
Pye (2001) foi usada no tratamento estatístico.

Figura 4 - Altura relatada das maiores inundações dentro de edifícios, na Valeta, 
com base em documentos empíricos coletados na comunicação social escrita.
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RESULTADOS

ANÁLISE SEDIMENTOLóGICA

COMPOSIÇÃO fUNDAMENTAL DAS 
AMOSTRAS SEDIMENTARES

A análise das dimensões das partículas é fundamen-
tal porque permite deduzir informações sobre a sua pro-
veniência e transporte e sobre os ambientes deposicionais.

A partir da composição fundamental das sondagens 
(Figura 5) verificam-se variações que podem ser organiza-

das em quatro unidades sedimentológicas principais, da 
base para o topo:

(i) na unidade basal (U1) domina a fração silto-ar-
gilosa, geralmente, numa percentagem de cerca de 60%. 
Porém, esta unidade é bastante irregular, com a fração gros-
seira a ser superior a 50% do total da amostra sedimentar. 
A presença de cascalho varia entre 0 e 8%, tornando a U1 a 
mais grosseira das unidades. Esta unidade contém camadas 
lutíticas com leitos de areia muito fina e intercalada por 
areias médias a grosseiras. A U1 é rica em matéria orgânica 
e em fragmentos de conchas de bivalves e pequenos búzios.

(ii) a unidade U2 revela uma formação de sequências 

Figura 5 - Perceção dos inquiridos relativamente à magnitude das cheias presenciadas. Fonte: “Inquéritos realizados no âmbito desta investigação”, 2008. 

sedimentares negativas ou inversas até 310cm em AlcMac3 
e de 324 cm em AlcMac4, com partículas sedimentares 
sucessivamente mais grosseiras (fração grosseira é represen-
tativa em pelo menos 50% da amostra total). Após estes 
limites (310cm em AlcMac3 e 324 cm em AlcMac4) até 
à base da unidade seguinte (U3), a sequência sedimentar 
é positiva ou normal, com elementos cada vez mais finos 
em direção ao topo. As argilas apresentam uma cor aver-
melhada com lâminas de silte e areia muito fina a fina. A 
U2 apresenta numerosos fragmentos de conchas, alguns 
búzios e restos vegetais, principalmente raízes e carvão.

(iii) a unidade U3 corresponde à unidade mais 
regular (em relação às frações granulométricas) das 
sondagens. É caraterizada por um elevado teor em 
silte e argila, com diferentes tons de castanho a cinza, 
por vezes com cristais de micas. Ocasionalmente foram 
encontradas raízes e, na sua base, fragmentos de conchas, 
cujo exame microscópico indicou ser de caracóis terrestre. 
O domínio da fração silto-argilosa é o mais notório, em 
geral superior a 90%, enquanto as partículas sedimentares 
grosseiras desaparecem integralmente nesta unidade.

(iv) a unidade U4 é constituída por argilas acasta-
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nhadas, com alguns leitos de areias e fragmentos rochosos. 
Esta unidade é traduzida pelo domínio, quase exclusivo, da 
fração argilo-siltosa com cerca de 80% do total da amostra. 
A fração arenosa apresenta valores compreendidos entre 
3% e 30%, enquanto o cascalho varia entre 0 e 5%. 

PARâMETROS GRANULOMÉTRICOS 
ESTATÍSTICOS

A composição granulométrica da fração arenosa 
demonstra uma maior percentagem de sedimentos de 

Tabela I – Parâmetros granulométricos estatísticos calculados para a sondagem AlcMac3.

Tabela II- Parâmetros granulométricos estatísticos calculados para a sondagem AlcMac4.

granulometria mais fina (areia fina e areia muito fina). 
Todavia, existem, por vezes, pequenas intercalações 
mais grosseiras, com o aumento do teor em cascalho, 
areia muito grosseira e areia grosseira. Os parâmetros 
estatísticos da fração arenosa da sondagem AlcMac3 
são apresentados no Tabela I e Figura 6, enquanto os de 
AlcMac4 estão expostos no Tabela II e Figura 7. 

A sequência sedimentar das sondagens é positiva em 
direção à U3, visto que se verifica a deposição de sedimentos 
mais grosseiros com progressiva deposição de sedimentos 
mais finos e melhor calibrados. As características da 
população residual da distribuição granulométrica destes 
sedimentos indicam o enriquecimento em partículas 

Figura 6 – Parâmetros granulométricos estatísticos da sondagem AlcMac3: média; desvio-padrão; assimetria; curtose. aG – areia grosseira; aM – areia média; aF – 
areia fina; amF – areia muito fina; mB – bem calibrado; MdB – moderamente bem calibrado; Md – moderamente calibrado; MC – mal calibrado; mMC – muito 
mal calibrado; AsmG – assimetria no sentido dos muito grosseiros; AsG – assimetria no sentido dos grosseiros; S – simétrico; AsF – assimetria no sentido dos finos; 
mP – muito platicúrtica; P – platicúrtica; M – mesocúrtica; L – leptocúrtica; mL – muito leptocúrtica.
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finas e com caraterísticas leptocúrticas. De U3 até ao topo 
da sondagem, a formação de sequências sedimentares é 
negativa ou inversa com sedimentos mais grosseiros no 
topo e calibragem menos afinada. As características da 
população residual traduzem-se em enriquecimento de 
partículas sedimentares grosseiras e com caraterísticas 
mesocúrticas a platicúrticas (Figuras 6 e 7).

Os valores dos parâmetros granulométricos (Figuras 
6 e 7) demonstram uma mudança do ambiente de sedi-
mentação até cerca de 3000 anos BP (Idade do Ferro). 
Na primeira fase (U1 e U2) as partículas arenosas são de 
granulometria fina a média, moderadamente calibradas a 
mal calibradas, com caraterísticas da população residual 
simétricas e mesocúrticas a platicúrticas. Na segunda fase 
(U3 e U4), as areias são finas a muito finas, mal calibra-
das a moderadamente calibradas, tendo principalmente 
caraterísticas leptocúrticas. Esta unidade maior apresenta 
valores bastante díspares entre si, enquanto a parte basal 
da sondagem apresenta menores variações dos parâme-
tros granulométricos estatísticos.

A segunda fase de deposição indica uma perda de 
energia do ambiente de transporte, devido às correntes de 
baixa energia existentes no ambiente de sedimentação. A má 
calibração dos sedimentos permite concluir que os níveis 
energéticos ao longo do seu percurso foram irregulares e 
indica uma hidrodinâmica local menos intensa. Os valores 
díspares de assimetria indicam que as areias analisadas são, 

principalmente, de origem fluvial, visto que assimetrias 
mais variáveis são indicativas desta dinâmica.

DISCUSSÃO

As caraterísticas sedimentares das sondagens reali-
zadas no estuário do rio Alcabrichel permitiram verificar 
fases regressivas e transgressivas do nível do mar através 
da tendência de aumento ou diminuição do tamanho das 
partículas dos sedimentos.

A variação da composição fundamental ilustra condições 
de sedimentação distintas, o que permitiu estabelecer a história 
ambiental deste estuário nos últimos 5000 anos: 

(i) condições de sedimentação num meio local 
mais energético em U1, sugerindo um estuário em que 
a dinâmica marinha sobrepunha-se à influência fluvial, 
com registo sedimentar mais arenoso e rico em restos 
biológicos marinhos. No seio do projeto FMI 5000, 
Danielsen et al. (2013), através de análises polínicas, 
referem que em 5900 anos BP (Beta 313439), a vár-
zea de Maceira era dominada pela influência marinha, 
com fracos sinais de ação antrópica. Através da varia-
ção da composição isotópica δ13C efetuada na sonda-
gem AlcMac3, Portela (2013) indica que a interação 
fluvio-marinha da U1 é mais equilibrada, sem uma pre-
dominância total de um ambiente sobre outro, “tendo 
sido sempre registado uma mistura de ambientes”. O 

Figura 7 - Parâmetros granulométricos estatísticos da sondagem AlcMac4: média; desvio-padrão; assimetria; curtose. Legenda igual à Figura 6.
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autor aponta para uma ligeira supremacia do ambiente 
continental, porém durante alguns intervalos de tempo 
a influência fluvial não foi tão significativa (visto que 
alguns dos valores de δ13C são tipicamente marinhos), 
o que indicia que as condições ambientais existentes 
permitiram que o ambiente marinho influenciasse mais 
facilmente o local de amostragem.

(ii) U2 retrata mudanças sucessivas no estuário do 
Rio Alcabrichel, tendo em conta os restos biológicos e a 
composição fundamental das sondagens. Os sedimentos 
progressivamente maiores na base na U2 podem estar 
associados a uma fase regressiva do nível do mar, o que 
aumentaria a energia hidrodinâmica do local3, enquanto 
no topo da U2 verifica-se uma tendência transgressiva, 
com condições cada vez menos energéticas, a partir 
de 3000 anos BP (idade do Ferro). O registo polínico 
realizado por Danielsen et al. (2013) demonstra que, na 
base desta unidade, os tipos polínicos marinhos decaíram, 
voltando a aumentar a partir de 3060±30 anos BP, o que 
corrobora a teoria de uma tendência regressiva até 3000 
anos BP, prosseguindo-se uma fase transgressiva. Portela 
(2013) sugere que a U2 apresenta sucessivas mudanças 
do ambiente dominante. 

(iii) uma mudança brusca para um ambiente 
menos energético em U3, testemunhando uma fase de 
enchimento sedimentar do corpo estuarino de materiais 
de granulometria muito mais fina. Face a estes resultados, 
a U3 ilustra um ambiente de sedimentação mais calmo 
que os anteriores, de decantação de siltes e argilas. Portela 
(2013) sugere que, nesta fase, ocorre um período de 
transição até ao presente, com predomínio do ambiente 
terrestre e com o término de indicadores marinhos 
(Danielsen et al., 2013). 

(iv) U4 evidencia a situação atual de um ambiente 
predominantemente de decantação, mas mais energético 
do que U3. Verificam-se condições hidrodinâmicas fluviais 
baixas, mas, por vezes, intercaladas por diversos períodos 
de inundação, de curta duração, como atesta o aumento de 
materiais sedimentares mais grosseiros (cascalho e areias). 

A segunda fase (U3 e U4) de deposição indica uma 
perda de energia do ambiente de transporte, devido às 
correntes de baixa energia existentes no ambiente de se-
dimentação. A calibragem menos afinada dos sedimentos 
permite concluir que os níveis energéticos ao longo do 
seu percurso foram irregulares e indica uma hidrodinâmi-
ca local menos intensa. Danielsen et al. (2013) indicam 
que os sedimentos que constituem as unidades U3 e U4 

têm origem terrestre, dado que desaparecem todos os in-
dicadores polínicos marinhos.

Os valores díspares de assimetria indicam que as 
areias analisadas são, principalmente, de origem fluvial, 
visto que assimetrias mais variáveis são indicativas desta 
dinâmica (Dias, 2004b).

As datações efetuadas na sondagem Alcmac3 foram 
as seguintes: base de U1 com 5910±30 anos BP (6790-
6670 anos cal BP; Beta 313439); base de U2 é balizada 
entre 4350±40 anos BP (4980-4840 anos cal BP; Beta 
306109) e 3060±30 anos BP (3360-3210 anos cal BP; 
Beta 313438); base de U3 com 1910±30 anos BP (1920-
1810 anos cal BP; Beta 306108). Dadas as caraterísticas 
da unidade U4, por incorporar sedimentos de enxurra-
da, que mobilizaram, a montante, materiais mais anti-
gos, revelou uma datação não sequencial (4200±30 anos 
BP, 4840-4640 anos cal BP; Beta 308927), mas aceitá-
vel tendo em conta as condições ambientais dominan-
tes. Ou seja, a inversão estratigráfica observada em U4 
pode ser explicada pelo aumento da hidrodinâmica do 
rio Alcabrichel durante uma cheia, o que fez com que este 
removesse e transportasse sedimentos depositados mais 
a montante do local de amostragem. Devido ao confi-
namento natural existente e às caraterísticas meandri-
zantes do canal fluvial na planície aluvial de Maceira, os 
sedimentos foram impedidos de prosseguirem até à foz, 
tendo sido depositados na referida várzea. Ao serem de-
positados, pode ter ocorrido inversão cronológica ficando 
os sedimentos mais antigos assentes nos mais recentes.

CONCLUSÃO

O estudo de sedimentologia das duas sondagens per-
mitiu distinguir 4 unidades sedimentológicas através da 
sua composição fundamental (U), da base para o topo: (i) 
U1, onde predomina a fração silto-argilosa, embora seja a 
unidade mais grosseira, com intercalações de leitos areno-
sos e cascalho, rica em matéria orgânica, nomeadamente 
em fragmentos de conchas de bivalves e pequenos búzios; 
(ii) U2 apresenta um registo sedimentar menos arenoso que 
o anterior, mas igualmente rico em restos biológicos mari-
nhos; (iii) U3, maior domínio da fração lutítica, geralmente 
superior a 90%; (iv) U4 predominância, quase exclusiva, da 
fração argilosa, mas com leitos de areia e cascalho. 

A sequência sedimentar das sondagens é normal ou 
positiva em direção à U3, pois as amostras são melhor 
calibradas e com caraterísticas leptocúrticas. De U3 até 

3 Em fases de regressão marinha há um predomínio da influência fluvial, o que provoca a erosão do canal fluvial. Estas fases regressivas estimulam a atividade erosiva dos 
cursos de água, que entalham (incisão fluvial) e aprofundam o leito do rio, através do retrabalho e deslocação dos sedimentos do fundo. A energia hidrodinâmica local 
em fases de regressão marinha é alta, o que permite a deposição de sedimentos grosseiros, mas, por outro lado, erode e impede a deposição de sedimentos mais finos.



A evolução das condições ambientais na várzea de Maceira (estuário do Rio Alcabrichel, oeste de Portugal) no Holocénico Superior

Cristiana Aleixo, Ana Ramos-Pereira e Jorge Trindade · 95

ao topo da sondagem, a sequência é negativa ou inversa 
com sedimentos mal calibrados e com caraterísticas me-
socúrticas a platicúrticas.

A variação da composição fundamental ilustra con-
dições de sedimentação distintas: (i) mais energéticas em 
U1, sugerindo um estuário em que a influência marinha 
é superior à fluvial, com registo sedimentar mais arenoso 
e rico em restos biológicos marinhos; (ii) U2 demonstra 
uma fase regressiva do nível do mar, seguida de uma fase 
transgressiva, com condições hidrodinâmicas cada vez 
menos energéticas em direção ao topo da U2; (iii) uma 
mudança nítida para um ambiente menos energético em 
U3, o que permitiu a decantação de materiais de granulo-
metria mais fina, essencialmente de origem fluvial; (iv) U4 
retrata a situação atual de um ambiente menos energético, 
contudo regista a ocorrência de um ou vários episódios de 
remobilização intensa dos sedimentos, testemunhados por 
areias e cascalho, que alteraram a sequência cronológica. 

A avaliação das mudanças texturais dos sedimentos 
preservados na várzea de Maceira mostra uma acreção por 
sedimentos de carácter mais lodoso, provenientes de terra, 
desde o início da Idade do Ferro, cerca de 3000 anos BP. 

Este setor do estuário do Alcabrichel mostra que sofreu 
influência marinha notória até cerca de 2000 anos cal 
BP (Período Quente Romano), não sendo revelador da 
existência de alterações climáticas significativas, nem de 
impactos do Homem exercidos sobre a bacia hidrográfica.
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RESUMO
 
Este trabalho consiste em uma pesquisa etnobotâni-

ca. O objetivo principal foi identificar as plantas de uso 
medicinal mais utilizadas por comunidades tradicionais 
distintas: quilombolas e caiçaras, do bairro do Cambury, 
Ubatuba, SP. Foram utilizadas entrevistas semiestrutura-
das, e observações sobre o comportamento dos entrevista-
dos em situações peculiares de uso comum de plantas. As 
coletas de dados primários ocorreram no mês de outubro 
de 2008 a maio de 2009 precedida dos dados secundários, 
referente à região. Ao todo foram identificadas 22 plan-
tas de maior uso popular na comunidade. Deste total seis 
são do Brasil, ocorrendo três nativas da Mata Atlântica. 
Concluiu-se que o acultura mento gera a incorporação de 
novos hábitos culturais e sociais na comunidade. O conhe-
cimento sobre plantas medicinais muitas vezes é o único 
recurso terapêutico de comunidades tradicionais.

Palavras chaves: Plantas medicinais; etnobotânica; 
quilombolas; caiçaras 

ABSTRACT

This work is an ethnobotanical survey. The main 
objective was to identify the medicinal plants more 
used by traditional distinct communities: Maroons and 
caiçaras of the Cambury, Ubatuba, SP neighborhood. 
Semistructured interviews and observations on the 
behavior of respondents about common use of plants in 
peculiar situations were used. The primary data collection 
occurred from October 2008 to May 2009 preceded 
the secondary data concerning the region. Altogether 

1 Mestre em Ciências Ambientais e Florestais, Rua Dr Almeida Lima, 1.134- Mooca, CEP: 03164-000 andreiamaria31@gmail.com  Universidade  Federal Rural do 
Rio de Janeiro,UFRR Km 7 da Rodovia BR-465
2 Bacharel em Naturologia, Rua Dr Almeida Lima, 1.134- Mooca, CEP: 03164-000 clotaurus@hotmail.com Universidade Anhembi Morumbi, UAM  (Km 47 da 
antiga estrada Rio-São Paulo), Seropédica, RJ, CEP:23890-000.

22 plants of most popular use in the community were 
identified. From these, six are Brazilizn species, three of 
them native of Atlantic Forest. It was concluded that 
acculturation generates the incorporation of new cultural 
and social behavior in the community. The medicinal 
plants  Knowledge is often the only therapeutic option in 
traditional communities

Key-words: Medicinal plants; ethnobotanical; 
marrons; caiçaras

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a utilização de plantas medici-
nais por comunidades tradicionais distintas: Quilombolas 
e Caiçaras, do bairro do Cambury, Ubatuba, São Paulo 
através da investigação etnobotânica. Uma investigação 
que caracterizou as plantas conhecidas e utilizadas num 
dado contexto medicinal e cultural. A Costa do litoral 
de Ubatuba abriga uma grande diversidade sócio-cultu-
ral, constituída por povos indígenas, como os Guaranis, e 
outras culturas tradicionais representadas pelos Caiçaras e 
Quilombolas.

Quilombolas são descendentes de escravos negros, 
que sobreviveram em enclaves comunitários, muitas vezes 
antigas fazendas deixadas por outros proprietários. Apesar 
de existirem desde a escravatura, no fim do século XIX, sua 
visibilidade social é recente, fruto de luta pela terra, da qual, 
na maioria das vezes, não possuem escritura, mas tiveram 
seus direitos garantidos com a Constituição de 1988. Vivem 
em geral, de atividades vinculadas à pequena agricultura, 
artesanato, extrativismo e pesca, variando de acordo com as 
regiões em que estão situados (DIEGUES, 2001).
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Enquanto caiçaras são aquelas comunidades formadas 
pela miscigenação de indígenas, portugueses e, de escravos 
africanos. Esses povos se desenvolveram principalmente 
nas áreas costeiras dos atuais Estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina.

O uso de plantas medicinais é tão remoto quanto à 
humanidade, as observações sobre o uso das plantas e suas 
propriedades em todo o mundo ajudaram em muito a 
sobrevivência humana em nosso planeta. Historicamente, 
o homem utiliza recursos naturais como os vegetais, para 
diversos fins, principalmente alimentícios e medicinais. 

Sabe-se que grande parte da população mundial 
depende das práticas tradicionais no que se refere à 
atenção primária à saúde, e que essa parcela utiliza plantas 
ou preparações à base de vegetais. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (2000), plantas medicinais são todas 
aquelas silvestres ou cultivadas, utilizadas como recurso 
para prevenir, aliviar, curar ou modificar um processo 
fisiológico normal ou patológico, ou utilizado, como fonte 
de fármacos e de seus precursores, enquanto fitoterápicos 
são produtos medicinais acabados e etiquetados, cujos 
componentes ativos são formados por partes aéreas ou 
subterrâneas de plantas, ou outro material vegetal, ou 
combinações destes, em estado bruto ou em formas de 
preparação vegetal. 

As perspectivas do conhecimento das plantas medici-
nais por comunidades tradicionais quilombolas e caiçaras 
são altamente promissoras. Portanto registrar corretamente 
informações sobre o uso de plantas medicinais, que ocor-
rem na flora regional, de comprovado valor terapêutico é 
de fundamental importância para a fitoterapia brasileira.

MATERIAL E MÉTODOS

A áREA DE ESTUDO

O bairro do Cambury está localizado no km 1 da 
rodovia 101 (Rio-Santos) a 47 quilômetros da cidade de 
Ubatuba litoral Norte de São Paulo, em direção ao Rio de 
Janeiro. Apresenta uma latitude sul 2323’ e longitude oeste 
4556’, constituindo-se num exemplo de rara beleza. Na 
sua entrada de acesso, à esquerda, encontra-se a belíssima 
cachoeira da escada, ponto turístico da região. O acesso é 
pela beira da rodovia, é a última praia ao norte de Ubatuba 
(PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, 2007).

No Bairro do Cambury habitam populações caiçaras, 
umas das últimas do litoral norte de São Paulo, que ainda 
apresentam uma economia de base tradicional assentada 
em uma das praias mais bem conservadas do município de 
Ubatuba, no que se refere à cobertura vegetal.O bairro existe 
há mais de dois séculos e se caracteriza desde longa data pela 
presença caiçaras e quilombolas com elos de parentesco, 
e fortes relações de sociabilidade (SECRETARIA DO 
MEIO-AMBIENTE DE SÃO PAULO, 2000). 

No Bairro do Cambury moram populações caiçaras e 
quilombolas, umas das últimas do litoral norte de São Paulo, 
que ainda apresentam um estilo de vida tradicional voltado 
para a subsistência e reprodução dos costumes locais. O 
bairro apresenta ainda, alguns problemas de infraestrutura, 
como a falta de saneamento básico, e a existência de apenas 
um posto de saúde que atende precariamente a população 
local, o que causa grande insatisfação à comunidade local. 
A figura 1 mostra a área de estudo.

Figura 1. Localização da comunidade de Cambury (Litoral Norte do Estado de São Paulo, Município de Ubatuba). Fonte: (www.sospovosdamataatlantica, 2009).
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APLICAÇÃO DOS QUESTIONáRIOS.

O Decreto Federal nº. 4.339/02 trata da Política 
Nacional da Biodiversidade e, entre os seus princípios, 
no ponto 2, XII, do seu anexo, institui que “as ações 
relacionadas ao acesso ao conhecimento tradicional 
associado à biodiversidade deverão transcorrer com 
consentimento prévio informado dos povos indígenas, 
dos quilombolas e das outras comunidades locais” 
(BRASIL, 2002).

Logo, a primeira ação feita foi comunicar a 
comunidade da pesquisa e apresentar o termo de 
consentimento prévio e informado após a obtenção do 
consentimento, foram coletados dados sócioeconômicos 

e etnobotânicos através de entrevistas utilizando um 
questionário semiestruturado. Que aconteceu no mês de 
abril de 2009.

Há muitas maneiras de obter informações junto 
a uma comunidade sobre as plantas usadas para fins 
terapêuticos, mas é necessário, antes de iniciar qualquer 
pesquisa, conhecer as pessoas, como elas vivem a sua 
cultura e a sua organização social.

Como a pesquisa trata de um estudo de caso com 
ênfase em levantamentos de dados foram elaboradas 
planilhas de dados sobre os colaboradores, contendo 
os dados socioeconômicos tabela I, além de detalhado 
registro para cada planta indicada como útil.

Tabela I-Plantas medicinais citadas nas entrevistas.
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 Assim, a metodologia qualitativa mostrou-se 
mais apropriada para a pesquisa Buscou-se o universo 
de significados, os quais não podem ser reduzidos à 
“operacionalização de variáveis”. Não se pretende na 
pesquisa qualitativa, generalizar os resultados para toda 
a população, mas sim, aprofundar as questões estudadas. 
(MONTELES et al. 2007).

O levantamento etnobotânico contou com o 
conhecimento tradicional dos moradores do bairro do 
Cambury. Foram entrevistados seis moradores, dos quais 
três são homens e três mulheres, que foram escolhidos 
de acordo com o conhecimento sobre plantas medicinais, 

 Assim, a metodologia qualitativa mostrou-se 
mais apropriada para a pesquisa Buscou-se o universo 
de significados, os quais não podem ser reduzidos à 
“operacionalização de variáveis”. Não se pretende na 
pesquisa qualitativa, generalizar os resultados para toda 
a população, mas sim, aprofundar as questões estudadas. 
(MONTELES et al. 2007).

O levantamento etnobotânico contou com o 
conhecimento tradicional dos moradores do bairro do 
Cambury. Foram entrevistados seis moradores, dos quais 
três são homens e três mulheres, que foram escolhidos 
de acordo com o conhecimento sobre plantas medicinais, 

todos nascidos ou criados em Cambury, residindo a mais 
de 30 anos no local. Os entrevistados possuíam idades 
entre 35 e 70 anos.

Os dados apresentados nesta etapa do trabalho estão 
divididos em socioeconômicos e etnobotânicos. As visitas 
foram realizadas em duas etapas: em março de 2009, para 
entrevistar os moradores do bairro; e outra em abril de 
2009, para coletar as amostras das plantas medicinais. 
Os dados foram organizados da seguinte maneira: na 
primeira etapa encontram-se os dados socioeconômicos 
(Tabela I), na segunda os dados etnobotânicos das plantas 
encontradas nos quintais (Tabela II). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

PERfIL SóCIO ECONôMICO

Os seis entrevistados moram a mais de 30 anos na re-
gião. Foi observado que eles possuem o ensino fundamen-
tal incompleto. Todos sabem escrever os próprios nomes, 
mas lêem com muita dificuldade. Vivem de uma renda 
que gira em torno de um salário mínimo e não pretendem 
sair da região, ao contrario dos filhos que à procura de tra-
balho sempre estão embarcando, ou seja, viajam em barcos 
pelo litoral do país pescando durante as temporadas das 
inúmeras espécies de peixes marítimos comerciais. 

Amostra dos informantes do bairro girou em torno 
de três mulheres e três homens. Dois dos entrevistados 
nasceram no local como observado sendo que os restantes 
nasceram nas proximidades locais como Paraty, ou 
bairros de Ubatuba mais próximos da região. Todos os 
entrevistados não demonstraram nenhum interesse em 
sair do local, ou seja, pretendem morar no bairro até o 
derradeiro dia de suas vidas.

Em relação à idade dos informantes procurou-

se buscar pessoas com uma idade acima de 30 anos já 
que são peças chaves do conhecimento tradicional que é 
transmitido por gerações. Nas comunidades tradicionais 
o conhecimento é passado oralmente. Sua perpetuação 
depende de um dedicado laço de relações e fatores 
sociais. O principal é o da observação dos mais jovens 
das atividades e afazeres dos mais velhos, que acabam 
se configurando com os pilares da sabedoria popular 
tradicional (AMOROZO, 1996).

Percebeu-se que não houve perda dos costumes 
tradicionais, sendo importante ressaltar que na maioria 
das entrevistas os mais velhos sempre eram citados como 
os mentores das informações.Tanto mulheres quanto 
homens mostraram-se muito informados sobre o uso 
de plantas medicinais, sendo as mulheres detentoras de 
um número maior de receitas e usos. As mulheres são 
apontadas na literatura especializada como as principais 
agentes populares de cura. Fato evidente por causa da 
maior presença da mulher no ambiente doméstico e por 
estar socialmente definido que a mulher deve exercer o 
papel de cuidadora da família, enquanto o homem é o 
provedor (QUEIROZ, 2004).

Tabela II Resultados Etnobotânicos
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DADOS ETNOBOTâNICOS.

Ao todo foram identificadas 22 plantas de maior 
uso popular na comunidade. Dessas 22 plantas, seis são 
do Brasil sendo três nativas da Mata Atlântica, que são 
Barbatimão (Styphnodendron adstringens), Cana do Brejo 
(Costus spicatus), e a Erva Baleeira (Cordia verbenacea), de 
acordo com LORENZI & MATOS (2002). As plantas 
Chapéu de Couro (Echinodorus grandiflorus) Carrapicho 
(Acanthospermum australe) e Picão (Bidens pilosa.) são 
oriundas da Américas Central e do Sul (LORENZI & 
MATOS, 2002). Todas as demais 16 plantas possuem ou-
tro centro de origem como o Norte da África, Europa, Ásia 
e Américas. Essas plantas foram trazidas pelos colonizado-
res do Brasil e o seu uso tornou-se popular.

As plantas que tiveram maior número de indicação 
por informante foram: o Boldo (Plectranthus barbatus) 
e o Saião (Kalanchoe brasiliensis) com cinco indicações, 
seguidos do Capim Cidreira (Cymbopogon citratus), Sete 
Sangrias (Cuphea carthagenesis) e a Tanchagem (Plantago 
major). Enquanto as plantas que obtiveram maior 
indicação de frequência de receitas foram: A Babosa 
(Aloe vera), Erva Baleeira (Cordia verbenacea), Chapéu 
de Couro (Echinodorus grandiflorus), que ao todo tiveram 
três indicações como será mostrado na tabela II.

SOBRE O USO DAS PLANTAS MEDICINAIS

O uso de plantas medicinais é na maioria das vezes 
o único recurso terapêutico de muitas comunidades 
costeiras e rurais de nosso País. Mas o uso seguro de plantas 
medicinais é um dos fatores mais importante para sua 
aplicação e eficácia. Esses medicamentos naturais muitas 
vezes não são prescritos por profissionais, e sim por um 
membro da comunidade que detém tal conhecimento o 
que foi averiguado na pesquisa. 

O uso das plantas por milhares de anos por certas 
comunidades gera confiança em tal tratamento, mas 
a avaliação de uma dose segura ainda não foi calculada 
para muitos remédios caseiros naturais. É nesse viés 
que entra a pesquisa e as Ciências interdisciplinares 
como a naturologia, botânica, agronomia, farmacologia, 
antropologia dentre outras. Reconhecer a dose certa 
a ser manipulada nos libera do risco de toxicidade e 
evita acidentes com grávidas, idosos e crianças que é o 
grupo mais propenso a riscos com medicações. Os dados 
toxicológicos sobre as plantas medicinais são limitados, 
contudo, existe uma sobreposição considerável entre as 
plantas utilizadas para fins terapêuticos e as utilizadas 
para fins cosméticos ou culinários além de apontarmos 

o uso de medicamentos alopáticos pelos moradores do 
bairro. A comunidade até meados da década de noventa 
não possuía nenhuma assistência médica, sendo que 
quando alguma pessoa adoecia era levada para Ubatuba 
ou Paraty, que são as cidades mais próximas. Esta distancia 
proporcionou um uso maior de plantas medicinais pela 
comunidade. Algumas dessas plantas serão mostradas nas 
imagens a baixo.

Ao serem indagados sobre a preferência de uso de 
medicamentos alopáticos ou plantas de uso medicinal, 
todos frisaram que confiam mais nas plantas do que nos 
comprimidos. Com a inauguração do posto de saúde 
(1988), o uso dos fitoterápicos populares diminuiu 
muito na comunidade devido à facilidade de adquirir 
medicamentos alopáticos no posto de saúde. Mas como 
veremos as opiniões dos entrevistados são diversas:

“A planta sai de graça, é só plantá, tem gente que nem planta 
cresce no quintal” 2.

Mas também teve relatos da facilidade e praticidade 
do remédio de farmácia como eles mesmos dizem.

“Remédio de farmácia é bão! Porque não precisa prepará, é só 
jogar na boca e beber água por cima” 3.z

Com a introdução do posto e de outras facilidades 
como linhas de ônibus, rádio, e luz elétrica foram deixadas 
de lado muitas práticas tradicionais. Os entrevistados 
ressaltaram as vantagens das plantas medicinais, mas 
não abrem mão do tratamento médico da cidade que se 
apresenta como um complemento do tradicional.

O que pode ser observado foi à similaridade do 
uso tradicional das plantas, na maioria dos males, 
com a indicação cientifica visto (ALONSO, 1998) & 
(LORENZI e MATOS, 2002) como é visto na tabela III.

 A observação participante juntamente com as 
conversas informais foram de grande elucidação para 
a pesquisa, pois permitiram uma percepção dos usos 
das plantas citadas e as preparações de suas receitas 
medicinais, além das restrições  principalmente para 
crianças, grávidas e  idosos.

Dentre as plantas que foram as mais citadas e que 
foram classificadas como indispensáveis no quintal estão 
o Capim Cidreira ou limão (Cymbopogon citratus), o Saião 
(Kalanchoe brasiliensis), Boldo (Plectranthus barbatus), 
Sete sangrias (Cuphea carthagenesis), e Losna (Artemísia 
absinthium) que se encontram na Tabela II Resultados 
Etnobotânicos.

Quando perguntados sobre a dosagem, a maioria 
relatou que para idosos a dosagem é a mesma (um copo 
americano, 100ml) mas, que para crianças a dosagem 
sempre é a metade do que seria dado a um adulto. A 
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forma mais comum de administração é o copo como 
indicação da dose, sendo que esta é tomada, geralmente, 
três vezes ao dia até a cura da moléstia. Em relação à 
contra indicação houve similaridade em quase todas as 
plantas, menos a Losna (Artemísia absinthium), já que 
os acadêmicos não recomendam usar em epiléticos, pois 
afeta o sistema nervoso central, sendo que as restantes 
na sua maioria eram contra indicadas para gestantes e 
lactantes.

Outra unanimidade foi à origem da receita 
aprendida, que sempre foi com os mais velhos. Ao serem 
abordados sobre o melhor horário de coleta e até quando 
deve ser ministrado o tratamento as repostas foram 
inusitadas, por exemplo: 

“Pra colher”? Pra colher tem que ser de dia né? “Cume eu vou 
enxergar a planta de noite, ora”? 3                                        
“Mato se souber usar, só faz bem.”4

E às vezes as respostas tinham uma conotação 
empírica como, por exemplo:

“De manhã é bom colher, pois o sereno ajuda a curar”. 5

CONCLUSÕES

A pequena quantidade de plantas identificadas no 
estudo deve-se aos poucos informantes que participaram 
da pesquisa, já que para tal, foram escolhidas pessoas 
chaves detentoras do conhecimento tradicional dentro 
da comunidade. A pouca extensão territorial local e 

Figura 2: Boldo (Plectranthus barbatus)  Santos, (2009). Figura 3: chapéu de couro (Echinodorus grandiflorus) Santos, (2009).

Figura 4: Carrapicho (Acanthospermum australe) Santos (2009). Figura 5: Capim cidreira (Cymbopogon citratus)Santos, (2009).
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a proximidade das casas também facilitam o fluxo de 
informações sobre o uso das plantas, além da propagação 
das mudas na comunidade, obra essa, realizada 
principalmente pelas mulheres.

A comunidade, hoje em dia, possui um respaldo 
do posto de saúde que procura atender a comunidade 
da melhor forma possível. A presença do posto de certa 
forma distancia sem intenções reais, a população do 
hábito de se tratar com plantas medicinais. 

Percebe-se que está ocorrendo uma pequena perda 
dos costumes e práticas vividas por esta comunidade. 
O êxodo dos jovens é intenso, juntamente com 
influências culturais externas, que acabam gerando um 
aculturamento, que seria a incorporação de novos hábitos 
culturais e sociais. Demonstrações típicas tradicionais 
culturais como a folia de Reis, o Jongo, e a festa do 
Divino são raras na região.

1 Relato do informante 1. 
2 Relato do informante 2

Figura 6: Aperta ruão (Piper aduncum ) Santos, (2009).

Tabela III. Plantas que tiveram uso diferenciado entre as indicações terapêuticas populares e as indicações 
recomendadas pela literatura.
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Observou-se que o conhecimento sobre plantas 
medicinais simboliza quase sempre o único recurso 
terapêutico de comunidades tradicionais quilombolas 
e caiçaras. Ainda hoje nas regiões pobres do país e até 
mesmo nas grandes cidades brasileiras, plantas medicinais 
são comercializadas em feiras livres, mercados populares 
e encontradas em quintais residenciais. O que ressalva a 
importância do aumento, o apoio à pesquisa científica 
na área da etnobotânica, o investimento no cultivo e 
domesticação das plantas medicinais da mata atlântica. 
O que ajuda na proteção das espécies do extrativismo 
predatório, auxiliando na busca de produtos de qualidade, 
conforme designação da ANVISA (BRASIL, 2004).

A formulação de políticas públicas que garantam 
um respaldo e assistência á essas comunidades tradicio-
nais, para que as mesmas tenham seus direitos territoriais, 
culturais, e seus sisztemas próprios de produção preser-
vados, pode gerar uma melhor qualidade de vida a essas 
pessoas. 
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RESUMO

Os primeiros sinais de horticultura no território 
brasileiro datam de cerca 4.000 anos atrás, iniciando um 
novo período arqueológico no Brasil Antigo: o Formativo. 
Inexiste, porém, uma dicotomia entre os dois períodos, 
mas sim uma continuidade: exemplo disto é a permanência 
dos instrumentos líticos do período anterior, associados 
a inovações, dentro do novo. Por outro lado, início da 
agricultura e o surgimento da cerâmica no Brasil ainda são 
muito discutíveis. A mais antiga cerâmica do Brasil, surgida 
no período anterior, aparentemente não está associada 
à horticultura. Estes grupos horticultores-ceramistas 
começam a se expandir pelo Brasil, originando diversas 
tradições. Trataremos, aqui, de duas destas tradições que 
atingiram o litoral do Rio de Janeiro: a Tradição Una 
(regional) e a Tradição Tupiguarani (nacional). A partir 
da trajetória destas duas tradições, refletimos sobre sua 
adaptabilidade, utilizando a ecologia cultural, e sobre a 
questão do tempo e do espaço em sociedades deste tipo.

Palavras-chave: Brasil Antigo – Tradições 
Cerâmicas – Horticultores-Ceramistas – Rio de Janeiro

ABSTRACT:

The first signs of horticulture in Brazil date back to 
around 4,000 years ago, starting a new archaeological 
period in Old Brazil: the Formative. Not exist, however, 
a dichotomy between the two periods, but a continuity: 
example of this is the permanence of lithic tools from the 

previous period, associated with innovations in the new one. 
On the other hand, the beginning of agriculture and the 
emergence of pottery in Brazil are still very debatable. The 
earliest pottery from Brazil, which appeared in the previous 
period, is apparently not associated with horticulture. These 
groups horticulturists-potters begin to expand in Brazil, 
originating various traditions. We will look here, these two 
traditions that hit the coast of Rio de Janeiro: Tradition 
Una (regional) and Tradition Tupiguarani (national). From 
the trajectory of these two traditions, we reflect on their 
adaptability, using the cultural ecology, and the question of 
time and space in such societies.

Key-words: Old Brazil - Traditions Ceramics - 
Horticulturists-Potters - Rio de Janeiro

HORTICULTORES-CERAMISTAS DO 
LITORAL SUDESTE DO BRASIL: AS TRADIÇÕES 
UNA E TUPIGUARANI

Por volta de 4.000 anos atrás se encontram os primeiros 
sinais de horticultura no território brasileiro, dando início a um 
novo período na História do Brasil Antigo: o Formativo1. Este 
costuma ser caracterizado por dois aspectos bem marcantes: a 
cerâmica e a horticultura. Seria, assim, um período dominado 
pelos horticultores-ceramistas. Contudo, a questão de quando 
se dá o início da agricultura e o surgimento da cerâmica ainda 
é muito discutível.

Normalmente, cerâmica e horticultura caminham 
juntas, ou seja, onde temos uma temos outra. Portanto, 
a cerâmica costuma ser um bom indicador de horticul-
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tura. Entretanto, existem diversos exemplos de povos 
horticultores que não possuíam cerâmica e vice-versa. Na 
verdade, a mais antiga cerâmica do Brasil, a de coletores
-pescadores do litoral do Salgado, Pará, surgida no pe-
ríodo anterior (5.100 anos A.P.2) aparentemente não está 
associada à horticultura, mas à exploração de recursos 
marinhos. Isto, porém, deve ser visto muito mais como 
uma exceção, não como uma regra. 

Acompanhando estas mudanças, grupos ceramistas 
começam a se expandir pelo Brasil, originando diversas 
tradições, que podem ser divididas em três grandes grupos: 
as tradições amazônicas, as tradições regionais e as tradições 
nacionais. Trataremos, aqui, de duas destas tradições que 
atingiram o litoral do Rio de Janeiro: a Tradição Una 
(regional) e a Tradição Tupiguarani (nacional)3.

A cerâmica aparece, no Sudeste, pouco depois da 
horticultura. Esta cerâmica aparece em sítios já ocupados 
durante o período anterior (o Arcaico), não havendo 
nenhum registro de cerâmica antiga que represente a 
primeira ocupação destes sítios. Desta forma, ao que 
tudo indica, nem a horticultura e nem a cerâmica trazem, 
em um primeiro momento, grandes alterações. Estas 
inovações, portanto, não seriam fatores revolucionários, 
inexistindo uma dicotomia entre os dois períodos, mas 
sim uma continuidade: exemplo disto é a continuidade 
dos instrumentos líticos do Arcaico, associados a 
inovações, dentro do novo período. 

Além dos grupos amazônicos já referidos, por volta 
de 3.550 anos A.P. já aparece cerâmica na Gruta do 
Gentio, em Unaí, Minas Gerais, dando início à Tradição 
Una (DIAS Jr., 1978/79/80, 17-20).

Originária, possivelmente, da Amazônia, esta 
tradição expande-se por todo o sudeste: partindo do 
noroeste de Minas Gerais, atinge o sul deste Estado, o 
norte de São Paulo, posteriormente a serra fluminense 
(Fase Mucuri), a baixada de Campos, onde está datada 
em 1430± 65 A.P. e o litoral do Rio de Janeiro (a Fase 
Una, com data de 1060±90 A.P.), a serra capixaba e, 
por fim, o litoral do Espírito Santo (datada em torno 
de 1000 A.P.).4 (Figura 1). Ocupantes tanto de grutas 
(Minas Gerais e serras) como de sítios abertos, os grupos 
da Tradição Una eram portadores de uma cerâmica 
pequena, tecnologicamente bem feita, cor escura (devido 
à queima redutora – queima sem contato com o O2), 

formas arredondadas (as mais antigas lembrando a forma 
de cabaças) e alguma decoração plástica. (Figuras 1 e 2) 
Acompanhando esta cerâmica, aparece material lítico 
(lascado, polido e picoteado), adornos diversos e, nos sítios 
de maior preservação, abundante material têxtil e vegetal. 
Os sepultamentos apresentam uma grande variação entre 
as suas fases, inclusive com a prática da cremação e, pelo 
menos em Campos, uma diferenciação quanto ao sexo e a 
faixa etária: mulheres e crianças sepultamento secundário 
em urnas, com riquíssimo acompanhamento e adultos 
masculinos sepultamentos primários em covas com os 
corpos, normalmente, totalmente envolvidos por cacos 
de cerâmica, formando um “invólucro” (CHEUICHE 
MACHADO, 1990; 1992, 94-98) (Figura 3). Por volta 
de 1.000 anos atrás, esta Tradição também está presente 
em Goiás (WÜST & SCHMITZ, 1975; SIMONSEN, 
OLIVEIRA & MENDONÇA DE SOUZA, 1981/82) e, 
em torno de 950 A.P., no sudoeste da Bahia (SCHMITZ 
et al., 1996, 185-188). 

Na Serra Fluminense, esta tradição parece estar 
associada aos grupos chamados de “puri-coroado”, re-
latados por cronistas, sendo que algumas ilustrações de 
J.B. Debret (séc. XIX) parecem retratar materiais e hábi-
tos registrados arqueologicamente (o célebre quadro do 
“Enterro do cacique puri-coroado”, por exemplo) (Figuras 
4 e 5).

Enquanto as tradições regionais se desenvolviam e 
expandiam, outra tradição, de expressão nacional, também 
se desenvolvia: a Tradição Tupiguarani (BROCHADO, 
1980, 1989, 1991; DIAS Jr., 1994/95; MEGGERS & 
EVANS, 1974; SCATAMACCHIA, 1990; SCHMITZ, 
1991). Tão vastos e densos são os estudos sobre esta 
tradição, que seria temeroso pretender resumi-la aqui. 
Desta forma, optamos por apresentar apenas alguns dos 
dados mais atuais.

De origem também possivelmente amazônica, 
de onde teriam saído, ainda sem a horticultura, por 
volta de 5.000 anos atrás, os tupiguarani acabam por 
atingir o extremo sul do Brasil (além de expandir-se por 
Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai), de onde, após 
certo tempo, parecem ter retornado, realizando diversas 
migrações em direção norte, sobretudo pelo litoral. 
Através destas migrações, terminam por se estabelecer 
em todo o litoral brasileiro, além de diversos pontos do 

2 Utilizamos para a referência de datações o sistema da Arqueologia, no qual elas são apresentadas em relação aos anos decorridos ou antes do presente (AP), 
contando-se, por convenção, a partir de 1950. 
3 CHMYZ et al., 1976, 20. “Tradição - grupo de elementos ou técnicas com persistência temporal”.
4 CHMYZ et al., 1976.  “Fase - Qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação, etc., relacionado no tempo e no espaço, num ou mais sítios.” 
Inicialmente DIAS Jr., que diagnosticou esta Tradição e as Fases em Mina Gerais e Rio de Janeiro, associou os sítios de Campos a Fase Mucuri. Hoje, com o avanço 
dos estudos, há uma tendência a considerar estes sítios de Campos como outra expressão da Tradição Una, sobretudo devido aos dados do Sítio do Caju, escavado 
naquela região (a maior aldeia pré-histórica conhecida no Estado do Rio de Janeiro). 
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Figura 1 – Esquema da dispersão da Tradição Una (direções hipotéticas).

interior. Sua datação absoluta mais antiga é de 1.220 A.P., 
para a sua Subtradição Pintada, no Rio Grande do Sul 
(Fase Irapuã)5, enquanto a Subtradição Corrugada, tem a 
datação absoluta mais antiga em 1.475 A.P., também no 
Rio Grande do Sul (Fase Guaratã). (Figura 6)

Sua expansão demonstra que eram grupos de gran-
de mobilidade e alto grau de adaptação. Sua cerâmica, 
não tão boa tecnologicamente, é extremamente decorada, 
ocorrendo tanto à pintura policroma (vermelho e preto 

sobre branco) com padrões geométricos, quanto à deco-
ração plástica (corrugado, escovado e ungulado, princi-
palmente). Estes padrões decorativos parecem predomi-
nar diferentemente entre as subtradições e as regiões. As 
formas são bem diversificadas, parecendo predominar os 
vasilhames tipo vasos e tigelas. Esta cerâmica costuma 
ser acompanhada de material lítico (tanto instrumentos 
quanto lascas) (Figuras 7 e 8). Seus sítios, normalmente 
não muito profundos, seguem o padrão típico de aldeias 

5 MENTZ RIBEIRO, 1998, comentário pessoal.
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Figura 3 – Sepultamento primário e urna (sepultamento secundário) da 
Tradição Una, durante escavação do Sítio do Caju, Campos, Rio de Janeiro 
(Arquivo IAB).

Figura 2 – Cerâmicas da Tradição Una (Acervo IAB). Figura 4 – Jean-Baptiste Debret, século XIX, Enterro do cacique puri-coroado.

Figura 5 - Jean-Baptiste Debret, século XIX, Festa dos coroados (observar a 
forma do vaso cerâmico).
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a céu aberto, sendo que dificilmente ocupavam grutas. 
São conhecidos sepultamentos tanto primários quanto 
secundários. Sua subsistência baseava-se no cultivo da 
mandioca, seguindo o padrão amazônico (derrubada e 
queimada). Os tupiguarani parecem ter preferido os am-
bientes de mata, embora estejam presentes até no semiá-
rido nordestino. (Figuras 9 e 10).

Um dos aspectos mais interessantes desta tradição 
são suas migrações em direção norte. Ao que tudo 
indica, iniciaram-se algum tempo antes da chegada do 
colonizador, havendo ainda alguns poucos grupos que 
prosseguem neste deslocamento. Segundo sua mitologia, 
os tupiguarani migrariam à procura da terra sem males 
(um “paraíso” na terra), que se localizaria ao norte ou 

Figura 6 – Dispersão da Tradição Tupiguarani.
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além mar. Mais de um estudioso da cultura tupiguarani já 
interpretou esta busca como um saudosismo amazônico. 
Contudo, deveriam existir, também, razões materiais 
bem fortes a impulsioná-los.

Evidentemente, uma Tradição tão rica, longa 
e extensa teria que comportar variações, além das 
fases locais. Inicialmente quatro, os pesquisadores 
reconhecem hoje duas subdivisões para a Tradição, tendo 
o Paranapanema como divisa: ao norte a Subtradição 
Pintada, ao sul a Subtradição Corrugada. Entre os dois 
grupos, além do predomínio destas decorações, haveria 
diferenças tecnológicas e econômicas, como o formato 
dos vasilhames e as práticas agrícolas, tudo indicando 

que ao sul se cultivasse a mandioca doce e ao norte a 
mandioca amarga. Esta divisão corresponderia, também, 
a duas populações diferenciadas linguisticamente, 
assim costuma-se também falar em Subtradição Tupi ou 
Tupinambá, para a variante norte e Subtradição Guarani, 
para a variante sul.

Contudo, se os pesquisadores parecem concordar 
quanto a este esquema, discordam quanto à origem destas 
duas subtradições, existindo dois modelos principais 
para explicá-las. Para SCHMITZ (1991), inicialmente, 
um único grupo teria se instalado nas matas do sul, 
predominando, em um primeiro momento, a decoração 
pintada:

Figura 7 – Vaso tupiguarani (Arquivo Casa 500 anos de Cabo Frio). Figura 8 – Tigela tupiguarani: observar a decoração pintada (Arquivo P. Seda).

Figura 9 – Hans Staden, século XVI, mulheres tupiguarani fabricando bebida 
(observar as formas dos vasilhames).

Figura 10 - Hans Staden, século XVI, ritual de sepultamento em aldeia 
tupiguarani.
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Passados alguns séculos de sua instalação nas matas 
do Sul, nos damos conta de duas populações: uma do 
Paranapanema para o norte e ao longo da costa leste 
brasileira, que fala Tupi; a outra, no Paraguay, nos 
três estados do sul do Brasil e em partes do nordeste 
argentino, falando Guarani.

Por outro lado, BROCHADO (1989), propõe 
um esquema mais complexo, em que os dois grupos 
sempre estiveram separados. Para este autor, os antigos 
tupiguarani, saindo do vale do rio Madeira teriam se 
dividido, já naquele momento, em dois grupos: um, 
“proto-guarani”, originário de um ramo da Subtradição 
Guarita, teria seguido em direção ao vale do Guaporé, 
daí teriam descido para o Paraguai e, “após uma longa e, 
diga-se, descaracterizadora viagem”, como observa DIAS 
Jr. (1994/95, 117), atingido o sul do Brasil; o outro, 
“proto-tupi”, também originário de um ramo daquela 
tradição amazônica, por ele denominada de Subtradição 
Miracangüera, teria descido o Amazonas e, após colonizar 
a ilha de Marajó, teria se expandido em direção sul, pelo 
litoral. Segundo BROCHADO (1989):

Do encontro entre os dois grupos, separados por quase 
um milênio, resultou a formação de uma fronteira ativa 
e hostil, em parte ao longo do Tietê, a qual subsistiu 
até o início do período histórico, só terminando com 
a destruição dos Tupinambá e a dispersão dos Guarani 
(BROCHADO, op. cit., 75).

Em que pese a maior sedução deste modelo, onde 
os tupiguarani descenderiam da Tradição Policroma, 
da Amazônia, DIAS Jr. (op. cit.) demonstrou sua 
inviabilidade, na medida em que, entre outras coisas, 
o quadro de datações da tradição não sustenta uma 
migração norte/sul pelo litoral. Por outro lado, sem 
negar o modelo de Schmitz, o autor propõe outras 
questões:

Como modelo inicial de proposta, apresentamos a ideia 
de que a região entre o Paranapanema e Guaratiba seja a 
zona “core” do povoamento Tupi, de onde grupos pres-
sionaram os limites com a região sul e se expandiram 
para o norte. Sugerimos ainda, frente ao horizonte antigo 
estabelecido por um razoável número de datações dispo-
níveis para a área, que tal povoamento pode ter ocorrido 
nos momentos iniciais da diferenciação Tupi e Guarani. 

Em relação à economia horticultora predominante, su-
pomos que existam elementos documentais e arqueoló-
gicos suficientes para demonstrar o uso constante, em-
bora com práticas alimentares diferenciadas, tanto da 
mandioca quanto do aipim, o que poderia reforçar nossa 
ideia anterior de que esta é uma daquelas áreas onde este 
cultígeno é mais antigo neste país, anterior mesmo à co-
lonização por povos desta Tradição (Op. cit., 131).

No Rio de Janeiro, são reconhecidas quatro fa-
ses desta Tradição: as Fases Guaratiba (870±100 A.D.), 
Sernambitiba e Itabapoana no litoral e as Fases Ipuca e 
Itaocara, no vale do Paraíba e afluentes. Ocorre, no li-
toral, um caso interessante: embora a Tradição Una seja 
mais antiga que a Tupiguarani no território fluminense, 
enquanto aquela penetra pela serra, esta penetra pelo 
litoral. Desta forma, quando populações portadoras de 
cerâmica da Tradição Una atingem o litoral (a Fase Una), 
localizando-se principalmente na região de Cabo Frio, já 
encontram ali os Tupiguarani e, desse modo, sofreram 
sua influência desde o início de sua instalação, que se 
prolonga, pelo menos, até 720 A.P. Ao contrário, os que 
permaneceram na serra sofreram a influência Tupiguarani 
apenas no final da Fase Mucuri, que também parece 
ter influenciado a Fase Ipuca (MEGGERS & EVANS, 
1985).  

São principalmente grupos do formativo que ocu-
pavam o Rio de Janeiro, quando da chegada do europeu. 
O impacto da colonização, sobre estes grupos, se dá de 
forma diferenciada e muitas destas tradições perduram 
ainda por um bom tempo. É preciso lembrar, que a co-
lonização não se deu imediatamente e que ela ocorreu 
em momentos diferentes, ao longo de nosso território. 
Assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, existem notícias 
de grupos da Tradição Una até o século XVIII na Serra 
Fluminense.

Os grupos das tradições Una e Tupiguarani, como 
podemos perceber, embora aparentemente originários 
da mesma região (Amazônia), tomam caminhos com-
pletamente diferentes e terminam por se encontrar no 
Rio de Janeiro. Acompanhar seus deslocamentos no 
tempo e no espaço, com a manutenção de características 
fundamentais, juntamente com a perda e incorporação 
de outras, pode nos fornecer pistas significativas sobre 
a questão do espaço e do tempo entre as sociedades pri-
mitivas6. 

6 Sob este termo estamos designando as sociedades de bando e tribais e o utilizamos, sem qualquer conotação pejorativa, no sentido de primevas. Primitivo, para 
nós, é um qualitativo.
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ESPAÇO E ADAPTABILIDADE: ECOLOGIA E 
POPULAÇÕES PRIMITIVAS

A arte não é simplesmente o produto da cultura de um 
grupo. Ela é uma marca dessa cultura. E um dos aspectos 
fascinantes a respeito da história da humanidade é como 
estes marcos culturais evoluíram e se interligaram com as 
atividades mais básicas de subsistência, como a obtenção 
de alimentos. A arte vai, além disso, contudo. Ela envolve 
uma habilidade cognitiva de mais longo alcance do que 
a necessária simplesmente para subsistir. Um Mozart 
ou um Miguel Ângelo, a construção das pirâmides ou 
do Partenão - tudo isto ultrapassa intelectualmente as 
estratégias de subsistência naquelas culturas.
MARSHACK, 1972.

(...) Entretanto, esses impressionantes fatores tecnológi-
cos não afetam os processos físicos e biológicos que go-
vernaram a biosfera durante, pelo menos, meio bilhão 
de anos. O homem desenvolveu-se do mesmo modo que 
outras espécies e sua sobrevivência depende de sua habi-
lidade em manter as funções biológicas. A cultura mul-
tiplicou os meios pelos quais essas necessidades podem 
ser satisfeitas.
MEGGERS, 1979.

Modernamente entende-se não ser possível com-
preender as populações humanas fora de seu ambien-
te. Desta forma, a cultura representaria o instrumen-
to de interação homem/ambiente7, de tal forma que 
RAPPAPORT (1984) entende que nossa espécie in-
ventou a cultura e o ritual para dar significado a um 
mundo sem significado. A percepção desta interação 
é tão forte, que hoje se fala em antropologia ecoló-
gica (HARDESTY, 1977; MORAN, 1990 e 1994).

Segundo KIRCH (1982, 131), a relação entre 
cultura e natureza, dentro de uma visão sistêmica, pode 
ser entendida como uma interação entre ambiente, 
adaptabilidade e demografia, sendo o elemento cognitivo 
o mecanismo gerador, armazenador e transmissor da 
informação adaptativa.

Arqueologicamente, este dinamismo reduz-se a 
restos, normalmente, materiais, que refletem ambientes, 
demografia e atividades humanas passadas, em outras 
palavras, dados arqueológicos.

Desta forma, cabe ao arqueólogo, ao tentar recons-
tituir a organização e modos de vida das populações pré

-históricas, não somente revelar estes dados materiais, 
mas, sobretudo, procurar compreender as inter-relações 
entre estes dados, dentro de um sistema dinâmico.

Desta forma, como observa LEROI-GOURHAN 
(1976, 92):

Se se considera o documento pré-histórico não mais 
como um calendário, mas como um texto, a atividade 
essencial da pesquisa não se encontra mais na reflexão 
interpretativa sobre os objetos devidamente recuperados 
na sua ordem estratigráfica, mas na leitura do documento 
que é constituído pela superfície descoberta pela 
escavação, documento efêmero, amálgama de poeira, 
pedras, restos de ossos, cujo valor fundamental reside 
apenas nas relações mútuas dos elementos que o 
compõem. 

O arqueólogo, portanto, objetiva decodificar as 
informações contidas em cada dado estudado. Cabe a 
ele, ler as relações que cada peça contém, considerando 
sempre que tudo se associa em uma rede de relações 
onde cada parte integra o todo e deste participa, sendo 
impossível abordar-se cada parte sem abordar-se o todo.

O processo cognitivo reflete, em última análise, 
padrões de comportamento, culturalmente transmitidos, 
com os quais as populações humanas interagem com 
seu ambiente. A adaptabilidade humana pode ser vista 
como um conjunto de subsistemas, como a tecnologia, 
os padrões de assentamento, os meios de subsistência e 
mesmo a arte. Desta forma, a arte pode e deve ser vista 
como expressão da sociedade que a produziu, refletindo e 
atuando na estrutura social em que está engajada e, desta 
forma, é possível, através da arte, compreender diversos 
aspectos de uma sociedade (SEDA, 1988, 17).

Por outro lado, é óbvio ser impossível, apenas 
pelos restos materiais, reconstituirmos todos os aspectos 
da vida das populações pretéritas, assim, hipóteses 
e modelos devem ser testados, através da conduta 
observável de persistências, comparáveis, destes aspectos. 
Contudo, repetindo, é preciso lembrar, se a comparação 
é indispensável, “analogia somente pode ser aplicada a 
conjuntos de características idênticas ou homogêneas” 
(CONSENS, 1985, 34).

Neste sentido, a “New Archaeology”, considera 
os restos materiais como reflexo dos padrões de 
comportamento, vinculados a contextos ambientais, 
passados. Deste princípio, observa-se que, a partir de 

7 Ao utilizarmos os termos ambiente ou meio-ambiente, estamos nos referindo a seus aspectos físicos, biológicos e sociais, ou seja, o mundo biótico e abiótico 
(MORAN, 1990, 314).
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uma abordagem sistêmica, entendendo a cultura como 
um sistema de partes inter-relacionadas e interatuantes, 
relacionando-se dinamicamente com o meio ambiente:

o resultado lógico desta posição é a convicção de que 
um dos principais objetivos da arqueologia deve ser 
correlacionar à estrutura dos restos materiais com os 
elementos de conduta de um sistema cultural (WATSON, 
LeBLANC & REDMAN, 1981, 81).   

A incorporação da Teoria de Sistemas (PLOG, 
1975) à “New Archaeology”, portanto, trouxe à arqueologia 
um embasamento ecológico e a adoção do conceito de 
ecossistema (ODUM, 1988, 11-12), entendendo os 
restos arqueológicos não como objetos “per si”, mas sim 
como elos entre o homem e seu meio natural.

Partindo de um enfoque comportamental, podemos 
afirmar que a arqueologia pretende explicitar as relações 
entre comportamento humano e cultura material em 
qualquer tempo (RATHJE & SCHIFFER, 1982). Dentro 
deste pensamento e considerando que a cultura material 
reflete e interfere no meio, os restos arqueológicos, por 
suas propriedades, podem permitir inferências sobre 
algum fenômeno específico ou sobre como e por que as 
sociedades mudam, bem como operam tais mudanças.

O princípio básico em qualquer conjunto de restos 
arqueológicos, do ponto de vista comportamental, é 
que os produtores de tal conjunto, desenvolvendo uma 
adaptabilidade, orientaram suas atividades de forma 
metódica. Assim, o conjunto reflete tanto o padrão de 
suas atividades como a sua integração.

Na medida em que entendemos, serem os restos 
arqueológicos uma das melhores vias de reconstituição 
do comportamento das populações pré-históricas e que 
estes refletem e interagem com o meio, fica evidente 
a importância da abordagem ecológica nos estudos 
arqueológicos.

A abordagem ecológica mostra-se fundamental, 
sobretudo pelas questões ligadas a adaptabilidade, a qual 
pode ser definida como:

(...) o modo pelo qual os sistemas culturais se ajustam 
entre si e ao seu ambiente, adequando-se as suas 
especificidades ao mesmo tempo em que o manipulam 
e controlam, numa conjugação altamente interativa 
(ANDRADE LIMA, 1991, 17).

O conceito de adaptação é uma das questões 
fundamentais da teoria ecológica. Dentro de uma 

visão biológica, ela pode ser vista como o conjunto de 
mudanças genéticas que conferem a uma espécie um 
maior sucesso reprodutivo, enquanto que, dentro de 
uma visão não-evolucionista, pode ser considerada como 
mudanças fisiológicas e comportamentais, propiciadas 
por mudanças ambientais. Contudo, é preciso lembrar, 
o processo de adaptação nunca é perfeito, sendo tempo e 
interação componentes básicos no sucesso ou não deste 
processo.  Por outro lado, trata-se de processo presente em 
todos os níveis (individual, doméstico, social, biológico, 
etc.) de uma sociedade ou população, sendo igualmente 
observável em todos eles. Ocorre, porém, que dificilmente 
pode se estudar mais de um destes, de forma adequada, 
para entender a adaptabilidade de determinadas práticas 
(MORAN, 1990, 26-27).

Reavaliando as relações entre as culturas e os 
ambientes, o recurso aos princípios da ecologia levou a 
uma reformulação do próprio conceito de cultura, vista, 
até então, como um sistema interligado, fechado, até 
certo ponto autônomo dos fenômenos naturais.

A visão ecológica, pelo contrário, entende serem os 
sistemas culturais sistemas abertos, dinâmicos, sujeitos 
a pressões dos fenômenos naturais. Pensando desta 
forma, torna-se extremamente mais fácil compreender 
a dinâmica cultural: emergência, desenvolvimento, 
estabilidade, mudança, desaparecimento, etc., em função 
de estímulos internos e externos, naturais e sociais. A 
cultura, deste modo, é vista quase como um organismo.

Assim, a perspectiva ecológica permite compreender 
melhor sistemas de subsistência, pois, adotando, pelo 
menos teoricamente, uma visão holística, transfere 
suas atenções de correlações simplistas, que permitem 
determinismos ecológicos e culturais, para redes de 
relações complexas, características dos sistemas ecológicos.  
Enfatizando os estudos em nível de populações e não 
de etnias, cria uma forma mais adequada de definir 
populações comparáveis e quais têm uma situação 
ecológica que as diferencia significativamente.

Dentro desta visão, o conceito de ecossistema é 
fundamental, pois, entendendo-o como o contexto 
geral onde ocorre a adaptação humana, fica claro que a 
adaptação de uma população reflete pressões ambientais 
presentes e passadas e, fundamental para a arqueologia, 
quanto maior o tempo de ocupação de um ambiente 
estável, maior o grau de adaptação.

O processo de adaptação pode seguir vários 
caminhos, sendo que “o mais comum deles é a difusão 
cultural” (MORAN, op. cit., 31), que é facilitada, em 
qualquer população, pela exogamia e pelo intercâmbio 
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econômico e desta forma a adaptação a uma nova área 
será mais rápida se nela já existir uma população. Na 
ausência de difusão, porém, podem se desenvolver novas 
formas de adaptações.

Por outro lado, todo sistema adaptativo, incluindo 
os humanos, são conservadores e mudanças só ocorrem 
quando as pressões ambientais mudam acentuadamente. 
Entretanto, o ambiente de um indivíduo, ou de uma 
população, inclui as pressões materiais que podem se 
originar tanto do ambiente físico, quanto do humano 
ou social (ou de todos eles) e as soluções encontradas 
por cada população refletem todas as suas experiências 
materiais e culturais, procurando desenvolver estratégias 
efetivas que garantam sua existência.

Considera-se também, dentro desta perspectiva, 
que nenhuma sociedade humana está completamente 
adaptada, pois:

tentam restringir suas mudanças internas a um 
mínimo necessário à sua sobrevivência;

o meio ambiente caracteriza-se tanto por flutuações 
anuais, como por mudanças significativas em longo prazo, 
o que dificulta à adaptação as condições predominantes e

em todos os sistemas humanos ocorre uma grande 
variabilidade biológica, social e cultural, implicando em 
inúmeras soluções individuais com resultados diversos.

Diante disto, a ecologia humana pode ser entendida, 
dentre outras maneiras, como um enfoque interdisciplinar 
sobre as relações entre uma população humana e seu 
ambiente, sendo relevantes para ela tanto os processos 
adaptativos, quanto os mal adaptativos, uma vez que 
qualquer adaptação bem sucedida em relação a determinado 
ponto, leva, quase sempre, a uma má adaptação em outro. 
Desta forma, a adaptação que beneficia um nível não é, 
necessariamente, benéfica para outro.

A partir desta base de pensamento, a ecologia cultural 
e a ecologia de sistemas são duas das linhas que mais têm 
orientado as pesquisas arqueológicas.

Desenvolvida por STEWARD (1955), a ecologia 
cultural permitiu a arqueologia ultrapassar uma fase de 
determinismo geográfico e particularismo histórico. 
Basicamente, o que esta linha de pensamento propõe é a 
análise interativa entre sociedades e meio ambiente, par-
tindo do conceito de núcleo cultural:

(...) a constelação de traços mais estreitamente 
relacionados com as atividades de subsistência e 
com a organização econômica, incluindo os padrões 
sociais, políticos e religiosos cuja íntima conexão com 
tais atividades pode ser determinada empiricamente 
(STEWARD, op.cit., 37).

Considerando que a vida econômica de uma popu-
lação está diretamente ligada à sua subsistência, os nú-
cleos culturais, fortemente dependentes do meio, seriam 
passíveis de uma análise ecológica. Haveria uma total in-
teração entre cultura e meio natural, interação esta cha-
mada de “causalidade recíproca”, “inter-relação dialética” 
ou “feedback”. Assim, ao contrário do determinismo, não 
se considera o ambiente um fator restritivo ou limitante, 
considera-se sim a existência de duas forças, não necessa-
riamente antagônicas, predominando ora uma, ora outra 
(KAPLAN & MANNERS, 1975, 123).

Desenvolvendo sua teoria, Steward criou um 
corpo teórico metodológico para a análise não do 
homem, mas para a análise do processo de utilização de 
recursos materiais por populações humanas. Para isto, 
procurou relacionar mudanças tecnológicas, econômicas 
e de organização social ao meio ambiente, opôs-se ao 
superorgânico e à ideia de que somente culturalmente 
podemos compreender a cultura, tentou isolar níveis 
particulares do ambiente e da cultura que estivessem 
relacionados.

No desenrolar de seu pensamento propôs a evolução 
multilinear (STEWARD, op.cit., 14-15), baseada nas 
múltiplas e variadas possibilidades das culturas, durante 
o processo de mudança e adaptação, demonstrando que 
a evolução não seguia um caminho único. Partindo desta 
premissa, os estágios da evolução cultural não têm muito 
significado, devendo-se privilegiar a análise dos processos 
de adaptação em sociedades específicas, comparáveis em 
termos de estratégias adaptativas, resultantes de respostas 
às características dos recursos ambientais. O processo 
evolutivo é visto como algo descontínuo, ora permitindo 
um maior controle energético e maior complexidade 
social, ora desembocando em formações sociais e 
econômicas mais simples.

Uma das críticas mais comuns a ecologia cultural é 
a de que ela estaria presa a um determinismo técnico-e-
conômico. Tais críticas, porém, carecem de fundamento, 
uma vez que os ecólogos-culturalistas entendem que as 
relações homem/meio não contêm suposições defini-
das a priori. Por outro lado, autores como VAYDA & 
RAPPAPORT (1968), apontaram diversos pontos ques-
tionáveis desta teoria, além de um possível determinismo 
tecnológico: a não relevância, ao selecionarem caracterís-
ticas ambientais, de micro-organismos e mesmo outros 
grupos humanos; uma falta de ênfase a aspectos mentais e 
ritualísticos da cultura. Steward, portanto, não teria per-
cebido a importância de fatores demográficos, epidemio-
lógicos e fisiológicos na análise ecológica.



Espaço e Tempo nas Sociedades Primitivas: as Tradições Una e Tupiguarani no Rio de Janeiro Pré-Colonial

Paulo Seda · 123

Contudo, como assinalou BINFORD (1962), a 
ecologia cultural mostrou-se um meio fundamental para 
o melhor entendimento dos processos culturais.  Se é 
verdade que, inicialmente, os modelos desenvolvidos 
eram extremamente lineares, a ecologia cultural soube 
ultrapassar estas questões, desenvolvendo uma visão 
mais sistêmica das relações cultura/meio, utilizando-se 
amplamente da Teoria de Sistemas.

Podemos considerar, inclusive, que foi esta revisão 
dos conceitos iniciais que originou a chamada ecologia 
de sistemas, teoria desenvolvida a partir dos trabalhos de 
GEERTZ (1963), que sugeriu pela primeira vez o uso 
do conceito de ecossistema na antropologia, procurando 
testar a validade da ecologia cultural e demonstrando que 
o comportamento humano nem sempre é resultado da 
adaptação ao meio físico, mas muitas vezes resultado de 
processos históricos, pressões sociais, políticas, etc.

Nesta visão das relações cultura/meio, relega-
se o conceito de “causalidade mútua” ou “recíproca”, 
empregando-se o conceito de sistema e entendendo tais 
relações como participantes de uma rede complexa de 
causalidade binária. Desta forma, a interpenetração entre 
cultura, biologia e meio ambiente trouxe o conceito de 
sistema ecológico ou ecossistema, considerado como 
“conjunto de relações dinâmicas entre seres vivos e coisas 
inertes, como intercâmbio de energia e matérias-primas 
suficientes para assegurar a sobrevivência” (HARDESTY, 
1977, 13-14).

Desta forma, cultura, biologia e meio-ambiente 
formam um único sistema, são considerados como 
indissociáveis, sempre em mutação, havendo entre 
estes três agentes um fluxo contínuo, cuja intensidade 
é variável, bem como as mudanças no interior deste 
sistema.

VAYDA & RAPPAPORT (1976) promoveram 
ainda mais o uso do conceito de ecossistema na ecologia 
humana, partindo do princípio de que o homem é 
apenas um componente de sistemas mais abrangentes e 
que a metodologia da ecologia aplicava-se inteiramente 
à ecologia humana, conceitos como população, 
comunidade e ecossistema seriam unidades biológicas, 
permitindo a interação entre pesquisas ambientais e 
antropológicas.

Evidentemente, é praticamente impossível lidar-
mos, ao mesmo tempo, com toda a interação que com-
põe o ecossistema, os chamados subsistemas. Da mesma 
forma, é dificílimo, em uma investigação empírica, esta-
belecer se um ecossistema está em equilíbrio ou não, uma 

vez que podem ocorrer mudanças durante a pesquisa. 
Seria mais importante, dentro de uma investigação eco-
lógica, aprofundar a natureza e a frequência dos fatores 
que desequilibram o sistema, bem como os mecanismos 
ativados por tais desequilíbrios. Deste modo, é preciso 
estabelecer relevâncias e isolá-las a fim de resolver-se as 
questões apresentadas ou desenvolvidas, o que estabelece, 
sem dúvida, um limite operacional na análise.

Logicamente, todas as partes de um sistema são 
igualmente importantes, contudo, elas se apresentam e 
atuam com diferentes graus de intensidade, permitindo, 
na análise, um tratamento diferenciado destas partes, 
obviamente sem deixarmos de observar seu caráter 
articulado (ANDRADE LIMA, 1991, 23).

Podemos considerar, que cada sociedade relaciona-
se com o meio ambiente a partir de sua ideologia 
própria, a qual permeia uma cultura que socializa os seus 
membros. A partir da análise de comunidades e questões 
ambientais atuais, percebe-se que cada indivíduo pode, 
no entanto, escolher entre a sua cultura de origem e as 
culturas vizinhas.

Importante, também, é a contribuição de BENNET 
(1976, 310), demonstrando a relevância da região como 
uma unidade de análise, enfatizando que esta oferece um 
campo mais abrangente para as mudanças comportamen-
tais ao longo do tempo. SCUDDER (1973), por sua vez, 
teorizou como as populações reagem ao deslocamento, 
defendendo que, inicialmente, diminuiria sua fertilida-
de, aumentando consideravelmente a mortalidade e a 
morbidade.  Tal fato, adaptativamente, reduz a demanda 
por recursos do novo ambiente. Adaptando-se ao novo 
ambiente, a fertilidade aumentaria, diminuindo a morta-
lidade e a morbidade.

Por seu lado, ALLAND (1970) vê o comportamento 
humano como envolvido em frequentes decisões 
adaptativas, em meio a alternativas que quase nunca são 
ótimas, demonstrando que uma adaptação que pode ser 
ruim em longo prazo, pode se tornar eficaz em curto 
prazo ou vice-versa, enquanto EDGERTON (1971,303), 
ressaltando o papel do ambiente no desenvolvimento das 
adaptações humanas entende ser o indivíduo a unidade 
adaptativa e que o processo de adaptação cultural é lento 
e conservador. 

Os adaptacionistas, portanto, concordam que a 
adaptação ocorre em pelo menos dois níveis: o individual 
e o sociocultural.

Outra importante “escola”, herdeira das anteriores e 
que vem contribuindo para o entendimento das relações 
entre homem e meio é a etnoecologia, entendida como 



  124 · Paulo Seda 

Formação e Ocupação de Litorais nas Margens do Atlântico - Brasil / Portugal

uma etnografia que procura evidenciar o ponto de vista 
da população sobre fatores ecológicos, sociais e culturais.  
Dentro desta “escola”, merecem destaque no Brasil os 
estudos de etnobiologia (RIBEIRO, 1986) vista como:

o estudo do conhecimento e das conceituações 
desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da 
biologia.  Em outras palavras, é o estudo do papel da 
natureza no sistema de crenças e da adaptação do homem 
a determinados ambientes. Neste sentido, a etnobiologia 
relaciona-se com a ecologia humana, mas enfatiza as 
categorias e conceitos cognitivos utilizados pelos povos 
em estudo (POSEY, 1986, 15).

A etnobiologia, e por extensão a etnoecologia, 
entende que o conhecimento humano sobre o ambiente 
atua sobre seus atos e que, diante disto, o entendimento 
dos conceitos cognitivos de uma população são utilíssimos 
para uma compreensão etnográfica e ecológica.

Diante de todas estas linhas de pensamentos, além 
de outras igualmente importantes, mas não consideradas 
aqui, a ecologia humana propõe hoje modelos mais com-
plexos, onde merecem destaque estudos sobre a evolução 
multilinear e o significado da evolução específica; a ênfase 
dos adaptacionistas quanto às decisões individuais no uso 
do ambiente; a compreensão, através da ecologia de siste-
mas, da interação homem/meio e da utilização do conhe-
cimento humano na compreensão e uso do ambiente. A 
utilização do conceito de adaptação traz, particularmen-
te, a possibilidade de unificar as várias linhas de pensa-
mento e por sua vez o foco de estudo da etnoecologia, 
permite um entendimento da importância da classifica-
ção cognitiva nos processos de adaptação, ressaltando o 
caráter conservador de tal conhecimento.

CONTINUIDADE E MUDANÇA NAS 
TRADIÇÕES UNA E TUPIGUARANI: A QUESTÃO 
DO TEMPO NAS SOCIEDADES PRIMITIVAS

Com base no exposto e pensando a expansão das 
Tradições Una e Tupiguarani, algumas questões nos 
parecem claras.

Há 1.850 anos, embora há pelo menos 2.000 anos 
os cultivos já fossem conhecidos, à exceção da Tradição 
Una (DIAS Jr., 1978/79/80, 17-20) nenhuma outra 
cultura horticultura-ceramista, fora da Amazônia, havia se 
desenvolvido no Brasil: por esta época, esta tradição encontra-

se em pleno desenvolvimento no noroeste de Minas Gerais 
e, cerca de 50 anos antes, já atingira o sul do Estado. Por 
outro lado, se 300 anos após o início dessa ocupação a 
Tradição Taquara (SCHMITZ & BECKER, 1991) já estava 
se desenvolvendo no Rio Grande do Sul e, cerca de dez anos 
após, os tupiguarani já estavam se expandindo pelo sudeste 
(DIAS Jr., 1994/95), somente 1.000 anos depois a Tradição 
Sapucaí, os primeiros horticultores que dominaram o 
cerrado (SCHMITZ, 1987: 30), encontram-se em Minas 
Gerais, embora haja a possibilidade de que desde 950 anos 
A.P. os tupiguarani da Fase Belvedere (DIAS Jr., 1976/77, 
123) já estivessem no sul do Estado.

Desta forma, tudo indica que o povoamento do 
Rio de Janeiro pode ser entendido dentro de um quadro 
mais amplo, onde, em que pese o início tão recuado da 
horticultura no Sudeste, o modo de vida caçador-coletor 
parece ter se prolongado ainda por muito tempo na 
região. Este fato merece algumas reflexões.

Em primeiro lugar, se normalmente fala-se de 
períodos, é preciso diferenciar este termo de estágio. 
Enquanto período é, necessariamente, uma divisão 
cronológica, desenvolve-se entre determinadas datas ou 
acontecimentos, estágio é, necessariamente, uma divisão 
cultural, podendo ou não comportar um componente 
cronológico. Isto explica porque, por exemplo, ainda 
hoje existem populações caçadoras-coletoras que, 
evidentemente, não se enquadram dentro dos chamados 
“períodos pré-históricos”, mas, poderíamos dizer, 
encontram-se em um estágio de caça e coleta.

Desta forma, o início de um período e o fim de 
outro não implica na extinção das características antigas 
e o domínio total das novas características, mas sim 
no predomínio destas e na diminuição da intensidade 
daquelas. Mesmo porque, o que caracteriza um período 
é a predominância de determinadas características, não 
a exclusividade: até que ponto podemos dizer que, no 
Brasil, o chamado período colonial acaba com todas as 
características do período pré-colonial? Será que nossa 
cultura não conserva uma série de características das 
culturas aqui encontradas pelo colonizador? Portanto, 
ousamos dizer, dificilmente ocorrem rupturas: o que 
é rompido já possui algo do que rompe e o que rompe 
ainda conserva muito do que está rompendo.8

Por outro lado, as mudanças atingem as diferentes 
populações e culturas com intensidades também 
diferentes. Assim, ao mesmo tempo em que algumas 
culturas adotam rapidamente as novas características ou 

8 Um exemplo disto seria a questão da horticultura e da cerâmica no Sudeste que, ao que tudo indica, não trazem, em um primeiro momento, grandes alterações, 
inexistindo uma dicotomia, mas sim uma continuidade entre os períodos pré e cerâmico na região.
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inovações, existem aquelas que as adotam gradativamente 
e, normalmente, de forma restrita e ainda aquelas que 
permanecem como estavam. Isto, ao que parece, poderia 
ser explicado através de duas vertentes:

A difusão nunca opera no vácuo; ao contrário, sua ação é 
facilitada, impedida ou distorcida pelo contexto geográfico 
e composição cultural, tanto das configurações doadoras 
quanto das receptoras. Vamos considerar primeiro alguns 
dos fatores geográficos mais relevantes. O mais evidente é 
a distância, visto que, quanto mais próximos estejam os 
grupos uns dos outros, maiores oportunidades surgirão 
para o intercâmbio. Entretanto, muitas vezes a comuni-
cação é impedida por barreiras físicas, tais como desertos 
ou montanhas, ou por descontinuidades no ambiente. ...A 
importância da compatibilidade ambiental, para o sucesso 
da disseminação de um grande inventário de traços cultu-
rais é mais claramente ilustrada pelas florestas...
O nível de desenvolvimento é outro fator significativo 
para determinar a intensidade da influência que uma cul-
tura exerce sobre a outra. Cada cultura é uma configura-
ção altamente integrada e assim deve mantê-la para per-
manecer viável. Neste sentido, possui mecanismos para 
a rejeição de inovações incompatíveis e potencialmente 
desagradáveis (assim como um animal possui mecanis-
mos de defesa contra infecções), geralmente admitindo 
apenas os produtos de difusão que se harmonizem com 
o contexto preexistente. Dentre as culturas relativamen-
te simples, como as Marginais9, o crivo é muito fino e 
pouco passa através dele. À medida que a complexidade 
cultural aumenta, uma grande variedade de inovações 
pode ser acomodada, culminando na fantástica diver-
sidade que nos rodeia atualmente (MEGGERS, 1979, 
212-213).

Neste sentido, existem diversos exemplos de popula-
ções ou culturas, tanto etnográficas quanto arqueológicas 
que, por uma razão ou por outra, não adotaram a horti-
cultura, mesmo quando esta se generalizou: os esquimós, 
seguramente, pela primeira razão, a geográfico-ambiental 
e alguns caçadores-coletores do Sudeste Brasileiro, prova-
velmente, pelas duas razões combinadas.

Evidentemente não existem sociedades estáticas, 
todas elas mudam. Porém, certamente, o que há de 
diferente é o ritmo e a intensidade destas mudanças: 
enquanto sociedades como a nossa valorizam por demais 
a mudança, nas sociedades primitivas o que se valoriza é 
a continuidade ou permanência:

Partindo do princípio que nenhuma sociedade consegue 
se manter inalterada, ao longo do tempo, podemos 
perguntar, então, o que explicaria a permanência de 
sociedades tão antigas, como os bandos e as tribos, 
que sobreviveram até hoje (ou que sobreviveram até 
pouco tempo atrás) com padrões de comportamento e 
relações ambientais que parecem repetir as evidências 
reconstituídas pelos arqueólogos para sociedades situadas 
a centenas ou milhares de anos passados. Podemos 
lembrar que as mudanças pelas quais essas, sem dúvida, 
passaram, foram de tal ordem pequenas, que não 
alteraram o esquema básico que as caracteriza como 
“bando” ou “tribo”. Elas possuíam sistemas de controle 
de tal forma eficazes que não permitiam (salvo situações 
excepcionais, ou críticas) mudanças substanciais nestes 
padrões de longuíssima duração (DIAS Jr., 1992, 159).

As sociedades primitivas, portanto, podem ser en-
caradas como sociedades tradicionais ou conservadoras. 
Logicamente, não é possível conceber-se sociedades to-
talmente tradicionais, contudo, nestas sociedades as mu-
danças são por demais pequenas e, portanto, não inte-
gram seu comportamento consciente, “a não ser quando 
atingem um determinado grau de manifestação que, de 
tão repetido é consequentemente aceito’” (Op. cit., 158). 
Esta concepção própria de história, que poderíamos, tal-
vez, chamar mesmo de ahistórica, implica também, evi-
dentemente, numa outra visão de tempo:

... Os hopis utilizam os numerais cardinais “um, dois, 
três...” apenas para objetos concretos. Unidades de 
tempo eles não contam com esses números, mas sim 
com os ordinais, “primeiro, segundo, terceiro... dia”, e 
usam “dia” sempre no singular. Não se subentende neste 
caso uma diferença radical na concepção de “tempo”? 
Os hopis - diz Whorf - não contam os dias como nós 
contamos várias pessoas que se encontram juntas, mas 
sim do modo como contamos as sucessivas aparições da 
mesma pessoa: “sua primeira, segunda, terceira visita”. 
Eles veem na sequência dos dias não uma distribuição 
linear, mas sim um retorno cíclico.
Whorf sustenta esta tese com a ilustração de determinados 
comportamentos dessas pessoas. Se é o mesmo dia que 
retorna amanhã, podemos influenciar o futuro com 
determinados comportamentos, neste caso em sua 
maioria de tipo cerimonial, com orações, meditação, 
execução de ritos e danças, mas também com meios 
mágicos a serem utilizados (STÖRIG, 1990, 211-212).
  

9 Os caçadores-coletores.
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Nestas sociedades, o importante é a continuidade e 
perpetuação dos usos e costumes consagrados pelo êxito, 
repetindo-se o sancionado e refazendo o que é aceito, 
dentro de uma sequência conhecida e baseada em ciclos 
(ELIADE, 1985).

Por mais estranho que isto nos pareça, é através da 
manutenção destes padrões que a sociedade se identifica 
como grupo:

A divisão social, a eventualidade do Estado são a morte 
da sociedade primitiva. Para que a comunidade possa 
afirmar sua diferença, é mister que seja indivisa; a sua 
vontade de ser uma totalidade excluída de todas as outras 
apoia-se na recusa da divisão social: para se pensar como 
Nós diferentes dos Outros, é necessário que o Nós seja 
corpo homogêneo. ...Recusa de unificação, recusa do Um 
separado, sociedade contra o Estado. Cada comunidade 
primitiva quer permanecer sob o signo da sua própria 
Lei (auto-nomia, independência política) que exclui a 
transformação social (sociedade manter-se-á o que é: ser 
indiviso). A recusa do Estado é a recusa da exonomia, da 
Lei exterior, muito simplesmente a recusa da submissão, 
inscrita na própria estrutura da sociedade primitiva 
(CLASTRES, 1980, 43-44).

Assim, ser uma sociedade tradicional implica 
na manutenção de um corpo de valores, crenças, 
comportamentos e relações que os seus integrantes vêm 
como o padrão. Evidentemente, quanto mais tradicional 
a sociedade, menos se admite mudanças, impondo-se 
uma variedade de “sistemas integrados de relações entre as 
pessoas, tanto dentre elas, quanto dentre elas e o exterior, 
seja este considerado como outra sociedade, ou ambiente, 
ou ideias externas” (DIAS Jr., op. cit., 158). Portanto, os 
membros desta sociedade se identificam entre si e perante 
o outro pelos seus traços sociais peculiares, inconfundíveis 
e inalterados:

... a diferença fundamental entre o homem das civilizações 
arcaicas e o homem moderno, “histórico”, reside no valor 
crescente que este atribui aos acontecimentos históricos, 
isto é a essas “novidades” que, para o homem tradicional, 
constituíam ou circunstâncias sem significado, ou 
infrações às normas (portanto, “faltas”, “pecados”, 
etc.), e que, nessa medida, deviam ser “expulsas” 
(abolidas) periodicamente. ... Os mitos primitivos 
referem frequentemente o nascimento, a atividade e o 
desaparecimento de um deus ou de um herói cujos gestos 
(“civilizadores”) passam a ser eternamente repetidos. O 
que significa que também o homem arcaico conhece uma 

história, ainda que essa história seja primordial e se situe 
num tempo mítico (ELIADE, 1985, 166-167).
 
Por outro lado, para que ocorra a permanência 

ou a mudança é preciso que haja estímulos, sejam de 
caráter ambiental, sejam de caráter social. Diante do 
quadro apresentado para as tradições Una e Tupiguarani, 
podemos entender que, no Rio de Janeiro, os estímulos 
para mudanças eram muito baixos, enquanto os 
estímulos para permanência muito altos. Acreditamos 
que a complexidade e diversificação do ecossistema seria 
a base para entendermos a permanência de uma e outra 
tradição. Ou seja, aqui os estímulos, sobretudo a partir do 
ambiente, seriam bem maiores para a permanência do que 
para a mudança, o que teria levado ao desenvolvimento 
de mecanismos de rejeição a inovações profundas.

CONCLUSÃO

A visão de nosso ambiente como um ecossistema é 
uma contribuição para a integração dos conhecimentos, 
evitando a tendência de se enfocar fatores técno-ecnômi-
cos isoladamente, enquanto que a teoria de sistemas evita 
que se enfoque as culturas fora de seu contexto físico e 
material. 

A utilização dos princípios expostos, levando à 
compreensão da interpenetração cultura/meio natural, 
trouxe um avanço tão significativo no estudo dos 
processos adaptativos das populações antigas, que hoje 
torna-se difícil compreender qualquer abordagem mais 
profunda destas populações sem o auxílio da ecologia.

Reduzido aos elementos não perecíveis destas 
populações, o registro arqueológico destaca, naturalmente, 
os, dentro da visão de Steward, elementos nucleares da 
cultura.

Por outro lado, destacando a interpenetração 
cultura/meio natural, a ecologia de sistemas não permite 
abordagens de simples causa e efeito, demonstrando 
serem os mecanismos adaptativos integrantes de uma 
série de sistemas atuantes e interatuantes.

Dentro deste pensamento, as divisões no estudo 
dos restos arqueológicos são válidas como estratégia de 
abordagem, contudo, ao pretender-se a reconstituição 
do processo de desenvolvimento cultural das sociedades, 
tais divisões somente são válidas se observadas e 
compreendidas no universo formado pelo seu conjunto 
(DIAS Jr., 1989).

Já vai longe o tempo em que as sociedades 
primitivas eram vistas como povos “miseráveis”, somente 
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preocupados com a sua sobrevivência, vagando de um 
ponto a outro em busca de alimento:

...um modo de produção fundado em técnicas 
rudimentares pode ter um alto rendimento. A vida do 
caçador não é tão difícil quanto parece vista de fora. De 
alguma forma, a economia reflete uma ecologia difícil, 
mas é também uma inversão completa. ...
Os caçadores e coletores, por força das circunstâncias, têm 
um padrão de vida objetivamente baixo. Mas, vistos de 
dentro de seus objetivos e dado seus meios de produção, 
todas as necessidades materiais das pessoas podem ser 
facilmente satisfeitas (SAHLINS, 1978, 39-41).

O modo de vida primitivo parece representar 
uma sociedade da afluência, ou seja, “aquela em que 
todas as vontades materiais das pessoas são facilmente 
satisfeitas” (Op. cit., 7). Embora tenha-se que reconhecer 
a existência de grande variabilidade cultural e natural 
na evolução destas sociedades, este parece ser um traço 
comum entre elas. Sem dúvida nenhuma, fatores como 
a estabilidade territorial, estocagem, estratégias de 
informação, são fundamentais para isso. Evidentemente 
tais sociedades, como qualquer outra, também enfrentam 
crises. Contudo, estudos sobre nutrição, reprodução, 
etc., têm demonstrado que os primitivos, adaptando-se a 
níveis baixos de exigência, têm tido bastante sucesso com 
o seu modo de vida:

Noutros termos, a sociedade primitiva, longe de se 
esgotar continuamente na tentativa de sobreviver, 
mostra-se seletiva na determinação das suas necessidades 
e dispõe de uma “máquina” de produção apta a satisfazê-
las; funciona, de fato, segundo o princípio: a cada um 
segundo as suas necessidades (CLASTRES, op. cit., 21-
22).

Esta “máquina”, nada mais é do que uma integração 
com o meio ambiente, do que os padrões de subsistência 
e povoamento desenvolvidos por estas sociedades. O su-
cesso desta “máquina” é atestado, inclusive, pelo fato de 
que em 99% do período de sua existência o homem viveu 
como caçador-coletor. Isto fica claro também, nas palavras 
de DARWIN (Apud MEGGERS, 1979, 194-195) em 
1871 que, após classificar os fueguinos como “as criaturas 
mais abjetas e miseráveis” que contemplara e descrever seu 
ambiente como “uma massa fragmentada de rochas rudes, 
montanhas elevadas e florestas sem uso”, reconhece:

Não há razão para acreditarmos que os fueguinos tenham 
diminuído de número, portanto, devemos supor que eles 
desfrutam de uma suficiente cota de felicidade, seja lá 
qual for o modo que encontraram de apreciar a vida. 
A natureza ao tornar o hábito onipotente e seus efeitos 
hereditários, adaptou o fueguino ao clima e aos produtos 
deste país miserável. 

Voltando as tradições Una e Tupiguarani, em 
concordância com os estudos atuais, os dados parecem 
demonstrar que o modo de vida primitivo satisfez as 
necessidades destas sociedades e uma das razões para 
isto, talvez a mais forte delas, reside com certeza na 
adaptação ao ecossistema. Por outro lado, deve ficar claro 
que a valorização do ambiente, no estudo das sociedades 
antigas, não implica em determinismo, mas sim em uma 
visão integrativa e sistêmica.

Vista a partir da perspectiva aqui desenvolvida, a 
história das tradições Una e Tupiguarani, até o momento, 
aparece como uma eterna repetição de hábitos, com 
certeza, há muito tempo já desenvolvidos.

Fica claro, no entanto, a quantidade de lacunas 
existente nesta história e é impossível saber quanto 
tempo ainda levaremos para completá-las, se é que as 
completaremos. Contudo, ela hoje já é uma história 
muito mais completa do que há alguns anos atrás, quando 
nem sabíamos que havia essa história.

A arqueologia é uma das disciplinas que mais cresceu 
no Brasil nos últimos anos, seja em termos de resultados, 
seja em termos de avanços metodológicos. Prova disto, é o 
crescente espaço que o assunto ganha na mídia. Por todo 
o nosso território, são encontrados vestígios de culturas 
já desaparecidas, que constituem a nossa história antiga: 
instrumentos feitos em rochas, ossos, conchas, madeiras; 
cerâmica; sepultamentos; pinturas e gravações rupestres; 
restos de fogueira; de alimentação; que constituem, junto 
com outros, os sítios arqueológicos.

Evidentemente, as fontes para a reconstituição 
histórica de sociedades como as aqui relatadas são 
diferentes das da história tradicional.  De forma 
precisa, porém, SAHLINS (1994, 7-11) faz as seguintes 
observações:

A história é ordenada de diferentes modos nas diversas 
sociedades, de acordo com os esquemas de significação 
das coisas.  O contrário também é verdadeiro: esquemas 
culturais são ordenados historicamente porque, em maior 
ou menor grau, os significados são reavaliados quando 
realizados na prática. ... a cultura é historicamente 
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nossos hábitos mais simples. É preciso portanto, reconhe-
cer o lugar desta cultura e deste passado em nossa história, 
assumi-lo e com ele comprometer-se, não por solidarieda-
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Assim, nossa história não pode começar em 1.500.
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RESUMO 

A antiga trilha conhecida como dos Guaianases ou 
Caminho Velho do Rio de Janeiro, alcançou importância 
com a descoberta de ouro na região das Minas Gerais. 
Apesar das dificuldades impostas pelo relevo, este caminho 
se tornou o principal escoadouro do ouro e transformou a 
vida de Paraty. O transporte do ouro incluía um percurso 
por mar de Paraty até o Rio de Janeiro, o que resultava 
em maior exposição a ataques de piratas. Devido a estes 
problemas, as autoridades incentivaram a abertura de 
outro caminho que ficou conhecido como “Caminho 
Novo”. Entretanto, Paraty continuou interligada à 
efervescência das minas através do Caminho Velho por 
onde desciam e subiam tropas e viandantes, passando a 
ser conhecido como Estrada da Serra. 

Este trabalho é o resultado de estudos arqueológicos 
realizadas na estrada RJ-165, Estado do Rio de Janeiro. 
As pesquisas tiveram por objetivos a identificação de 
sítios arqueológicos nas áreas diretamente afetadas pelas 
obras de pavimentação, bem como analisar a relação 
destes com os caminhos descritos no passado.

Palavras chave: Paraty, Caminho Velho, cartografia, 
Arqueologia Histórica.

ABSTRAT

 The ancient trail known as Guaianases or Old 
Path of Rio de Janeiro, achieved significance with 

the discovery of gold in the region of Minas Gerais. 
Despite the difficulties imposed by the relief, this road 
became the main outlet of gold and transformed the 
life of Paraty. The transport of gold included a route 
by sea from  Paraty to Rio de Janeiro, which resulted 
in increased exposure to pirate attacks. Due to these 
problems, the authorities encouraged the opening 
of another road that became known as “New Path”. 
However, Paraty continued interconnected with the 
mines region through the Old Way, used by descending 
and ascending troops and wayfarers, becoming known as 
Sierra Highway. This work is the result of archaeological 
studies on the RJ-165, State of Rio de Janeiro. The 
research had the objective to identify archaeological 
sites in areas directly affected by the paving, as well as to 
analyze the relationship of these with the paths described 
in the past.

Keywords: Paraty, Old Path, cartography, 
Historical Archaeology

INTRODUÇÃO

O presente trabalho resulta dos estudos para a 
pavimentação da RJ 165 (Paraty-Cunha), que teve por 
objetivo identificar estruturas arqueológicas, bem como 
obter subsídios para discutir as dinâmicas ao longo dos 
séculos XVIII e XIX que afetaram o chamado Caminho 
Velho e a Cidade de Paraty. Desta forma, pretendemos 
abordar as fontes documentais e cartográficas, como base 
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para as interpretações dos registros arqueológicos.  
A descoberta de ouro na capitania de São Paulo, 

depois na região das Minas Gerais, em Cuiabá e Goiás, 
tornou a cidade do Rio de Janeiro a maior beneficiária 
deste processo, por onde embarcavam e desembarcavam 
pessoas e mercadorias, mas principalmente por onde 
escoavam o ouro para a metrópole. No século XVIII, o 
Rio de Janeiro começava a se assumir como articulador 
da região centro-sul, isso acontecia em grande parte pela 
importância da mineração, o que aumentava o interesse 
da coroa portuguesa pela segurança e conservação da 
capitania, bem como na abertura de novos caminhos que 
permitissem o escoamento do ouro de forma a evitar os 
“descaminhos”.

Os traçados destes caminhos obedeciam, sobre-
tudo, às próprias características ambientais, “procu-
rando evitar as serranias, as corredeiras, a transposi-
ção de leitos profundos, os encharcados, entre outros” 
(STRAFORINI, 2006). A abertura de tais caminhos 
também condicionava a ocupação do sertão e de terras 
em seus limites para o controle do quinto real e dos 
demais impostos que recaíam sobre a produção e cir-
culação de mercadorias, como também para garantir a 
manutenção da mesma e apoio de pousos para os vian-
dantes e tropas. Tornando-se estrada oficial, ou seja, 
Estrada Real, durante longos períodos foram as únicas 
vias autorizadas de acesso à região mineradora e eram 
colocados postos de fiscalização e controle, denomi-
nados de registros, em locais estratégicos das estradas 
como desfiladeiros e às margens dos rios. 

As técnicas empregadas na abertura dos caminhos 
eram muito rudimentares e os responsáveis por tais 
empreitadas deviam possuir um grande conhecimento 
do meio natural, seja através de expedições ou por 
conhecimento cotidiano. Em todos os casos, sempre se 
utilizava de trilhas indígenas ou as abertas pelos primeiros 
moradores, informações passadas pela tradição oral.

De acordo com Prado Jr (2000, p.262-263), a 
definição do traçado “não escolhia outro critério senão a 
economia de esforços na construção, e o limite extremo 
do justo trafegável.” A largura do traçado se limitava 
“ao extremo necessário”, ou seja, as tropas de animais 
sempre caminhando em fila indiana. As pontes eram 
raras, obrigando a desvios consideráveis em busca de 
leitos mais rasos ou ao uso de canoas para a travessia das 
cargas e pessoas, enquanto os animais atravessavam a 
nado. No que se refere ao calçamento, os de pedra eram 
raros, o que se fazia na maioria das vezes era revestir 
os solos mais alagadiços e os atoleiros com pedaços de 

madeira atravessados (estiva).  Os calçamentos que 
são encontrados nos dias de hoje foram construídos 
em períodos posteriores ao auge da mineração, em 
sua maioria no século XIX, melhorias necessárias para 
atender a rede de abastecimento e as atividades cafeeiras 
(STRAFORINI, 2006).

Os caminhos oficiais por onde passava o ouro, sob 
o controle das autoridades coloniais através de guardas 
e/ou casas de registro, foram três, de acordo com sua 
ordem cronológica: Caminho Velho do Ouro - de Paraty 
até Minas Gerais, passando por São Paulo;  Caminho 
Novo do Ouro ou Caminho de Garcia Rodrigues 
Paes - do Porto do Pilar, hoje Duque de Caxias/RJ, até 
Minas Gerais; Variante do Caminho Novo ou Variante 
do Proença - do Porto Estrela, atualmente Magé, até 
encontrar o Caminho Novo na região do rio Paraíba do 
Sul. 

Pela Estrada Real além dos metais preciosos, atra-
vessavam toda sorte de alimentos, armas, pólvora, aguar-
dente, ferramentas, roupas, remédios, correspondên-
cias, informações e produtos trazidos da Europa, car-
regados pelas tropas de muares, guiadas pelos tropeiros 
(MAGALHÃES, 2007). O comércio colonial por tais 
vias acabou por ser responsável pelo surgimento de ou-
tras redes de distribuição, a partir da abertura de novos 
caminhos e da criação de novos mercados, interligando a 
região Sudeste com a região Sul do Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Os estudos arqueológicos foram realizados em 
etapas que consistiram em levantamento sistemático de 
superfície, prospecções intensivas ao longo da RJ-165 e 
escavações sistemáticas.

Tendo por base as informações documentais e as 
pesquisas de campo realizadas na fase de Levantamentos 
de Superfície e Prospecções intensivas (2010), ficou de-
finida a importância da preservação dos testemunhos ar-
queológicos através de um projeto de resgate e acompa-
nhamento das obras de engenharia (2013).

Os levantamentos sistemáticos de superfície e de 
subsuperfície (GPR e prospecções) permitiram identificar 
apenas dois setores com pavimentação correspondentes a 
períodos distintos, calçamentos de pedra pé de moleque 
e da década de 1920 (Figuras  1 e 2). 

Através da análise de fontes escritas (carta, relatórios 
e outros documentos) e cartografia buscamos conhecer 
as estradas da Serra de Paraty, identificar as diferenças, 
principalmente com relação aos seus traçados.  Assim, 
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Figura 1 Levantamento de subsuperfície/Prospecção Figura 2 Levantamento de subsuperfície/GPR

foram selecionadas cartas dos séculos XVIII e XIX de 
forma a identificar as modificações relatadas nas fontes 
escritas e informações arqueológicas.

O CAMINHO VELHO 

Todo o processo de interiorização foi iniciado pelos 
bandeirantes paulistas que se deslocavam com o objetivo 
de obtenção de escravos indígenas e na descoberta 
de metais preciosos. Como conhecedores das trilhas 
indígenas (peaberus) através do Vale do Paraíba do Sul, 
foram responsáveis pela abertura de caminhos para o 
sertão, conhecidos como Caminho Velho de São Paulo 
ou Caminho Geral do Sertão, bem como o Caminho 
de Fernão Dias, por onde era comum implantarem 
pequenas roças ao longo destes, de forma a sustentar suas 
empreitadas pelo interior. O Caminho Velho de São Paulo 
era alcançado pelo Rio de Janeiro através de uma antiga 
trilha indígena, conhecida como Caminho dos Guaianá, 
que da Vila de Paraty, atravessando a Serra do Mar 
(Paranapiacaba), alcançava o Vale do Paraíba do Sul. Este 
caminho foi amplamente utilizado por Martim de Sá em 
suas incursões para aprisionamento de índios. Anthony 
Knivet, em 1597, descreve sua viagem pelo Caminho 
Velho de Paraty, levando três dias para subir a serra, 
alcançando uma região de campos com muitos pinheiros 
(mata de araucária na região de Cunha), percorrendo 
tais campos por 40 dias e atravessando o rio Paraibuna. 

Depois de percorrer a região por mais 20 dias chegou 
a um grande monte (Quebra Cangalha) e do outro lado 
em terras baixas (região de Taubaté) encontrou aldeias de 
índios Puri (KNIVET, 1875: 183- 271). No século XVII, 
Salvador Correia de Sá e Benevides, como governador do 
Rio de Janeiro, ordena a abertura do caminho da Vila de 
Paraty para o sertão da Capitania de São Paulo, para que 
desça o ouro das minas (RIHGB, 271, 1966: 347-348).

O caminho do Rio de Janeiro seguia por mar até 
Paraty, subia a serra do Facão, nas cercanias da atual 
cidade de Cunha, e em Taubaté entroncava na Estrada 
Geral de São Paulo (Figura 3). De acordo com a descrição 
de Antonil,em 1711, o percurso do Rio de Janeiro às 
Minas levava em torno de 90 dias e partindo de São 
Paulo entre 50 a 60 dias (POLLIG, 2012). 

Artur de Sá e Meneses (1699-1702) ao se dirigir para 
as minas por este caminho considerou que o trajeto além 
de difícil era perigoso, pois deixava os carregamentos de 
ouro que iam para o porto do Rio de Janeiro vulneráveis 
na parte marítima aos ataques de piratas, facilitando 
também o contrabando.  Desta forma, o governador 
solicitou autorização de abertura de um novo caminho e 
a resposta da Coroa portuguesa foi rápida e positiva. 

A abertura do Caminho Novo por Garcia Rodrigues 
Paes se inicia em 1698 e, embora a picada entre a 
região da atual Barbacena e o Rio de Janeiro estivesse 
aberta em 1702 (Figura 4), o transporte somente era 
possível a pé e a carga carregada nas costas de escravos 
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(POLLIG, 2012:96).  A ligação entre as Minas Gerais e 
o Rio de Janeiro pelo Caminho Novo somente teria sido 
concluído por volta de 1704 (NOVAES, 2003/2004). 
Esse novo itinerário era percorrido em 10 a 12 dias, com 
80 léguas ou 494 Km (CARVALHO, 2011). Entretanto, 
os carregamentos de ouro continuavam a descer pelo 
Caminho Velho de Paraty, tanto que em 1704 houve a 
transferência da Casa dos Quintos da Vila de Taubaté 
para a Vila de Paraty, que alcança posição de destaque 
no controle e fiscalização das riquezas auríferas.  A Vila 
de Paraty, por sua posição geográfica, pelo seu porto e 
por estar situada no início da Estrada Real, ampliou suas 
funções comerciais, tanto na ligação com as localidades 
do Vale do Paraíba, como aos novos centros urbanos 
que foram surgindo ao longo do caminho, em território 
mineiro.

Com a abertura do Caminho Novo houve a 
proibição de uso do Caminho por Paraty com o objetivo 
de impedir os descaminhos do ouro. Isto afetou a vila 
de Paraty cujos moradores suplicaram a liberação do 

Figura 3 Mapa  da  capitania  de S. Paulo, e seu sertão em que devem os 
descobertos, que lhe forão tomados para  Minas  Geraes, como tambem o 
caminho de Goyazes, com todos os seus pouzos, e passagens / delineado por 
Francisco Tosi Columbina. [17--]. Biblioteca Nacional, cart1033415, 

caminho em carta de 24 de maio de 1715 (ARAÚJO, 
1820(3), p.55). Cabe lembrar que o ouro das minas de 
São Paulo continuava a descer pelo Caminho Velho de 
Paraty ou pelo porto de Santos, assim como o proveniente 
das recém descobertas minas de Cuiabá e Goiás.  

Apesar da abertura do Caminho Novo, o “caminho 
velho” continuou em pleno uso pelas tropas de muares 
e viajantes que demandavam para as regiões das Minas, 
bem como ligação privilegiada entre o litoral fluminense e 
o Vale do Paraíba Paulista. (ANTONIO FILHO, 2011).  
Os comerciantes de Paraty utilizavam este caminho 
para levar produtos e mercadorias para as cidades de 
Guaratinguetá, Lorena, Taubaté e vice-versa.

Os relatos de viagem indicam a importância de 
alguns pousos devido as dificuldades do Caminho Velho, 
ou seja, o alto declive da Serra do Mar e o clima que 
limitava o período de seu percurso. Assim, ao subir a 
serra para evitar percorrê-la à noite se recorria ao pouso 
do Souza (RJ), da mesma forma antes de descer a serra há 
informação sobre o de Aparição (SP). 

Figura 4 Localização do Caminho Novo de Garcia Pais e Variante do Proença
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A estrada readquire importância com a expansão 
cafeeira (1820/1830), o que tornou as cidades do litoral 
sul fluminense em importantes portos de exportação do 
Brasil meridional. Através dos Relatórios da Presidência 
da Província se pode observar a importância da estrada 
já que a maior parte do café de vilas de São Paulo (São 
Luiz de Paraitinga, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, 
Lorena, Cunha e Taubaté, bem como de Areias) descia 
para o porto de Paraty. 

A ESTRADA NOVA DA SERRA DE PARATY

A situação da Estrada Velha, apresentada através de 
documentos da Câmara de Paraty (RAMECK e MELLO, 
2004), é de necessidades urgentes de consertos, estreita e 
sombria devido a vegetação, com o registro totalmente 
abandonado. Assim, nas primeiras décadas do século XIX 
a câmara aponta a necessidade de construção de uma 
nova estrada, ou seja, um novo traçado. 

A construção de uma nova estrada somente era 
possível com a disponibilização de recursos da Província 
do Rio de Janeiro, pois os rendimentos da barreira da 
Estrada Velha não eram suficientes. A partir de 1836 o 
governo provincial destina recursos para consertos da 
estrada velha, que em conjunto com os rendimentos da 
barreira, financiam as obras administradas pela câmara 
e executadas por engenheiro indicado pelo governo.  
As análises dos relatórios da Presidência de Província 
( 1836 até 1864) nos permite verificar as intervenções 
e dificuldades na construção de uma nova estrada e 
manutenção da que já existia na serra de Paraty.

Entre 1838 e 1839 foram realizados estudos e 
as obras de uma estrada nova iniciadas, enquanto se 
faziam consertos através de estivas, aterros e calçadas 
na velha para garantir o fluxo de tropeiros que desciam 
e subiam a serra. Entretanto, as obras da nova estrada 
foram suspensas em 1840. Aos poucos os tropeiros 
abandonaram a estrada velha, por ser intransitável, e o 
comércio de Paraty começou a decair. 

A retomada das obras, em socorro à Vila de Paraty 
que dependia do comércio, somente ocorre na década de 
1850. Assim, na estrada velha foram aterrados os atoleiros 
da várzea, calçadas e cavas construídas em diversos 
locais, bem como foram retiradas árvores em cerca de 
quase quatro quilômetros. No ano seguinte (1851), foi 
aberto um atalho com 4.719 metros que representou 
uma diminuição de 1.540 metros no traçado original 
da estrada velha, atravessando um terreno considerado 
melhor, que passou a ser utilizado antes de receber algum 
tipo de calçamento. Entretanto, as dificuldades do novo 

traçado, com uma extensão de 18.700 metros e um forte 
declive, resultaram em suspensões e retornos das obras.  

Em 1855, o governo provincial determinou análise 
do chamado “Atalho do Governador” na serra de Paraty, de 
forma a estudar uma possível modificação na estrada com 
objetivo de permitir o transito de carroças e carruagens. 
Entretanto, as dificuldades apresentadas pelo estudo e o 
fato da inexistência de quem executasse tal obra, a nova 
estrada acabou abandonada. Apenas em dezembro de 
1857 os negociantes “Vieira, Pedroso e Ca”, da cidade 
do Rio de Janeiro, assumiram a construção do “atalho 
do governador” e as melhorias na estrada de Paraty até 
a picada do Miranda. Assim, a obra ficou dividida em 
três seções: 1. Aterrado da várzea, do Largo do Rócio da 
cidade de Paraty até a ponte do Bananal; 2. Da ponte 
do Bananal até a ponte da Casseveira do registro velho, 
conhecida como picada do Miranda; 3. O atalho do 
governador que ia do lugar denominado “Estiva Preta” 
até o alto da antiga picada nos limites com a província 
de São Paulo.

Entretanto, são contestados os gastos com uma 
estrada que não correspondia aos interesses econômicos 
da província, já que a produção transportada por ela 
não gerava recursos capazes de realizar a manutenção 
da estrada e nem contribuía de forma significativa para 
os cofres provinciais. O contrato foi rescindido e as 
chuvas de 1861 e 1862 acarretaram desmoronamentos 
de terras sobre o leito da estrada e nova arrematação 
para continuação das obras.  Com as obras finalizadas 
em 1864, nos anos seguintes as referencias da Estrada 
da Serra de Paraty desaparecem nos relatórios oficiais da 
Província. 

Apenas na década de 1920, a estrada da serra de 
Paraty reaparece nos relatórios oficiais como Estrada 
Paraty-Cunha, com o objetivo de transformá-la em uma 
estrada de rodagem. As obras, sob a responsabilidade 
do Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
(DNOS), foram iniciadas em 1921 com a reconstrução 
dos 6 km da cidade de Paraty até a Raiz da Serra. A 
construção ( 11 Km) e reconstrução (9 Km) do trecho 
da Ponte do Bananal até a divisa com São Paulo foram 
iniciados em 1925 (Relatórios da Presidência do Rio de 
Janeiro, 1921 até 1929).

OS REGISTROS ARQUEOLÓGICOS

O Sítio Histórico do Caminho do Ouro, 
localizado no bairro do Penha, com pavimentação ainda 
preservada, se encontra interrompido em vários pontos 
por deslocamento das pedras e, em alguns locais se 
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Figura 5 Trecho do Sítio Histórico do Caminho do Ouro coberto por 
sedimento

Figura 6 Trecho do Sítio Histórico do Caminho do Ouro coberto por sedimento

pode observar que se encontra coberto por sedimento 
e vegetação (Figuras 5 e 6). A largura da pavimentação 
apresenta variações, sendo mais estreito em alguns setores 
(2,20 metros) e mais largo em outros (4 metros). Os blocos 

de rocha utilizados na pavimentação também variam de 
tamanhos (Figuras 7 e 8). O traçado do Caminho segue 
pela parte alta dos morros (Figura 9)

Figura 7 Blocos de rocha formando escada no Sítio Histórico do Caminho 
do Ouro

Figura 8 Estiva em madeira
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Figura 9 Sítio Histórico do Caminho do Ouro 

Nas proximidades do Sítio Histórico está localizado o 
sítio arqueológico identificado como Casa da Provedoria. 
De acordo com Ribas (2003) os vestígios da edificação 
correspondem a fundações em pedra seca, onde se podem 
identificar três cômodos, além do que poderia se tratar 
de uma pequena varanda.  A área apresenta um muro 
de pedra cerca em seu entorno, estando bem próxima a 
estrada calçada. Os três cômodos identificados estariam 
destinados um para o provedor, outro para o escrivão 
e o terceiro que deveria funcionar como escritório para 
verificação da documentação e pagamento de impostos. 
A presença dos muros, provavelmente, destinava-se ao 
resguardo dos muares durante a verificação das cargas e 
pesagem.

A presença de faiança inglesa das marcas Davenport, 
W. Adams & Sons e Copeland (RIBAS, 2003, p. 87), 
bem como garrafas em grés inglesas e holandesas, indicam 
funcionamento após 1808, quando com a abertura dos 
portos o Brasil passou a receber uma imensa quantidade 
de produtos da Inglaterra. Além dos fragmentos de 
louça e vidros, há registros de objetos metálicos, alguns 
correspondentes a pesos de chumbo, com datas de 1808 
a 1844. (RIBAS, 2003, p. 88).  

Os estudos de Arqueologia Preventiva identificaram 
vestígios arqueológicos relacionados a estrada com 
calçamento “pé de moleque”,  localizados a 1447 
metros de altitude, ao lado da RJ-165 (Figura 10). As 
escavações arqueológicas evidenciaram 18 metros de 
calçamento, com 2,20 m de largura, apresentando leve 
curva interrompida pela construção da atual estrada 
(Figura 11). Conforme se aproxima do córrego local o 
calçamento apresenta um desnível de 10 cm, como um 
degrau.

O setor junto ao córrego estava coberto por espessa 
camada de aterros, devido às obras de drenagem e 
construção da estrada RJ 165. Abaixo desta camada de 
aterros encontramos o limite desta pavimentação, com 
vestígios de uma fogueira sobre a mesma e dois fragmentos 
de ferraduras de mula, indicando a passagem de tropeiros 
(Figura 12). 

De acordo com as informações dos Relatórios 
da Presidência de Província este trecho preservado de 
calçamento de pedra pé de moleque corresponderia ao 
antigo “atalho do governador” construído no século XIX, 
referente às obras da Estrada Nova da Serra de Paraty. 

No século XX, com a necessidade de transformação 
das estradas para veículos motorizados, foi construída a 
estrada RJ 165, que se sobrepõe sobre a Estrada Nova 
da Serra na maior parte do seu traçado (Figura 13). 
Da pavimentação original desta estrada, construída no 
período de 1925-1929, foram identificados vestígios em 
apenas um setor com a utilização de pequenos blocos 
irregulares de granito. 

                           
ARQUEOLOGIA E CARTOGRAFIA  

HISTÓ RICA

Embora a cartografia seja uma “representação do 
processo cognitivo de um espaço físico”, influenciada por 
diferentes processos sociais e culturais (GUIMARÃES, 
2009, p.2), ela contem alguma rigidez ao indicar acidentes 
geográficos e vilas, cuja materialidade permite identificar 
referenciais para nossas interpretações. Os mapas, 
como produto, buscam atender a objetivos e públicos 
específicos, por isso são eloqüentes não somente no que 
registram como também no que ocultam.

Figura 10 Escavação sistemática – Pavimentação de pedra pé-de-moleque
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Figura 11 Localização da pavimentação de pedra pé-de-moleque
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Figura 12 Pavimentação de pedra pé-de-moleque  com vestígios de fogueira

A primeira carta analisada foi a de Manuel Vieira 
Leão intitulada “Cartas topographicas da capitania do 
Rio de Janeiro: mandadas tirar pelo Illmo. e Exmo. Sr. 
Conde da Cunha Capitam general e Vice-Rey do Estado 
do Brazil”, folha 8, de 1767. Nesta carta o traçado do 
Caminho Velho está bem definido, bem como a topografia 
da região, onde visualizamos as vilas, paragem, marco e o 
registro do Boqueirão (Figura 14).

O Marco da Boa Vista do Campo está localizado 
sobre uma linha vermelha indicativa da divisa das 
capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo, após uma 
cadeia de montanhas, para além das nascentes do que ele 
denominou rio Jacui. O termo indica que não se trata 
de visualização da baía de Paraty, mas provavelmente os 
campos de Cunha, e próxima a esta linha há indicação de 
uma paragem denominada Aparição. 

O registro do Boqueirão do inferno está indicado 
em um ponto na cadeia de montanhas mais altas, 
próximo a nascente de um rio, tributário do “Parati 
guaçu” (Perequeaçu). Podemos observar dois outros 
rios tributários do “Parati guaçu”, onde há ocupações 
coloniais, provavelmente a área de Bananal Velho que 
aparece nos registros de terras de 1855.  Também se pode 

Figura 13 Comparação do traçado da Paraty – Cunha na área do Sítio Estiva Preta em 1937 com o traçado atual 
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Figura 14 Cartas topographicas da capitania do Rio de Janeiro : mandadas tirar pelo Illmo. e Exmo. Sr. Conde da Cunha Capitam general e Vice-Rey do Estado do 
Brazil - Manuel Vieira Leão - Folha 8 – 1767 - BN (Brasil) - cart512339

observar que a montante do “Parati guaçu” está sinalizado 
o que, provavelmente se refere ao rio do sertão (a Oeste) e 
o Carrasquinho como seus formadores.  

A segunda carta selecionada foi a “Planta em q. se 
mostrão as guardas e registos q. há na capitania do Rio de 
Ianeiro”, de autor desconhecido, também datada de 1767. 
Como o titulo indica a preocupação foi a localização dos 
registros e guardas, talvez por isso o autor apenas tenha 

tido preocupação em assinalar a cadeia de montanhas, 
onde está assinalado o registro do Boqueirão e, o Marco 
da Boa Vista encontra-se após estas montanhas em 
direção a Cunha (Figura 15).

A terceira carta do século XVIII é intitulada “Carta 
Corographica da capitania do Ryo de Janeyro, capital 
dos estados do Brasil”, de Francisco João Roscio, datada 
de 1777 (Figura 16). A sequência da serra está bem 
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Figura 15 Planta em q. se mostrão as guardas e registos q. há na capitania do Rio de Ianeiro  1767 -BN (Brasil)  cart534307
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Figura 16 Carta corographica da capitania do Ryo de Janeyro, capital dos estados do Brasil, de  Francisco João Roscio - 1777 BN (Brasil)  - cart534317
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Figura 17 Detalhe da Carta Geographica da Provincia do Rio de Janeiro copiada no Real Archivo Militar - Lisboa - 1823 - BN (Brasil) - cart. 171 000

demarcada, onde estão as nascentes dos rios, bem como 
uma linha amarela obedecendo ao mesmo traçado do 
mapa de Vieira Leão (1767) parece indicar o limite entre 

as capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo. Podemos 
observar que após as nascentes do rio Jacui está o 
marco da Boa Vista. Próximo a nascente de um grande 

Figura 18 Partie du Bresil. Amer. Merid. no. 28. (Dresse par Ph. Vandermaelen, lithographie par H. Ode. Cinquieme partie. - Amer. merid. Bruxelles. 1827) - http://
www.davidrumsey.com/maps1010013-25267.html



  146 · Nanci Vieira de Oliveira & Dorita Maria da C.R.do Amaral

Formação e Ocupação de Litorais nas Margens do Atlântico - Brasil / Portugal

Figura 19 Carta chorographica da província do Rio de Janeiro mandada organisar por Decr. da Assemblea Prov. de 30 de Out. de 1857 ... Encarregada aos Engs. 
Pedro d’Alcantra Bellegarde e conrado Jacob de Niemeyer - 1858-1961 - BN (Brasil) - cart173951

tributário do “Parati Guaçu” está assinalado o Registro 
do Boqueirão do Inferno. As nascentes deste tributário 
estão na direção Noroeste, enquanto a nascente do 
“Parati guaçu” está para Oeste. Estão assinalados dois 
outros tributários no lado esquerdo do “Parati guaçu”, 
onde se encontram ocupações coloniais. 

Assim, podemos observar que o traçado do 
Caminho Velho segue pela margem esquerda de um dos 
principais tributário do Perequeaçu, o rio Carrasquinho, 
com preferência em seguir pela parte alta do relevo. 
Nos mapas a localização indicada para o Registro do 
Boqueirão reforça o próprio nome, ou seja, localizado em 
uma garganta estreita na serra. Em todos somente está 
representado um caminho em direção a São Paulo e as 
Minas.

As cartas do século XIX foram selecionadas de 
acordo com os períodos indicados nas análises das fontes 
textuais, isto é, anterior a elaboração de projeto de 
construção da Estrada Nova e após a conclusão das obras.

Assim, selecionamos para o primeiro período a 
“Carta Geographica da Província do Rio de Janeiro 
copiada no Real Archivo Militar” de 1823 (Figura 17) 
e a “Partie du Bresil. Amer. Merid. no. 28.” de Ph. 
Vandermaelen de 1827 (Figura 18). 

Na primeira carta a preocupação do autor foi 

assinalar a presença de uma guarda do Boqueirão no 
alto da serra, não mais um registro, entre as nascentes 
dos rios que dão origem ao Jacui e as que dão origem ao 
Carrasquinho. Podemos perceber que o conjunto de serras 
e da subbacia do Carrasquinho define o denominado 
Boqueirão (do Inferno). Aparece uma guarda nova mais 
abaixo, na margem direita, o que parece corresponder à 
mudança de local indicado nas fontes escritas. 

Já a segunda carta, devido à escala utilizada, apenas 
nos informa a existência de uma única estrada e destaca 
a subida íngreme da serra para se alcançar o território 
paulista, bem como a da Serra Quebra Cangalhas para a 
região de Guaratinguetá.

Para o período em que as autoridades provinciais 
relatam obras para uma nova estrada foram selecionadas 
a “Carta Chorographica da província do Rio de Janeiro 
mandada organisar por Decr. da Assemblea Prov. de 30 de 
Out. de 1857” , encarregada aos Engs. Pedro d’Alcantra 
Bellegarde e conrado Jacob de Niemeyer - 1858-1961 
(Figura 19),  a  “Nova Carta Chorographica da Província 
do Rio de Janeiro, organizada sobre os trabalhos de Pedro 
D’Alcantara Belegarde e Conrado Jacob de Niemeyer” 
de 1867 (Figura 20) e a “Nova Carta Chorographica da 
Província do Rio de Janeiro” de G.W. and C.B. Colton & 
Co, datada de 1866 (Figura 21). 
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Figura 20 Nova carta chorographica da provincia do Rio de Janeiro... G.W. and C.B. Colton & Co - 1866 - BN (Brasil) - cart 537126
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Figura 21 Nova carta chorographica da provincia do Rio de Janeiro, organisada sobre os trabalhos de Pedro D’Alcantara Belegarde e Conrado Jacob de Niemeyer... 
1867 - BN (Brasil) - cart 173948

Em todas as cartas estão assinaladas duas estradas, 
ou seja, mesmo não estando a nova totalmente concluída, 
esta permitia o trânsito de tropeiros e passageiros, embora 
a presença da velha indique que ainda era utilizada pelos 
moradores locais. Em todas se encontra sinalizado o 
atalho que teria diminuído o percurso da Estrada Velha, 
construído na área denominada Bananal. 

Uma estrada sobe a serra pelo lado direito, 
acompanhando o rio Carrasquinho, de forma similar 
ao observado nas cartas do século XVIII, indicando 
tratar-se da Estrada Velha. Já a outra estrada segue pela 
esquerda, acompanha o Perequeaçu e o rio do Sertão, 
transpassando o alto da serra em ponto distante da antiga 
estrada. O ponto de divergência das estradas ocorre na 
região denominada Bananal, sendo coincidentes no 
trecho entre esta e a vila de Paraty.

DISCUSSÃO 

Como já foi apresentado anteriormente, são duas 
estradas que atravessam a Serra de Paraty, a Estrada Velha 

ou Caminho Velho do Ouro e a Estrada Nova da Serra. 
Os sérios problemas da estrada velha levou a 

solicitação, por parte dos habitantes de Paraty, na 
construção de uma nova estrada. De acordo com o 
Relatório da Presidência de Província de 1840 (p.28) a 
construção da estrada nova foi abandonada quando já 
haviam sido construídas 1085 braças de calçadas com 20 
palmos de largura e 319 de cavas. Em 1843, as autoridades 
provinciais indicam que o transito de tropeiros e pessoas 
continuam pela estrada velha, onde a manutenção ocorria 
através de estivas, aterros e pequenas calçadas, com 
recursos da barreira de Paraty e dos cofres provinciais. 
A situação das estradas da Serra de Paraty entre 1846 e 
1850 não havia se modificado, ou seja, a velha em estado 
intransitável e a nova com as obras interrompidas. Entre 
os anos de 1854 e 1855 foram realizados os estudos da 
abertura do chamado “atalho do Governador”, de forma 
a dar continuidade à construção da estrada nova. O 
contrato estabelecido com os responsáveis pela obra no 
final da década de 1850 indica que calçadas largas de 
pedra foram construídas em terrenos firmes, enquanto 
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que nos terrenos baixos e nos com pouca solidez as 
calçadas de pedra possuíam cerca de 2,40 metros de 
largura, em outros pontos o leito da estrada foi coberto 
de cascalho e pedra fortemente comprimido (\relatório 
do Vice Presidente de Provincia, 1859, anexo AI1-4).  

As análises da cartografia da década de 1850 
confirmam que o traçado da Estrada Nova da Serra de 
Paraty era coincidente com a Velha apenas no trecho entre 
a Vila e a região do Bananal, portanto, na área de várzea. 
A partir deste ponto estas seguiam traçados distintos, a 
velha seguindo pelo rio Carrasquinho e a nova pelo rio 
Perequeaçu. 

A partir de tais informações documentais, a 
identificação de trechos de pavimentação de pedra pé 
de moleque ao lado da RJ 165 e no Sítio Estiva Preta 
indicam tratar-se da Estrada Nova, especialmente ao 
antigo “Atalho do Governador”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das informações documentais e cartográficas 
podemos definir que até as primeiras décadas do século 
XIX havia apenas uma estrada que ligava Paraty ao Vale 
do Paraíba do Sul, a Estrada Velha ou Caminho Velho do 
Ouro. A dificuldade deste traçado aliada aos constantes 
acidentes climáticos característicos desta região levou a 
elaboração de projetos para uma nova estrada.

O traçado da Estrada Nova da Serra de Paraty era 
coincidente com a Velha apenas no trecho entre a Vila 
e a região do Bananal, portanto, na área de várzea. A 
partir deste ponto estas seguiam traçados distintos, a 
velha seguindo pelo rio Carrasquinho e a nova pelo 
rio Perequeaçu. Assim, o trecho de pavimentação em 
pedra pé de moleque evidenciado pelas intervenções 
arqueológicas corresponde a Estrada Nova construída no 
século XIX.
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RESUMO

O presente trabalho dá continuidade à análise da 
fonte histórica compulsada para a elaboração dessou-
tro intitulado “‘Radiografia’ de Paraty em 1804: Aspectos 
Antrópicos”. O objectivo é o de ampliar a percepção da 
realidade da região costeira ao sul do Rio de Janeiro, quer 
alargando a área geográfica observada (incorporando ago-
ra as vilas de Angra dos Reis, Magé e Sá), quer comple-
mentando a análise dos dados demográficos com o estu-
do dos elementos fornecidos pela mesma fonte sobre as 
actividades económicas locais, na mesma cronologia.

Embora a cronologia em apreço esteja inserida no 
chamado “ciclo do ouro”, a verdade é que os dias de ri-
queza fácil estão a chegar ao fim e a pobreza é já um facto. 
A ineficácia do trabalho na exploração dos recursos natu-
rais, combinada com um comércio pouco estruturado e 
sujeito a todas as manobras de pirataria e contrabando, 
decorrentes da sua localização litorânea, tornam a econo-
mia local de baixa rentabilidade. Assim, a região ensaia 
um novo paradigma económico, redireccionado para a 
agricultura e comércio, embora com resultados fracos.

  
Palavras-Chave: História Económica, Demografia, 

Litoral

ABSTRACT

This paper continues the analysis of historical 
sources explored for the preparation of a first one titled 
“ ‘Radiografia’ de Paraty em 1804: Aspectos Antrópicos”. 
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The aim now is to broaden the perception of reality of 
the coastal south regions of Rio de Janeiro extending 
the geographical area observed, now incorporating the 
towns of Angra dos Reis, Magé and Sá. The analysis of 
demographic data will also be complemented with the 
study of the information provided by the same source 
on local economic activities, in the same timeline.  

Although the chronology analysed is inserted in the 
so-called “Gold cycle”, the truth is that the days of easy 
richness are coming to an end and poverty is a fact. The 
ineffectiveness of the work in the exploitation of natural 
resources, combined with a little structured trade and sub-
ject to all the attacks of piracy and smuggling (due to its 
coastal location) make the local economy of low profitabil-
ity. Thus, the region is trying a new economic paradigm, 
redirected to agriculture and trade, albeit with weak results.

Keywords: Demography, Economic History, 
Coastal Zones

INTRODUÇÃO

A fonte principal que é dissecada no presente estudo 
é constituída pela carta do Vice Rei do Brasil ao Príncipe 
Regente D. João, futuro D. João VI, e dá cumprimento à 
resolução régia de 3 de Novembro de 1802, participada na 
provisão de 12 de Julho de 1803, com a qual se pretendia 
identificar as “vilas e distritos dos Domínios Ultramarinos 
que pela sua população estado da sua cultura e comercio 
necessitam para acomodação dos povos e boa administração 
da justiça que neles se criassem juízes letrados”. Junto desta 
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carta, que se conserva no Arquivo Histórico Ultramarino 
(AHU, Conselho Ultramarino, cx. 225, doc. 15424) 
encontra-se um extenso parecer do ouvidor da comarca 
sobre a questão em aberto, e bem assim as respostas das 
câmaras consultadas, à data de 1 de Janeiro de 1804. Sendo 
embora um conjunto de peças burocráticas e o que estava 
em causa era a possibilidade de criar mais postos de juízes 
de fora (veja-se, a este respeito, TORRES, 1992 e BRAGA, 
p. 189 a 226 passim), os autores das respostas foram muito 
pródigos em fornecer dados e comentá-los, de modo 
que a fonte permite uma aproximação muito fidedigna à 
realidade local de então, bem como a elaboração de uma 
análise sincrónica, isto é, de uma espécie de “radiografia” 
das localidades arroladas no início do século XIX.

Os documentos compulsados permitem caracterizar 
demográfica e economicamente, de acordo com variáveis 
adiante explicitadas, algumas vilas e seus termos, corre-
lacionando a sua actividade económica com a respectiva 
localização geográfica: 

Parati e Angra dos Reis, com localização abrigada e 
acesso ao mar, constituindo autênticos portos naturais;

 Magé, com uma extensa faixa do termo confinante 
com a Baía de Guanabara;

 Sá, confluente com o mar, indirectamente, através 
de acessos fluviais1. 

Na fonte histórica norteadora da nossa análise 
retracta-se a região na altura em que o ciclo do ouro 
já agoniza e está a ser ensaiado um novo paradigma 
económico, voltado para a agricultura e o comércio, o que 

tem incidência ao nível demográfico, designadamente 
nos contingentes de mão-de-obra recrutada, suas idades, 
sexo e condição (livres ou escravos).

Nos percursos outrora traçados para ligar Minas 
Gerais ao mar, resistem estes entrepostos comerciais, 
apostando numa reconversão de géneros transaccionados. 
“Os caminhos iniciais do café servem-se da rede dos 
‘caminhos do ouro’ na fase de desbravamento da região 
serrana” (AA. VV, 2004, p. 5). O eixo do “caminho velho” 
desemboca em Parati e envolve também Angra dos Reis 
e o do “caminho novo” chega ao mar através de Porto 
Estrela, em Magé e confina com Sá, que, por sua vez, 
acede facilmente ao mar pela sua estrada fluvial, de grande 
navegabilidade. O caminho novo apresentara-se como 
uma alternativa mais resguardada, pois desembocava no 
seio da Baía de Guanabara, enquanto as condições de 
Parati e Angra dos Reis, mais a sul do Rio de Janeiro, 
eram mais vulneráveis na sua abertura ao mar. Estas vilas 
tinham que lidar com problemas específicos, decorrentes 
da sua disposição geográfica que favorecia a aproximação 
e abrigo das embarcações, mas, mais distantes do Rio de 
Janeiro, não tinham capacidade defensiva para obstar aos 
riscos que uma costa franqueada podia trazer de ataques 
constantes e comércio ilegal pela pirataria, corso, saques 
e contrabando. A questão da defesa de Parati e Angra dos 
Reis foi até objecto de um trabalho apresentado também 
no âmbito dos Encontros da Rede Braspor por Nanci 
Vieira Oliveira e Ivan Francisco da Silva (2013). 

Figura 1 – Mapa de Localização - De Parati a Magé: o segmento de comarca em causa

 1 De acordo com a fonte, a designação dos principais topónimos referidos neste trabalho é, na sua forma extensa, a seguinte: Vila de Nossa Senhora 
dos Remédios de Parati, Vila de Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis da Ilha Grande, Vila de Nossa Senhora da Piedade de Magé, Vila 
de Santo António de Sá de Macacu. Por comodidade optou-se, neste trabalho, pela utilização da forma sintética respectiva: Parati, Angra dos Reis, 
Magé e Sá.
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MATERIAL E MÉTODOS

Através da fonte histórica atrás apresentada, procu-
ra-se aqui retomar o estudo demográfico já iniciado para 
as vilas de Parati e Angra dos Reis, a “radiografia” então 
elaborada (BASTOS et al., 2013, p. 201 a 213). Amplia-
se agora a exploração interpretativa, ao mesmo tempo 
que se estende o modelo de análise demográfica à popu-
lação de Magé, junto do antigo Porto Estrela, no extremo 
noroeste da Baía de Guanabara e à de Sá, sensivelmente 
a Norte de Magé. Todas estas localidades eram vilas da 
comarca do Rio de Janeiro (Figura 1). Considerando a 
dimensão administrativa, não se encontra muita coerên-
cia na reunião das aludidas localidades na mesma fonte 
histórica, porquanto Parati e Angra dos Reis pertenciam 
à Capitania de S. Vicente (embora contra a vontade dos 
seus habitantes), enquanto Magé e Sá estavam integradas 
na Capitania Real do Rio de Janeiro. Porém, há uma base 
comum aos territórios em estudo que os irmana: todos 
se situam em zonas portuárias, de acessibilidade fácil e 
comércio intenso. Todos são entrepostos dos caminhos 
do ouro, muito embora Parati e Angra dos Reis estejam 
alocadas ao chamado “caminho velho”, enquanto Magé 
e Sá integram o “caminho novo” (MORAES, 1858; 
NASCIMENTO, 2006; NOVAES, 2008; RONCO e 
SILVA, 2010).  

A dimensão humana da análise social e demográfica 
é complementada com a apreciação dos dados disponíveis. 

Ampliando a análise demográfica ensaiada no artigo 
precedente, (BASTOS et al., 2013, p. 201 a 213), apresen-
tam-se os dados recolhidos da fonte, para as quatro loca-
lidades em estudo: Parati, Angra dos Reis, Magé e Sá. De 
salientar que a diferente exposição dos elementos constan-
tes na fonte se deve ao facto da organização das respostas 
fornecidas por estes municípios ser diferente, quer quanto 
à forma, quer quanto a alguns dos conteúdos. Aliás, Parati 
e Angra dos Reis, apresentam um modelo de elaboração 
dos dados que tem algumas afinidades, enquanto os de 
Magé e Sá se assemelham entre eles. 

Angra dos Reis e Parati são constituídos apenas por 
uma freguesia e apresentam um conjunto de dados mais 
pormenorizados, enquanto Magé e Sá, com cinco fregue-
sias cada, explicitam os valores parcelares e, depois, os to-
tais. Em contrapartida, são mais sintéticos na arrumação 
dos grupos humanos, fraccionados em 3 grupos apenas, 
sem explicitação de sexo nem idades e considerando ape-
nas uma divisão étnico-social: homens-livres, escravos e 

população não permanente ou, dito de outro modo, se-
gundo os termos da fonte “brancos e forros”, “escravos” e 
“andantes”. Neste ponto, os dados apresentados por Angra 
dos Reis e Parati são muito mais pródigos, utilizando-se 
outros parâmetros de diferenciação étnica e também etária 
e de género. Estão recenseados, segundo a referida fonte, 
“brancos”, “índios”, “pardos libertos”, “pardos escravos”, 
“pretos libertos” e “pretos escravos” descriminados por se-
xos e idades, isto é, adultos e crianças, assim como os totais 
de cada uma destas categorizações. Isto em Angra dos Reis 
porque em Parati, curiosamente, tudo é semelhante excep-
to o facto de se omitir a menção aos índios.

Quanto às actividades económicas locais, a outra ver-
tente de análise do presente estudo, foram trabalhados os 
dados fornecidos pela fonte sobre a produção local, volu-
me e valor das transacções comerciais, com o propósito de 
ampliar a percepção da realidade desta região.

No caso presente, foram sobretudo os elementos so-
cio-demográficos que mereceram mais atenção, uma vez 
que complementam directamente as informações forneci-
das pelas câmaras das localidades em estudo e se integram 
no propósito deste trabalho. A expressividade e eloquência 
das fontes permitem apresentar uma selecção de trechos 
retirados da referida carta que quase não carecem de en-
quadramento explicativo, uma vez que são sobremaneira 
esclarecedoras. Referem-se, essencialmente, às dinâmicas 
de produção e comércio da região, ao volume de negó-
cios e, por consequência, aos níveis de riqueza locais, uma 
vez que, recorde-se, todo o propósito deste conjunto do-
cumental era verificar a viabilidade do enquadramento de 
mais juízes de fora nestas localidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

DADOS DEMOGRÁFICOS

Uma ilustração representativa do documento origi-
nal que consta na fonte foi já publicada pelos mesmos au-
tores (BASTOS et al., 2013). O que se segue são as tabelas 
de recolha elaboradas a partir dessa informação primária, 
mais especificamente dos mapas3 enviados pelas vereações 
das respectivas localidades. Optou-se por esta forma de 
apresentação gráfica, dada a natureza quantitativa dos da-
dos, pois permite uma leitura fácil e uma apreensão quase 
imediata dos valores absolutos e relativos, além de repro-
duzir, com grande fidelidade, a nomenclatura e categoriza-
ção adoptadas nos já referidos mapas de recolha originais. 

3 “Mapa” é a designação original fornecida pela fonte, designação que é comummente utilizada para este tipo de representação gráfica, sobretudo no 
âmbito da administração pública, de onde a fonte provem. Contudo, para tornar inequívocas as referências a este tipo de mapas, por oposição aos mapas 
de localização geográfica também apresentados neste artigo, optou-se por utilizar o termo “tabela” como equivalente do original “mapa”,  quando se trata 
de representações alfa-numéricas de dados.
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As diferenças supra referidas quanto aos conteúdos apre-
sentados pela fonte, consoante as localidades, plasmam-se 
na forma de organização expositiva destes mesmos dados. 

Como foi referido, os elementos relativos à 
população de Parati e Angra dos Reis haviam sido já 
objecto de reflexão pretérita. Contudo, uma vez que 
foram agora aduzidos os elementos de Sá e Magé, 
não é despiciendo salientar alguns pontos, embora 
a análise das tabelas (v. supra) os evidencie, numa 
simples leitura. 

A informação sobre Magé e Sá exclui a especificação 
dos grupos étnicos, faixas etárias e géneros, mas esta 
lacuna é colmatada, de certo modo, na mesma fonte, 
pela já referida carta do ouvidor, que integrou este 
processo. Os dados por ela fornecidos, são escalpelizados 
na parte seguinte deste trabalho e permitem confirmar a 
existência, de um número significativo de escravos, numa 
proporção próxima da que os dados de Parati e Angra 
dos Reis referem, assim como evidenciam uma população 
em crescimento, com uma forte componente de jovens, 
também comparável aos indicadores de Parati e Angra 
dos Reis. Nestas localidades, como se verifica, os registos 
especificam a diversidade da composição étnica da 
população, entre “brancos”, “índios”, “pardos” e “pretos”, 
conforme as designações utilizadas, em que se destacam 
cerca de 50% de escravos. Curiosamente, a informação 
sobre Parati é omissa relativamente à população índia, 
e não é claro em que grupo foram estes inseridos nesta 
contagem. 

Não sendo possível estabelecer, para nenhum dos 
casos, uma pirâmide etária completa, é fácil inferir 
que esta seria, para qualquer uma das localidades, uma 
pirâmide de forte base, dado o número significativo de 
jovens e crianças (também só conhecido em Parati e Angra 
dos Reis) e a referência à proporção entre os nascimentos 
e as mortes, sempre favorável ao número de nascidos, 
segundo os dados também fornecidos pelo ouvidor. De 
notar que, sendo os adultos contados a partir dos 12, 
14 ou 16 anos, conforme os casos, há um contigente de 
jovens que já figura no grupo etário superior, mas que 
efectivamente seria ainda de pouca idade (v. Tabelas III 
e IV supra). 

DADOS SOCIO-ECONÓMICOS

A referida carta do ouvidor que integra o processo 
documental em apreço é muito pródiga em informações 
sobre as localidades arroladas. Contempla, inclusive, uma 

extensa e pormenorizada descrição geográfica, que não 
será objecto directo desta análise, embora seja relevante 
para o conhecimento das mesmas e para servir de contexto 
à demais exposição feita por este autor, sem dúvida muito 
prolixo e bem informado. Aliás, cabe dizer, em abono da 
fidedignidade dos dados por ele fornecidos e dos seus 
comentários, de que nos serviremos neste trabalho, que 
esta figura do ouvidor merece a maior credibilidade. 
Revela grande cultura e notável informação sobre as 
correntes de pensamento político e económico do seu 
tempo, citando amiúde autores das áreas sobre as quais 
tece as suas considerações. Além da sua vasta erudição, 
denota conhecer e interessar-se muito pelas localidades 
em apreço e ter uma visão de conjunto dos problemas e 
algumas propostas, o que hoje se chamaria um projecto 
para a região.

Contudo, o ouvidor faz uma espécie de estudo ou 
relatório que acompanha o envio dos dados recolhidos 
pelos municípios, complementando-os, por vezes, em 
determinados pontos. Assim, esta carta não tem a mes-
ma natureza sistemática da compilação feita por cada 
localidade. A informação nela contida é muito abun-
dante, mas dificilmente fornece dados da mesma natu-
reza para as diferentes localidades. Este facto condiciona 
a abordagem aqui feita que é por isso mais expositiva do 
que analítica. 

 
SÁ

De Sá, o ouvidor diz ser “vítima da preguiça e 
escravidão” (AHU, Conselho Ultramarino, cx. 225, doc. 
15424, p. 9) atribuindo a isto o pouco incremento da 
agricultura local. O autor insiste, em vários, passos do 
seu texto que, o facto de se entregar muito do trabalho 
manual a escravos é um factor explicativo da pouco 
produtividade. O facto é que esta localidade, tal como 
as outras estudadas neste conjunto, tem um contingente 
significativo de população escrava, não havendo, 
contudo, na fonte, nenhum outro indicador acerca das 
áreas, em concreto, em que estes eram empregados. A 
única informação a este respeito é o testemunho deste 
autor. Se o tipo de exploração rural deixada às mãos dos 
escravos é considerada pouco eficaz, acrescenta o mesmo 
autor que “no sertão da Serra se destinou grande porção 
de terreno para minerar”, mas não se tendo revelado 
muito proveitosa esta mineração - “não correspondendo 
a riqueza aos anúncios”, como diz - “servindo só de couto 
a endividados”, quando poderia ter sido terreno válido 
para a agricultura. 
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Figura 2 – Mapa da estrada Real (caminho do ouro e dos diamantes)2

2 Disponível em http://static.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/full-1-c97a96fc40.jpg [acedido em Junho de 2014] 
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Produz-se em Sá farinha, café, arroz e açúcar, 
indicando-se para este último produto o volume global, 
no conjunto das freguesias, de 84.000 arrobas, que já é um 
volume considerável, rendendo este 156.240$0008. Mas 
acrescenta, “este povo é pobre, e só conhece independência 
quem trafica em madeira” (AHU, Conselho Ultramarino, 
cx. 225, doc. 15424, p. 10), lamentando que, por cúmulo, o 
comércio e as artes são escassas na região, limitando-se à vila 
(sendo inexistente nas demais freguesia) e sendo em parte 
ocupação de estrangeiros - todos os 15 residentes na vila 
trabalham nestes ramos. Acresce ainda o seu comentário, 
não despiciendo, neste contexto, de a vila de Itaboraí ser 
“receptáculo da antiga nobreza”, com muito mais população 
livre do que as demais freguesias, estando implícito, do que 
antes foi dito, com menos propensão para tirar o melhor 
partido da exploração rural, artes ou comércio.

Contudo, esta região, muito próxima do eixo de 
Magé-Porto Estrela, pontos de charneira do caminho novo 
do ouro, evidenciava-se como centro de abastecimentos, 
por via fluvial e, como tal, integrava o mesmo complexo 
económico constituído por Magé, na Guanabara, e Parati e 
Angra dos Reis, em Sepetiba9. 

Por tudo isto, sabendo-se que o propósito inicial deste 
inquérito (a fonte que serve de ponto de partida), era apurar as 
localidades que poderiam precisar ou beneficiar com a criação 
de mais lugares para juízes letrados, o ouvidor é peremptório: 
“a povoação e mapa das riquezas funcionárias acima exportadas 
pedem um Juiz letrado, que faça sua felicidade, mas não pode 
fornecer só esta vila o equivalente às necessidades, e por isso 
deve incorporar-se a confinante Magé” (AHU, Conselho 
Ultramarino, cx. 225, doc. 15424, p. 11).

 MAGÉ

Para Magé, à semelhança do que fizera para Sá, o ouvidor 
disseca alguns aspectos específicos de cada uma das freguesias. 
Contudo, tal como no tópico precedente, evidencia-se aqui 
sobretudo o panorama geral, por paridade com Angra dos 
Reis e Parati, freguesias únicas, adiante referidas.

Acerca desta vila e seus termos tem o autor a melhor 
impressão quanto às suas qualidades naturais, como zona 

de produção “ditosa a condição onde a natureza supre com 
produções espontâneas filhas do clima quente, e chuvas a 
propósito” (AHU, Conselho Ultramarino, cx. 225, doc. 
15424, p. 12). Dali saem exportações anuais num montante 
de 78.000$000, em diversos géneros: cereais, leguminosas, 
fruta, peixe, os produtos regionais, como café e açúcar, além 
dos géneros provenientes da actividade silvícola, lenha e achas.

A maior parte das profissões no âmbito dos sectores 
secundário e terciário existem apenas na vila, sondo todo o 
restante distrito, rural. 

Tendo já proposto, como acima foi dito, que Magé 
e Sá partilhassem o mesmo juiz, para repartirem, entre si, 
os respectivos encargos, o ouvidor conclui evidenciando 
esta necessidade dizendo, a respeito de Magé: “é sossegado, 
em geral, este povo, mas a vila vive inquieta tendo tido seus 
desvarios a respeito do governo, e vereança” AHU, Conselho 
Ultramarino, cx. 225, doc. 15424, p. 15). 

ANGRA DOS REIS 

Continuando a seguir as considerações do ouvidor, 
Angra dos Reis apresenta-se com aspectos comuns às 
localidades anteriormente arroladas: gente de paz, pobre, 
mas desinquietada pelas autoridades locais: “Pobre, em 
geral, é o povo, e, por isso pacífico, havendo na vila quem 
anos a esta parte o traga inquieto pelo abuso do Governo 
Civil e municipal” (AHU, Conselho Ultramarino, cx. 
225, doc. 15424, p. 20). Outro factor desinquietava esta 
população que eram as constantes abordagens do seu porto 
por navios piratas, para se abastecerem de forma irregular, 
contando com a cumplicidade de alguns populares que lhes 
forneciam géneros, ou mesmo contrabandear (algumas peças 
processuais exemplificativas destas situações encontram-se 
em AHU, Conselho Ultramarino, cx. 161, doc. 12072; cx. 
163, doc. 12194; cx. 172, doc. 12736; cx. 177, doc. 12989).

Efectivamente, em Angra dos Reis produzem-se vários 
géneros, atingindo as exportações o valor de 62.352$000/
ano, no que excediam, em 2.350$000 as importações, 
retendo cerca de 2/3 da sua produção total para consumo 
interno dos seus 11707 habitantes. Entre os produtos 
de consumo essenciais, estão o peixe seco, arroz, 

8 AMANTINO E CARDOSO, com base noutra fonte um pouco anterior, de finais do século precedente, traçam um quadro distinto em que “a 
vila, no século XVIII tinha tido um papel muito maior enquanto abastecedor do mercado local. Pode-se afirmar que a Vila de Santo António de Sá 
de Macacu, ao longo do século XVIII, se caracterizava por apresentar em conjunto com algumas plantations uma economia doméstica de produção 
variada, que englobava o cultivo do arroz, do feijão, da farinha, do milho, do fumo, a exploração das madeiras, a criação de aves e a conseqüente 
comercialização dos seus ovos, além da criação de porcos. Toda esta produção tinha parte consumida na própria Vila e parte exportada para as 
localidades vizinhas, inclusive a cidade do Rio de Janeiro. Para esta exportação, em muito auxiliaram os rios, que desembocavam diretamente na 
Baía da Guanabara. A maior parte da população da Vila era formada por pequenos e médios proprietários de pequenos plantéis de escravos ou 
mesmo nenhum”, p. 104.
9 CABRAL, “A bacia hidrográfica como unidade de análise em história ambiental”, in Revista de História Regional.12 (1):133-162, Verão, 2007, 
p. 132-162, (em linha)  http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/viewFile/2241/1725 [acedido em Março de 2014], refere-se ao papel 
desta bacias madeireiras, p. 143 e seguintes e, mais concretamente, a Macacu, como centros de produção e abastecimento.
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feijão, farinha e milho, mas também existem produtos 
tropicais como o açúcar (em quantidade considerável 
- 11736 arrobas), algodão, cacau, café e ainda géneros 
não alimentares como o anil, goma, couros e tabuado. 
Destaca-se também a produção de aguardente, que orçava 
em 750 pipas anuais, sabendo-se que esta começava a 
ser uma produção alternativa dos engenhos que, em 
Angra dos Reis, eram em número considerável (80, entre 
engenhos e engenhocas). 

Não será alheio a todo este panorama de considerável 
dinâmica produtiva, industrial e comercial, o facto de 
nesta localidade se encontrar um número elevado de 
pessoas empregadas nos sectores secundário e terciário 
(cerca de 1% do computo geral da população, segundo 
os nossos cálculos). Comparativamente com as outras 
localidades, nomeadamente Magé, com uma população 
uma vez e meia superior à de Angra dos Reis (18262 
habitantes, mais precisamente), e cuja população activa 
no comércio e ramos terciários não era, nem em números 
relativos, nem absolutos, comparável ao de Angra dos Reis, 
por motivos, aliás, já invocados (v. infra, Tabela V). De 
notar ainda que a freguesia de Angra dos Reis remontava 
a 1569, tendo por isso uma vida e uma história com o 
peso de mais de dois séculos, tendo sido, desde sempre, 
um porto procurado, nem sempre pelas melhores razões, 
pois a sua grande exposição tornava-a apetecida também 
de piratas e corsários. Entre o comércio legal e o ilegal, a 
sua estrutura económica era já consistente, quando, nesta 
altura, o paradigma começa a mudar, na sequência da 
redução significativa da mineração aurífera. O porto de 
Angra dos Reis tornava-se cada vez menos procurado para 
o contrabando, e daí o interesse em criar uma produção 
local que fosse também apetecida pelo comércio de 
qualquer tipo, de que nasce o ciclo da cachaça.

PARATI
 
Encontrava-se em Parati, à altura, um quadro 

económico muito semelhante ao que foi acima delineado 
para Angra dos Reis, com a agravante de Parati ser o 
entreposto oficial da rota do ouro que, à altura, estava 
a entrar em decadência. Com ele, a economia paralela 
do contrabando também era afectada significativamente. 
Padecia, portanto, dos mesmos males de Angra dos Reis: 
“as embarcações estrangeiras, aí frequentes, honestando-
se com a capa da necessidade e recursos de hospitalidade, 
abusando do sagrado do direito das gentes, infestando 
a costa com contrabando tão difíceis de vedar” (AHU, 
Conselho Ultramarino, cx. 225, doc. 15424, p. 25). 

Segundo o parecer do ouvidor, não era apenas nos 
males, que afectava a vila de fora para dentro, que esta 
se irmanava com Angra dos Reis, mas também tinha em 
comum com esta e as demais, fragilidades que a minavam 
de dentro, minando as cadeias de sustentação económica 
que enfermavam de problemas de raiz, estruturantes: “o 
povo não é abundante como ao primeiro golpe parecia 
consequência irrevogável de um comércio tão amplo. 
Na mão de bem poucos fica toda a riqueza, porque os 
demais habitantes vivem de tal forma encadeados que ali 
depositam em seu poder os frutos sem terem as vantagens 
e sempre com forçosa dependência (AHU, Conselho 
Ultramarino, cx. 225, doc. 15424, p. 25).

Esta é a caracterização que o autor nos apresenta da 
economia em Parati. Com cerca de metade da população 
de Angra dos Reis, apenas 6014 habitantes, o volume do 
negócios é idêntico, em ambas. Também a balança de 
Parati é favorável com uma diferença de cerca de 1000$000 
reis em que as exportações excedem os 59000$000 das 
importações. O leque de oferta de produtos é, contudo, 
mais limitado, destacando-se a grande produção de farinha 
(10000 alqueires que rendiam 6400$000), café, arroz e 
feijão (rendendo cada um destes géneros na ordem dos 
2100$000). Mas o que mais se evidencia em Parati são os 
seus numerosos engenhos (7 engenhos e 100 engenhocas) 
que produzem, na altura, 1600 pipas, mais do dobro 
de Angra dos Reis, orçadas em 51.200$000, de longe o 
género que mais se destaca do conjunto das produções 
locais, já que o açúcar não era rentável, como indica a 
fonte, permitindo arrecadar apenas 2520$000, um valor 
muito baixo pelas suas 10500 arrobas anuais. 

A Tabela VI que se segue é, como foi dito, uma 
síntese de dados, obtidos a partir da carta do ouvidor, 
cujos conteúdos têm vindo a ser analisados. Expõe-se 
assim esta informação de forma gráfica, à semelhança 
do que fora feito com os elementos colhidos na outra 
parte da fonte, nas cartas dos municípios. Note-se, 
contudo, que estas traziam anexos os chamados “mapas” 
de dados, já bastante organizados que facilmente foram 
convertidos nas tabelas I a IV, supra. A forma de expor do 
ouvidor é, em geral, mais descritiva. Por este motivo não 
foram recolhidos todos os elementos por ele fornecidos, 
exaustivamente, por serem, alguns, formalmente muito 
discrepante, respeitando uns às freguesias, parcelarmente, 
outros ao conjunto dos distritos (isto nos casos de Magé 
e Sá), ou por apresentarem montantes não comparáveis, 
ora em moeda, ora em unidades métricas, etc.; assim, na 
tabela VI, procurou-se contornar estes obstáculos, quando 
possível, para não desperdiçar a informação, tratando-se 
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Tabela I - População de Sá - 18044

Tabela II - População de Magé - 18045
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6 Idem.

Tabela III- População do distrito de Angra dos Reis - 18046
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Tabela IV- População do distrito de Parati - 18047
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Tabela V- População- abordagem comparativa
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Tabela VI - Dados gerais, demográficos e económicos10
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os dados de forma a normalizá-los, somando os dados 
parcelares das freguesias, por exemplo; foram recolhidos 
apenas os elementos que apresentavam um padrão ou 
referências comuns, susceptíveis de serem equiparáveis.

    
CONCLUSÕES

Nestes caminhos do ouro, a menção ao ouro está 
ausente. O ciclo do ouro e da prosperidade fácil está a 
terminar e a menção à pobreza é recorrente. É também 
evidenciada a ineficácia do trabalho, em geral, quer de 
exploração dos recursos naturais (“Apesar de montuoso 
seu terreno há descuido em sua cultura” (AHU, Conselho 
Ultramarino, cx. 225, doc. 15424, p. 13), quer das 
práticas comerciais (“A exportação destes frutos tem um 
notável tropeço porque são conduzidos por terra sobre 
bestas até o porto da Vila e aí entregues nos armazéns dos 
barqueiros que os transportam com despesa” (Idem). 

Embora a terra seja considerada, na maior parte 
das localidades, fértil e até excepcionalmente produtiva, 
como o que acima consta sobre Magé, a “preguiça” 
e a “escravatura” explicam, na óptica do ouvidor, o 
subaproveitamento dos muitos recursos, sustentando a 
sua perspectiva numa análise da composição da população 
em que se destaca a abundância de escravos. 

É certo que nesta compilação de dados há a cautela 
de não alardear riqueza, porque o que está em causa e 
despoleta toda esta recolha é saber se as localidades têm 
ou não necessidade e capacidade de receber e, consequen-
temente, financiar, os juízes de fora.

Assim, no panorama geral, são os engenhos, embora 
explorados aquém das possibilidades, com o negócio 
das madeiras que lhes está associado, que se evidenciam 
como elemento comum a todas as localidades, com uma 
implantação intensiva, corroborada por outras fontes 
relativas às sesmarias locais, e com cuja exploração 
se ensaia um novo paradigma económico para esta 
região. Por outro lado, embora oferecendo bons portos 
de mar, com condições de abrigo vantajosas para 
grandes embarcações, estas costas, pouco defendidas e 
insuficientemente vigiadas, são muito vulneráveis, como 
a História tantas vezes demonstrou. Esta fragilidade 
contribui, nesta altura, para o empobrecimento da região, 
flagelada pela pirataria que incrementava um comércio 
marginal desorganizado, de contrabando, sem condições 
estruturantes para a economia local.

Contudo, neste cenário de recessão, a população, 
essa, não para de crescer, pois em todas as localidades apre-
ciadas, os nascimentos excedem até 5 vezes os falecimentos, 

promovendo um rejuvenescimento populacional na base, 
conforme ainda ao padrão demográfico de Antigo Regime.

Na viragem do séc. XIX, esta região de charneira 
vivia também, a seu modo, esse período efervescente, que 
contém já o germe das mudanças económicas, políticas e 
sociais que o Brasil começava a viver.
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O PROCESSO DE RECLAMAÇÃO DOS SAPAIS 
DA RIA DE ALVOR (PORTIMÃO)

 Diana Almeida1, Carlos Neto1e José Carlos Costa2

RESUMO

Os sapais são dos ecossistemas costeiros que maiores 
pressões antrópicas e consequentes transformações têm 
sofrido ao longo dos séculos. A sua posição privilegiada 
nas áreas de transição entre a terra e o mar (estuários) tem 
colocado estes ecossistemas à disposição do crescimento 
urbano-industrial e   agrícola. Os sapais da Ria de Alvor não 
foram excepção no campo das transformações do uso do 
solo, impulsionadas sobretudo pelas obras no contexto dos 
Planos de Fomen    to (1940-60), que incorporaram trabalhos 
de reclamação dos sapais para a agricultura através do 
arranque da vegetação e enxugo dos mesmos terrenos. Estes 
processos conduziram ao desaparecimento de cerca de 60% 
do sapal da Ria entre 1958 e 2010, mas propiciou também 
o surgimento de novas tipologias de sapal resultantes do 
insucesso da implementação das tapadas agrícolas: o sapal 
controlado (em tapada e dique) e os sapais secundários 
emergem como as novas tipologias deste ecossistema que 
merecem especial atenção, no que concerne à gestão de 
habitats, visto que se diferenciam dos sapais naturais do 
ponto de vista da sua estrutura e composição florística.

Palavras-chave: Ria de Alvor, reclamação de sapal, 
Planos de Fomento, tapadas.

ABSTRACT

Saltmarshes are one of the coastal ecosystems that 
have endured higher anthropogenic pressures and conse-
quent transformations over the centuries. Its privileged po-
sition in transition areas between land and sea (estuaries) 
has placed these ecosystems at the run for urban-industrial 
growth and agricultural development. Thus, Ria de Alvor 

saltmarshes were no exception regarding land use changes, 
which were mainly driven through the works undertaken 
by the Development Plans (1940-60). These incorporated 
saltmarshes´ reclamation for agriculture by exsiccation and 
the destruction of vegetation, and also building a small wall 
to prevent salt water to enter (dykedland), leading to the 
disappearance of about 60% of the Ria de Alvor saltmarsh-
es between 1958 and 2010. However, this process provided 
the opportunity to new types of marshland to emerge, re-
sulting from the implementation failure of the agricultural 
dykedland in the Ria de Alvor mouth. The controlled and 
secondary saltmarshes developed as new typologies of this 
ecosystem that deserve special attention with regard to habi-
tat management, since they can be differentiated from natu-
ral marshes by their structure and floristic composition.

Keywords: Ria de Alvor, saltmarsh reclamation, 
Development Plans, dykedland.

INTRODUÇÃO

As zonas húmidas costeiras ocupam cerca de 6% da 
superfície terrestre e encerram alguns dos mais produtivos e 
dinâmicos ecossistemas, dominados por uma vasta biodiver-
sidade (Silva et al., 2007). Contudo, as áreas costeiras são, 
também, densamente ocupadas com 23% da população 
mundial a residir em áreas costeiras, numa faixa de 100 km 
e a altitudes inferiores a 100 m relativamente ao nível mé-
dio do mar (IPCC, 2º rel. 6.2.1 – 2007). Um dos mais im-
portantes e relativamente comuns sistemas costeiros, são os 
estuários. Considerados como efémeros e recentes (à escala 
geológica), evoluíram, maioritariamente, a partir da trans-
gressão flandriana que se seguiu à última glaciação. Por este 
motivo são também estruturas de enchimento sedimentar, 

1 Núcleo CLIMa, Centro de Estudos Geográficos (IGOT, Universidade de Lisboa). Alameda da Universidade, Ed. Fac. Letras 1600-214 Lisboa. diana-almeida@
campus.ul.pt; cneto@campus.ul.pt
2 Centro de Botânica Aplicada à Agricultura (ISA, Universidade de Lisboa). Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa. jccosta@isa.utl.pt
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cuja evolução é diferenciada no tempo e no espaço, sofren-
do a influência de vários factores ambientais e antrópicos 
(Dürr et al. 2011). Os estuários são estruturas semifechadas, 
mantendo uma ligação directa e natural com o mar, cuja 
água salgada entra no sistema sob a forma de cunha salina e 
mistura-se com a água doce, proveniente da drenagem con-
tinental (McLusky & Elliot, 2004). Os sedimentos desem-
penham um papel fundamental na sua dinâmica, pois re-
flectem a combinação entre o fluxo de sedimentos marinhos 
e fluviais que permitem a acumulação de bancos de areia ou 
plataformas lodosas nas margens dos estuários, favorecendo 
assim a formação de sapais (Vasconcellos, 1960). Os terre-
nos de sapal ocorrem em áreas de aluvião, frequentemen-
te alagados e constituídos por materiais finos, como lodos, 
areias e detritos variados, quer oriundos dos troços interiores 
dos rios e ribeiras que confluem no sapal, quer provenientes 
das marés (Lousã, 1986). Nestes terrenos halomórficos, o 
efeito das marés é determinante para a ecologia do sapal, 
sendo que a cota até à qual o efeito da maré se faz sentir, 
marca o posicionamento das diferentes comunidades vege-
tais (Moreira, 1986; Costa, 2001). A maior parte dos sapais 
portugueses são predominantemente argilosos e localizam-
se em bacias de sedimentação quase sempre protegidas, do 
lado do mar, por um cordão dunar (Alvim, 1964), o qual, 
apresenta frequentemente, um posicionamento favorável 
para a localização de áreas urbano-industriais e turísticas.

Os objectivos do presente trabalho residem em 

identificar os contributos da acção humana na dinâmi-
ca do sapal, diferenciar tipologias de sapal resultantes 
da ocupação humana e posterior abandono, identificar 
os factores causadores da dinâmica e analisar as situa-
ções de estabilidade e expansão do sapal. A problemá-
tica subjacente tem como pressupostos os processos de 
destruição, erosão e acreção de manchas de sapal em 
alguns dos sapais mediterrâneos portugueses, sobretu-
do devido à acção antrópica; esta tem-se manifestado 
por meio da erosão e eutrofização, bem como das alte-
rações na estrutura e composição florística dos sapais. 
A intensidade com que as actividades humanas se têm 
manifestado, conduziu a grandes alterações no uso e 
ocupação do solo, tendo como consequência o desa-
parecimento de vastas manchas de sapal (Gutierres et 
al., 2011).

A área de estudo é a Ria de Alvor, localizada nos 
concelhos de Portimão e Lagos e apresenta uma área de 
1700 hectares. Caracteriza-se por ser um sistema lagunar/
estuarino, abrigado por duas línguas de areia que marcam a 
barra do estuário: a da Praia de Alvor a oriente e a da Meia 
Praia a ocidente. Estas são responsáveis pela formação de 
um complexo sistema lagunar no interior da Ria, marcado 
por duas penínsulas (Quinta da Rocha e Abicada), o que 
favorece o desenvolvimento de um complexo e diversificado 
mosaico de habitats (Jorge e Kaye, 2001).

Figura 1 – Localização da área de estudo: Ria de Alvor e seus afluentes

Fonte: mapa de Portugal e região do Algarve com concelhos - CAOP, 2011; imagem da Ria de Alvor – Google Earth, 2007.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados tiveram duas proveniências, 
uma de fonte documental e outra de fonte cartográfica. A 
consulta de documentos históricos permitiu enquadrar, 
no tempo, as dinâmicas da ocupação humana na Ria de 
Alvor. A análise da cartografia antiga teve como objectivo 
compreender quais os usos e ocupações do solo à data e o 
que se pretendia alcançar com as obras iniciadas durante 
os Planos de Fomento no início dos anos cinquenta do 
século XX. Deste modo, a análise incidiu sobre a Carta 
Agrícola e Florestal (1:25000) de 1951, folhas 603 e 594 
e sobre a Carta da Capacidade e Uso do Solo (1: 50000) 
de 1959, folha 52-A. Relativamente às fotografias aéreas 
e ortofotomapas de diferentes datas estes permitiram 
identificar e analisar a evolução da ocupação do solo e 
diferenciar tipologias de sapal. As fotografias aéreas usadas 
foram: 1958, F.A. Ria de Alvor central composto por 1 F.A 
[594_7650]; 1972, F.A. Ria de Alvor e afluentes - 2 F.A. 
[5085; 5087]; 1987, F.A. Ria de Alvor e afluentes - 4 F.A. 
[5039;5029;5052;5057]. Os ortofotomapas analisados 
foram: 1995, Ria de Alvor e afluentes - 4 ortofotomapas 
[04195;04269;04194;04268]; 2005, Ria de Alvor e 
afluentes - 4 ortofotomapas [005943 A / B; 006031 A 
/ B]; 2010, Ria de Alvor e afluentes - 2 ortofotomapas 
[006031 A / B]. A escolha destas datas prendeu-se com 
a disponibilidade de voos realizados e a maior ou menor 
facilidade no acesso a essa mesma informação. Contudo, 
tentámos sempre que possível adquirir informação com 
um intervalo, sensivelmente, de 10 anos.

O trabalho com as fotografias aéreas e ortofotomapas 
foi realizado através de operações de geoprocessamento, 
fotointerpretação e classificação, com recurso ao software 
ArcGIS 10, tendo como sistema de coordenadas 
ETRS_1989_Portugal_TM06.

A classificação foi baseada no modelo apresentado 
por Pullam (1988), Carta de Portugal (1:50000) de 
1922 (folha 49D), 1923 (folha 52A) e 1930 (folha 49C), 
produzido pela Direcção Geral dos Trabalhos Geodésicos 
e Topográficos, cuja análise permitiu identificar e calcular 
as áreas de sapal, pântanos e perímetro de irrigação e, 
com recurso à Carta Agrícola e Florestal (1:25000) de 
1951, folhas 603 e 594, a qual permitiu identificar as 
áreas agrícolas e tipo de cultura (incluindo as salinas e 
os arrozais), bem como permitiu verificar o processo a 
que o sapal estava a ser submetido, ou seja, se estava a 
ser transformado ou não para a agricultura (reclamação).

As análises referentes ao ortofotomapa de 2010 
beneficiaram de validações de campo (durante Setembro 
de 2012 e Abril de 2013), com recurso a inventários 

florísticos de Braun-Blanquet (1979), as quais permitiram 
diferenciar as tipologias de sapal apresentadas no mapa 
que corresponde à classificação da ocupação do solo de 
2010 (Fig.4f ), como por exemplo o sapal controlado, o 
sapal secundário e o sapal recuperado. 

RESULTADOS

Loureiro (1909) refere que Alvor foi fundada pelos 
cartagineses, sendo que o seu nome em árabe remete 
para a amenidade do porto e a fertilidade das terras, 
características estas que levaram à fixação de população 
e à construção de um castelo em 1189, o qual acabou 
por ser destruído nas cruzadas. No entanto, só no ano de 
1250 os mouros foram expulsos de Alvor por D. Afonso 
III e cinquenta anos depois D. Dinis mandou reedificar o 
castelo da vila. A parte mais baixa da vila, designada por 
Loureiro (1909) como “Villa Velha” constitui o núcleo 
mais primitivo e central de Alvor, tendo-se expandido em 
altitude e em direcção à nascente do rio. Alvor é doada a 
Álvaro de Ataíde, por carta de 18 de Dezembro de 1451, 
recebendo também a alcaidaria-mor, a dízima do pescado, 
direitos de portagem, foros de azenhas, vinhas, marinhas 
de sal, barca de passagem e alguns serviços (Carrapiço et al, 
1974:5). Em 1495, Alvor é elevada a vila por D. Manuel, 
por ter falecido nesta localidade D. João II, sendo que 
apenas em 1498 é completamente desanexada de Silves, 
continuando porém a reger-se pelo foral desta cidade. Os 
privilégios de exploração das marinhas de sal, que eram da 
casa da rainha, foram outorgados por diferentes reis (D. 
Dinis, D. Pedro I, D. Afonso V e D. Manuel), conferindo 
um grande dinamismo económico, apoiado pelo porto e 
boas perspectivas de desenvolvimento (Loureiro, 1909). 
Assim, em 1527 Alvor possuía 163 fogos, albergando 
652 residentes (Carrapiço et al, 1974). 

O seu dinamismo económico assentava sobretudo 
no papel desempenhado pelo porto, que chegou a ser 
um dos mais importantes do Algarve (Loureiro, 1909). 
A entrada de embarcações na Ria era possível graças à 
amplitude da maré, máxima de 3,50 m e mínima de 
0,80 metros, que segundo Loureiro (1909), permitia a 
navegação de embarcações de grande porte. Porém, o 
assoreamento da Ria não tardou a verificar-se, em resultado 
da construção de diques nos afluentes do Rio Alvor no 
início do séc. XVII. O objectivo era o de transportar as 
águas provenientes das ribeiras que desaguam na Ria 
até às unidades de exploração agrícola de regadio da 
Mexelhoeira Grande e Arão. Outro dos motivos para o 
assoreamento da Ria de Alvor e de outras transformações 
costeiras, foi o terramoto de 1755 e consequente tsunami, 
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cuja onda entrou cerca de 670 metros por terra dentro. 
Para além dos efeitos negativos directos na população e 
nas áreas agricultadas, modificou por completo a barra e 
o perfil da ria, bem como limitou o alcance dos sistemas 
fluviais que alimentavam a ria (Vieira, 1911).

Porém, as maiores mudanças no uso e ocupação do 
solo da Ria de Alvor surgem associadas aos eventos de 
reclamação de sapais para a agricultura ou outras activi-
dades. Esta é uma prática centenária (Garbutt&Wolters, 
2008; Gedan et al., 2009), associada à ocupação humana 
em torno dos sapais que, pela necessidade de área útil, 

Na mesma carta verifica-se que as margens da 
Ribeira de Odiáxere são bordejadas por vastos sapais, 
alguns dos quais foram transformados em tapadas, sendo 
que nesta situação o sapal encontra-se em recuperação. 
Em simultâneo, surgem e expandem-se salinas, que mais 
tarde ganharão novos usos (ver Fig.2). De acordo com 
Pullam (1988), no ano de 1957 existiam 127 ha de sapal 
nas bacias de Odiáxere e Arão (afluentes da Ria de Alvor) 

Figura 2 – Excerto da Carta Agrícola e Florestal (1:25000) de 1951, folha 603. Fonte: Mapoteca do Centro de Estudos Geográficos, IGOT-UL.

incrementa processos de muramento, enxugo, aterro e 
dragagem (Pullam, 1988). A análise da Carta Agrícola e 
Florestal (1:25.000) de 1951 (folhas 603 e 594) permitiu 
verificar que nessa data, em torno da Quinta da Rocha, 
os sapais encontravam-se em recuperação através de ta-
padas cujos diques impediam a entrada da maré, com o 
intuito de dessalinizar os solos e permitir o seu uso para a 
agricultura: um exemplo é a Tapada Velha na margem direita 
do rio Alvor, ou a Tapada da Penina mais a Norte, junto aos 
Montes de Alvor. Nesta área é possível identificar salinas em 
funcionamento (Ver Figura 2). 

e 155 ha de sapal em tapadas. Estes processos tiveram 
início com os Planos de Fomento Agrário (entre 1940 e 
1960) através da reclamação de áreas de sapal, ou seja, a 
obras de transformação de sapais em terrenos de cultivo, 
incorporando trabalhos de abertura de valas de drenagem, 
eliminação da água por bombagem e enxugamento 
(Alvim e Veiguinha, 1963). No decorrer do processo de 
reclamação, o murete construído em torno do sapal para 
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o seu enxugo, passava a designar-se por tapada.
Um pouco por todo o Algarve construíram-se 

barragens com o intuito de armazenar água para servir 
a rega das novas reclamações (designadas recuperações 
de sapal no quadro dos Planos de Fomento), tendo 
sido prioritária a “recuperação” dos sapais de Odiáxere 
e Alvor, onde a montante se localizava a Barragem da 
Bravura. Vários hectares de sapal desapareceram para 
dar lugar a terrenos de cultivo e marinhas (Vasconcellos, 

O conjunto de mapas representados pela figura 3 
(a.; b.; c.), reflecte a classificação do uso do solo e das di-
ferentes tipologias de sapal em 1958, 1972, 1987, 1995, 
2005 e 2010. Esta análise evolutiva permitiu diferenciar 
as grandes transformações ocorridas no período conside-
rado; destaca-se que no primeiro ano analisado através da 
fotografia aérea de 1958, estávamos no fim do I Plano de 
Fomento (1953-1958), deste modo é possível identificar 
algumas dinâmicas associadas à reclamação de sapais. No 
ano de 1958, dá-se conta da existência de áreas de sapal em 
início de reclamação (44 ha) e em processo de reclamação 
(41 ha). Nesta classificação destaca-se o sapal a nascente da 
Quinta da Rocha, que à data apresentava uma estrutura 
de sapal natural (total de 98 ha), rodeado, no entanto, de 
tapadas em valas de enxugo (um dos processos de reclama-
ção) (134 ha). Neste mesmo ano, 62.6 % da área total de 
tapadas correspondem a sapal reclamado.

Quatro anos mais tarde (1972, fig. 3, b.), o que 
corresponde ao menor período temporal entre imagens 
analisadas, é possível concluir que a área ocupada por 
marinhas em laboração atinge o seu máximo, com um 
valor de 48 ha, sendo que em 1987 começa a verificar-
se o aparecimento de marinhas abandonadas (24 ha), o 
que se traduz na perda de metade do valor das marinhas 
em funcionamento em 1972. Verifica-se a existência de 
sapais em processo de reclamação, embora apresentando 
uma área pouco significativa de 6 ha, já fora do período 
do II Plano de Fomento. O sapal classificado como sapal 

Fonte: adaptado de Pullam (1988)

1960; Alvim e Veiguinha, 1963; São-Payo e Alvim, 
1969). De acordo com Pullam (1988), entre 1957 e 1987 
desapareceram 70 ha de sapal nas bacias de Odiáxere e 
Arão, 36 ha nas bacias de Farelo e Alvor e 18 ha nas bacias 
de Torre e Penina. As reclamações de sapal deram por sua 
vez origem a novos usos do solo, como sendo as áreas 
agrícolas e as salinas: aumento de 2 ha de sapal sob forma 
de tapada e de 5 ha de salinas nas bacias de Odiáxere e 
Arão em 1978 (Pullam, 1988).

natural decresceu em área cerca de 32%, emergindo uma 
nova categoria, a de sapal controlado. Este ocupa 35 ha 
e representa o sapal que se encontra em área de tapada 
ou de dique, portanto praticamente isolado do restante 
ecossistema de sapal, mas em que, por via freática ou por 
comporta, se verifica entrada de água salgada, que permite 
a permanência de sapal. Neste ano (1972), o sapal que 
anteriormente existia a nascente da Quinta da Rocha foi 
murado, tendo-se iniciado o seu processo de erosão. A área 
de tapadas é de 128 ha e a área ocupada por sapal reclamado 
é a maior do período de análise, com 161 ha.

O ano de 1987 (fig.3, c.) regista algumas mudanças, 
sendo a mais notória o fim dos processos de reclamação de 
sapal sob o formato designado pelos Planos de Fomento. 
Emerge uma nova categoria de tapadas, que representa 
a maturação da sua funcionalidade: as tapadas agrícolas 
ocupam 117 ha e encerram as áreas que foram lavradas, 
semeadas e apresentam culturas à data da classificação. 
Localizam-se maioritariamente a montante e no interior 
da Ria. Por outro lado, começam a ser notórios os 
efeitos do abandono dos projectos de reconversão de 
sapal em terrenos agrícolas, sobretudo devido ao clima 
mediterrâneo, à falta de água doce e à intrusão de sais na 
toalha freática. A recente adesão de Portugal à então CEE 
(em 1986) e as imposições da Política Agrícola Comum 
tiveram também consequências directas no abandono 
de muitos dos campos agrícolas mais tradicionais. 
O anterior sapal da Quinta da Rocha insere-se nesta 

Tabela I - Alterações à área ocupada (ha) das zonas húmidas da Ria de Alvor entre 1957 e 1978
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Figura 3a – Ocupação do solo nos anos de 1958
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categoria (tapadas abandonadas: 24 ha).
Em 1995 (fig. 4, d.), o aumento de marinhas 

abandonadas deu espaço para o surgimento de 
unidades de aquacultura (9 ha), localizadas na Ribeira 

de Odiáxere. A área ocupada por sapal natural atinge 
o seu mínimo, com 54 ha, crescendo por outro lado, 
a área ocupada por sapal controlado (mais 5 ha). A 
área das tapadas sofreu uma redução de 98%, tendo 

Figura 3b – Ocupação do solo nos anos de 1972
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Figura 3c– Ocupação do solo nos anos de 1987

sido compensada pela área de tapadas abandonadas, 
que cresceu 11 vezes, quando comparada com o ano 
de 1987.

Dez anos mais tarde, em 2005 (ver fig. 4, e.), as 
transformações na ocupação do solo foram notórias. O 

ortofotomapa revela que o processo de abandono das 
marinhas reduziu para metade da sua área, continuando 
a crescer a área ocupada por aquacultura (mais 12 ha). 
A área de sapal reclamado atinge o seu máximo com 
um valor de 55 ha, o que não justifica a existência de 
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novas reclamações, mas sim ajustes de forma. As tapadas 
abandonadas viram a sua área reduzida, pois em muitas 
situações não voltaram a ser reclassificadas, devido ao 
facto de não apresentarem a forma original de tapada 
(são terrenos incultos). O sapal natural apresenta 64 ha 
e o sapal controlado 5 ha. Salienta-se que nas tapadas 
abandonadas começa a surgir vegetação de sapal, 
recebendo a categoria de sapal recuperado (2 ha).

A última análise reporta-se a 2010 (fig. 4, f.), onde 
as unidades de aquacultura se estendem por toda parte 
terminal da ribeira de Odiáxere, ocupando uma área de 
48 ha. De notar que junto à Quinta da Rocha voltou a 
formar-se um sapal no interior da tapada, a par de duas 
áreas de sapal classificado como sapal secundário devido 
à sua estrutura florística diferenciada, ocupando no 
total uma área de pouco mais de 2 ha. A área de tapadas 

Figura 3d – Ocupação do solo nos anos de 1995
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Figura 3e – Ocupação do solo nos anos de 2005
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Figura 3f – Ocupação do solo nos anos de 2010
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estabilizou face a 2005, o sapal natural ocupa uma área 
de 56 ha e o sapal controlado registou um aumento de 19 
ha de área ocupada, traduzindo-se efectivamente por um 
aumento de sapal em crescimento nas tapadas e diques.

Os inventários florísticos permitiram validar 
as diferenças na evolução dos sapais e das tapadas, 
distinguindo o sapal controlado, o sapal secundário e o 
sapal recuperado. A sua estrutura e composição florística 
são diferenciadas sobretudo pela existência de um maior 
número de espécies de água doce, no primeiro, e um 
maior número de invasoras, no segundo caso. Nos três 
casos, escasseiam as plantas indicadoras de sapal baixo, 
como a Spartina maritima e a Sarcocornia perennis, e 
abundam as plantas dominadoras do sapal médio e 
sobretudo, do sapal alto. O sapal controlado refere-se ao 
sapal que se desenvolveu no interior das tapadas ou nas 
margens dos diques que, entretanto, por rompimento dos 
muretes, no caso das tapadas, evoluiu para comunidades 
de sapal cuja estrutura se assemelha à do sapal natural. 
Em termos florísticos verifica-se a existência de Scirpus 
maritimus, Halimione portulacoides e Sarcocornia perennis 
junto à área da ruptura (sapal baixo); Sarcocornia perennis 
subsp. alpini, Sarcocornia fruticosa a dominar o sapal 
médio e Limoniastrum monopetalum, Suaeda vera, Inula 
crithmoides junto aos muretes e caminhos, formando 
o sapal alto. No que se refere ao sapal secundário, este 
caracteriza-se por uma maior abundância de espécies 
não salgadas, um maior número de anuais e invasoras, 
compostas num mosaico misto entre espécies de água 
salgada: Haliminone portulacoides, Sarcocornia fruticosa, 
Arthrocnemum macrostachyum, de água doce: Puccinellia 
iberica, Juncus acutus, Scirpus compactus; anuais e 
invasoras Carpobrotus edulis, Cistanche phelyipaea, Oxalis 
pes-caprae.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O trabalho realizado por Pullam (1988) fornece 
informação relevante a título comparativo, pois o autor 
calculou as áreas ocupadas por sapais e outros usos das áreas 
húmidas costeiras, através da Carta Agrícola e Florestal 
de 1951 (1:25000) e da Carta da Capacidade de Uso do 
Solo de 1959 (1:50000). Os valores obtidos pelo autor 
para o ano de 1957, revelam que existiam 127 ha de sapal 
e 155 ha de tapadas. Em contraposição com os resultados 
fornecidos pela análise da fotografia aérea de 1958, a área 
ocupada pelos sapais foi de 136 ha e pelas tapadas de 
134 ha. Na tentativa de compreender o comportamento 
destas áreas em 1987, Pullam (1988) realizou um 

exaustivo reconhecimento de campo na Ria de Alvor, 
com o objectivo de obter dados que lhe permitissem 
perceber a evolução (crescimento ou decréscimo) da área 
ocupada por sapais, tapadas, marinhas, entre outros usos 
atribuídos às áreas húmidas costeiras, o que também já 
havia aferido em 1957. Assim, o autor indica os seguintes 
valores de área ocupada no período entre 1957 e 1987: 
decréscimo de 124 ha de sapal e um aumento de 22 ha 
na área ocupada por tapadas. Através da análise realizada 
com recurso a fotointerpretação e geoprocessamento das 
fotografias aéreas de 1958 e 1987, cujos resultados foram 
apresentados anteriormente, é possível afirmar que no 
mesmo período (1958-1987) a área de sapal sofreu uma 
redução de 29 ha e as tapadas cresceram 108 ha. Os valores 
obtidos através destes dois métodos são diferentes, ainda 
que essas discrepâncias não sejam muito significativas, 
podendo ser explicadas. O facto do trabalho de Pullam 
(1988) ter sido realizado com recurso ao cálculo das 
áreas de cartas em diferentes escalas (1:25000 e 1:50000) 
no ano de partida (1957) e posteriormente, em 1987, 
os resultados terem sido obtidos com reconhecimento 
de campo, pode ter introduzido erros no cálculo das 
áreas, sobretudo devido aos problemas de escala e às 
metodologias diferenciadas.

O recurso a métodos de trabalho informático dos 
dados que se obtiveram com a análise das Fotografias 
Aéreas de 1958 e 1987, permitiu identificar as áreas em 
processos diferenciados de transformação, por exemplo: 
a menor perda de sapal 1958-1987 relaciona-se com a 
identificação de áreas de sapal que se encontravam em 
início de reclamação (43,5 ha); a maior área ocupada 
por tapadas prende-se com a identificação de áreas 
classificadas como tapadas em valas de enxugo no ano de 
1958, quando estavam em marcha as obras dos Planos 
de Fomento, e ainda reconhecer a relevância de agrupar 
duas classes, como sejam as tapadas e as tapadas agrícolas 
no ano de 1987, o que acresce 86 ha à área total.

No processo de reclamação dos sapais da Ria 
de Alvor e ribeiras anexas verificou-se um conjunto 
de transformações no uso e ocupação do solo, com 
implicações directas e irreversíveis sobretudo para os 
ecossistemas de sapal natural, que perderam 60% da sua 
área entre 1958 e 2010. Entre 1958 e 2010 a área total 
de sapal reclamado é de 420 ha, ou seja, corresponde 
a 90% da área potencial de sapal natural. Apenas nas 
áreas não intervencionadas ocorrem ainda algumas áreas 
naturais de sapal onde é possível observar de forma bem 
conservada o mosaico de comunidades características do 
ecossistema. 
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Muitos dos sapais chegaram efectivamente a ser 
reclamados para a agricultura, dragados para a instalação de 
marinhas e também para dar resposta à expansão urbano-
industrial. O sucesso destas transformações verificou-se 
sobretudo nas ribeiras que desaguam na Ria de Alvor, que 
ao longo dos anos revelam um estreitamento significativo 
no canal terminal da ribeira, fruto não só da instalação 
de barragens a montante, mas maioritariamente devido 
a sucessivas terraplanagens de terrenos de sapal que 
ficavam submersos na maré cheia. Sob a forma de tapada 
foram unidos aos ecossistemas terrestres, criando uma 
unidade de exploração agrícola uniforme ou aproveitados 
para a instalação dos tanques de lavagem e irrigação do 
sal no caso das marinhas. A Ribeira de Odiáxere (braço 
oriental da Ria) e as Ribeiras de Farelo e Torre (braços 
ocidentais da Ria) foram as que maiores obras de enxugo, 
dragagem e arranque de vegetação de sapal tiveram 
ao longo do período considerado (Ver figuras 3 e 4), 
devido à sua localização mais interior favorecer menores 
concentrações de sal, pela menor influência da maré e 
pela maior disponibilidade de água doce proveniente 
da nascente dessas mesmas ribeiras. Estes factos inibem 
o reaparecimento das comunidades de sapal após a sua 
destruição, devido à fraca salinidade, bem como facilitam 
o processo de lavagem dos terrenos de sapal, inerente ao 
processo de enxugo e transformação em tapada (Alvim 
& Veiguinha, 1963). Foram contabilizados entre 1958 
e 2010 cerca de 662 ha de tapadas, sendo que 54% 
destas foram progressivamente abandonadas. O mesmo 
se sucedeu com as marinhas que ocupavam uma área de 
202 ha, cujo abandono foi de 52% da área contabilizada.

Estes dados levantam questões ao nível da gestão 
de habitats, sobretudo porque em ambos os casos, 
o abandono representa metade da sua área original, 
significando que o habitat está degradado e erodido, 
não podendo assim fornecer os serviços ecossistémicos 
convenientes. Nas tapadas onde o sapal foi destruído, 
a agricultura abandonada e os diques permanecem 
bem conservados, não existe dinâmica de marés mas 
instala-se um sapal secundário por ascensão dos sais e 
ocorrem inúmeras plantas de áreas salobras, de água 
doce e grande quantidade de invasoras. Nestas novas 
tipologias de sapal (controlados e secundários), as suas 
características são diferenciadas do ponto de vista da 
vegetação, criando habitats e serviços ecológicos distintos 
dos do sapal natural, sendo por este motivo necessário 
o seu conhecimento aprofundado. Os 109 ha de sapal 
controlado que surgiram ao longo do período 1958-2010 
podem constituir casos de estudos sobre os serviços de 

ecossistema que ali se desenvolvem, e simultaneamente 
serem alvo de estudos com vista ao restauro ecológico, 
com o objectivo de desenvolver o sapal. 
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RESUMO

Na União Europeia a Directiva Quadro da Água 
requer a avaliação do estado ecológico de todas as águas 
interiores (dulciaquícolas e de transição) e costeiras, in-
cluindo os ecossistemas aquáticos superficiais cujo es-
tado ecológico poderá estar dependente do estado das 
águas subterrâneas (AS). O estado ecológico em lagoas 
costeiras dependentes de AS depende das interacções AS 
- água doce superficial - água salgada, pelo que a sobre
-exploração das AS pode ter impactos significativos na 
sua biodiversidade. O principal objectivo do projecto 
GROUNDSCENE é avaliar as respostas ecológicas face 
a uma redução da recarga das AS e a um aumento da 
extracção de água, num cenário de alterações climáticas. 
Este projecto foi desenvolvido nas Lagoas de Melides e 
de Santo André (Sudoeste de Portugal), escolhidas como 
casos de estudo porque ambas recebem AS do sistema 
aquífero de Sines. Recebem ainda água salgada duran-
te um período curto de abertura ao mar. Este projecto 

integrou dados históricos de descritores biológicos (ma-
croinvertebrados e peixes) e físico-químicos, referentes 
às últimas quatro décadas, que foram comparados com 
os dados recolhidos na actualidade recorrendo às técni-
cas mais adequadas para cada tipo de habitat. A recolha 
de dados privilegiou os ecótonos AS-ribeira-lagoa, uma 
vez que é expectável que estas zonas de interface sejam 
indicadoras da interdependência entre os compartimen-
tos. Procurou-se igualmente quantificar os volumes das 
transferências subterrâneas do sistema aquífero para a 
rede hidrográfica e ecossistemas associados. Foram ainda 
efectuadas medidas de um conjunto de parâmetros indi-
cadores das condições ambientais. De uma forma geral, 
os resultados obtidos evidenciaram uma maior diversida-
de taxonómica nos sistemas ribeirinhos afluentes à lagoa 
de Melides do que à sua homóloga de Santo André e, em 
contraste, maior diversidade das comunidades piscícola 
e de macroinvertebrados bentónicos na lagoa de Santo 
André, relativamente à de Melides. A análise comparativa 
dos resultados obtidos e de dados anteriores dos sistemas 
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lagunares demonstram que as comunidades destas Lagoas 
têm uma elevada variabilidade espacial e temporal, maio-
ritariamente condicionada pelos regimes da sua abertura 
ao mar e de precipitação. As comunidades das ribeiras 
são maioritariamente condicionadas pelo respectivo ca-
rácter permanente ou temporário e pela diversidade de 
habitats presentes, com destaque para a heterogeneidade 
de substrato.

Palavras-chave: Água subterrânea; gestão; biodi-
versidade; sistemas lagunares

ABSTRACT

The European Water Framework Directive requires 
the assessment of ecological status of all water bodies, 
including rivers, estuaries and coastal areas, emphasi-
zing that the status of surface aquatic ecosystems might 
depend on groundwater status. The assessment of the 
ecological status of coastal lagoons dependent on grou-
ndwater is particularly complex because of the ecotones 
groundwater – surface freshwater – surface marine wa-
ter. Moreover, groundwater overexploitation might have 
significant impacts over biodiversity. The major objective 
of project GROUNDSCENE is to assess the ecological 
responses to a reduction in the aquifer recharge and an 
increase of water abstraction promoted by climate chan-
ge. This project was developed in two coastal lagoons, 
Melides and Santo André, located at SW Portugal. These 
coastal systems were selected as case studies because both 
are dependent on the Sines aquifer groundwater, drained 
through small Mediterranean type stream systems. These 
lagoons have short opening periods to the sea when they 
receive marine water. This project integrated historical 
data on biological elements (macroinvertebrates and fish) 
and physical-chemical data collected along the last four 
decades, which were compared to current data, collected 
using the most appropriate sampling techniques for each 
habitat type. Sampling surveys focused on the ecotones 
groundwater – streams – coastal lagoons since these inter-
face areas are expected to be good indicators of the inter-
dependency between these compartments. Groundwater 
transfers from the aquifer system to the river water-
sheds and associated ecosystems were also determined. 
Additional parameters were measured as indicators of the 
environmental conditions. The results obtained indica-
ted, in general, higher taxonomic diversity in the Melides 
streams than in the Santo André river basin, contrasting 
with a greater diversity of the benthic macroinvertebrate 

and fish communities in the Santo André lagoon, when 
compared to the Melides lagoon. Historical and current 
data showed a high spatial and temporal variability of the 
biological communities of these coastal lagoons, mainly 
constrained by the opening periods and precipitation. 
Stream communities are mainly influenced by the tem-
porary versus permanent characteristics of those systems 
and by the habitat structure, mainly the substrate hete-
rogeneity. 

Keywords: Groundwater; management; biodiversi-
ty; coastal lagoons

INTRODUÇÃO

Na União Europeia a Directiva Quadro da Água - 
DQA (EC, 2000) estabeleceu princípios de uso sustentável 
da água e requer a avaliação do estado ecológico de todas 
as águas interiores (dulciaquícolas e de transição) e 
costeiras, incluindo os ecossistemas aquáticos superficiais, 
cuja condição ecológica poderá estar dependente de 
águas subterrâneas (AS). A sobre-exploração destas, cujos 
impactos tendem a ser intensificados pela ocorrência 
mais frequente de eventos extremos decorrentes das 
alterações climáticas (KLEIN TANK & KÖNNEN, 
2003), que afectam os balanços hidrológicos, tem efeitos 
na biodiversidade (DAY et al., 2008) e pode tornar-se 
uma condicionante à presença humana em áreas costeiras 
(SCHOT & WINTER, 2006). É expectável que as AS 
sejam cada vez mais utilizadas nestas áreas, em resposta 
à intensificação dos períodos de seca, representando uma 
ameaça à sustentabilidade dos ecossistemas dependentes 
de águas subterrâneas (EDAS), aos serviços por eles 
prestados e aos seus usos. 

Em ambientes lagunares fechados à entrada de água 
salgada durante grande parte do ano e ligados ao aquífero 
através de sistemas ribeirinhos de pequena dimensão, a 
água doce entra através desses sistemas e da precipitação 
directa, mas também a partir das ressurgências de AS (talvez 
a maior parte – SMITH, 1994), e sai maioritariamente 
por evaporação. Assim, o balanço global da água nelas 
contida depende da precipitação, da evaporação, da 
escorrência superficial, dos ganhos e perdas por advecção 
e da contribuição das AS, sendo esta última parcela uma 
das mais difíceis de avaliar e, por conseguinte, uma das 
menos documentadas (SMITH, 1994).

As lagoas costeiras, localizadas na interface do 
domínio marinho e continental, são tipicamente áreas 
confinadas, sujeitas a grandes flutuações ambientais, 
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com consequentes constrangimentos nas comunidades 
biológicas (BARNES, 1994; OLIVER, 2009). Em 
lagoas fechadas, estes processos ambientais têm um 
impacte, amiúde, mais acentuado, principalmente 
durante o período do seu isolamento ao mar adjacente 
(HEALY, 2003; ELLIOTT & WHITFIELD, 2011). As 
comunidades biológicas que as colonizam baseiam-se 
em espécies consideradas “especialistas lagunares” que, 
por se desenvolverem em habitats actualmente muito 
ameaçados, devem ser tidas como particularmente 
importantes em termos de conservação (BAMBER et 
al., 1992; BARNES, 1999; OLIVER, 2009). Para além 
destas, ocorrem outras que têm origem, quer nos afluentes 
de água doce (espécies dulciaquícolas), quer, durante os 
períodos de comunicação com o mar, no meio marinho 
(espécies marinhas e diádromas). A biodiversidade 
existente vai depender totalmente da tolerância das 
espécies às variações do meio que, por sua vez, depende 
das condições climatéricas no decorrer da fase de 
isolamento ao mar (p. ex. regime de pluviosidade, vento, 
entrada de nutrientes, exportação de matéria dissolvida 
e particulada), o que pode levar a fenómenos como 
variações abruptas de salinidade ou eutrofização do meio 
(KJERFVE, 1994). Como resultado, as lagoas fechadas 
são já sistemas com menor biodiversidade que estuários e 
lagoas abertas ao mar (BARNES, 1994), em consequência 
dos referidos constrangimentos, que influenciam as 
comunidades biológicas directa (e.g. factores abióticos) 
e indirectamente (e.g. cadeia trófica) (CANCELA 
DA FONSECA et al., 1989; PÉREZ-RUZAFA et al., 
2007). A gestão dos sistemas lagunares é crítica e é uma 
prioridade (BARNES, 1999), mormente num quadro 
de alterações climáticas como o actual (ANTHONY 
et al., 2009). A apreciação do estado ecológico em 
lagoas costeiras dependentes de AS é particularmente 
complexa, pois estão sujeitas às interacções AS - água 
doce superficial - água salgada, e aos respectivos efeitos de 
ecótono. Melhorar o conhecimento sobre estas interfaces 
mar/continente permitirá perceber as funções ecológicas 
suportadas por estes ecótonos.

Duas lagunas da costa sudoeste de Portugal, 
Lagoa de Melides (LM) e Lagoa de Santo André (LSA), 
foram escolhidas como casos de estudo, dado que 
ambas recebem águas subterrâneas através de sistemas 
ribeirinhos de pequena dimensão e ambas são igualmente 
lagunas com comunicação efémera com o mar, do qual 
recebem água salgada durante um período curto em 
que essa comunicação é estabelecida (CANCELA DA 
FONSECA et al., 1989; COSTA et al., 2003; FREITAS 

et al., 2008). Na Lagoa de Santo André há uma zona 
de pesca profissional regulamentada (SILVEIRA et al., 
2009), constituindo um dos locais costeiros portugueses 
mais importantes para a pesca da enguia (Anguilla 
anguilla). A pesca profissional na Lagoa de Melides foi 
proibida a partir de Outubro de 2010 devido à ausência 
de instrumentos normativos que a tornassem possível 
face à actual legislação em vigor.

O Projecto GROUNDSCENE aborda um problema 
que afecta as zonas costeiras a nível global e teve como 
principal objectivo avaliar as respostas ecológicas face a 
uma redução da recarga dos aquíferos e a um aumento da 
extracção de água, num cenário de alterações climáticas 
em EDAS. O projecto teve os seguintes objectivos 
específicos: (i) determinar o balanço hídrico aquífero-
águas superficiais das bacias hidrográficas de Melides e 
Santo André, (ii) determinar a composição e estrutura 
das comunidades de macroinvertebrados e peixes das 
ribeiras e lagoas de Melides e Santo André, (iii) identificar 
as variáveis ambientais com maior influência na estrutura 
dessas comunidades, (iv) identificar os constrangimentos 
mais significativos para essas comunidades nas zonas de 
interface águas subterrâneas-ribeiras-lagoas.

METODOLOGIA

ÁREA DE ESTUDO

As Lagoas de Melides (39° 08’N e 8º 47’W) e de 
Santo André (38° 6’N -8° 48’W) são pequenas lagunas 
costeiras (0,4 km2 e 2,5 km2 de superfície média e áreas de 
bacia hidrográfica de 63 km2 e 96 km2, respectivamente) 
no sudoeste de Portugal (Figura 1). A primeira possui um 
afluente principal (Ribeira de Melides) e duas descargas de 
água subterrânea (Fonte dos Olhos e Cabo de Água); na 
LSA há três afluentes principais (Ribeira da Cascalheira, 
córregos da Serradinha e ribeiras da Ponte/Badoca) e, 
pelo menos, uma descarga de água subterrânea (Poço 
dos Caniços). As duas lagunas estão incluídas na Rede 
Natura 2000, pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 142/97 “Sítio de Interesse para Conservação 
Comporta/Galé” (PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DE MINISTROS, 1997); a primeira integra ainda a 
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha 
(MAOT, 2000).

A contribuição hidrológica continental ocorre 
maioritariamente através das principais ribeiras afluentes, 
que recebem águas subterrâneas nos seus sectores 
terminais (MONTEIRO et al, 2008), embora a Fonte 
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Figura 1. Área de estudo: A - Localização dos pontos de amostragem nas bacias hidrográficas de Melides e Santo 
André: Fonte dos Olhos (OLH), Cabo d’Água (CAG) e ribeiras de Melides (RML1, RML2, RML3 e RML4) e 
Samoucal (SAM); Poço dos Caniços (CAN) e ribeiras da Badoca (BAD1 e BAD2). Cascalheira (CAS1 e CAS2) 
e Serradinha (CHA1 e CHA2). B -Localização das estações de amostragem nas lagunas e indicação de tributários 
de água-doce. FW – zona de influência directa de água-doce (50 m da confluência); LG – sem influência directa 
de água-doce (200 m da confluência). Cada número impar é uma zona FW e o seu número par subsequente é a 
respectiva zona LG.
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dos Olhos, que descarrega para a Ribeira de Melides, seja 
uma ressurgência do aquífero carbonatado profundo 
(SALVADOR et al., 2013). Algumas das ribeiras afluentes 
são permanentes e dependem do fluxo de base do sistema 
aquífero de Sines; outras são intermitentes e a maior parte do 
fluxo anual depende do escoamento continental superficial. 
O clima da região é temperado, com acentuada secura 
estival e invernos chuvosos, de acordo com a classificação 
quantitativa de Köppen (FREITAS et al., 2007).

Na LSA, nos períodos em que nenhum escoamento 
superficial é gerado e a lagoa se encontra em situação 
de barra fechada ao mar, pode considerar-se que o seu 
balanço hídrico é controlado pela conexão hidráulica 
que ocorre entre a rede hidrográfica e o aquífero detrítico 
superficial, permitindo a classificação desta laguna como 
EDAS. O mesmo se passa para LM, mas aí o maior 
contributo advém das AS do aquífero profundo. 

A Lagoa de Santo André foi definida, no âmbito 
da DQA e nos actuais Planos de Gestão das Bacias 
Hidrográficas (PGBH) da Região Hidrográfica 6 (RH6), 
como um sistema lagunar do Tipo A3 – Lagoa mesotidal 
semifechada (ARH, 2011).

 
BALANÇO HÍDRICO

O estado da LSA nos actuais PGBH encontra-se 
como indeterminado, por falta de dados de monitorização 
que permitam estabelecer as condições de referência. Da 
mesma forma, devido às lacunas existentes nos dados 
disponíveis, os volumes das transferências subterrâneas do 
sistema aquífero para a rede hidrográfica e ecossistemas 
associados não foram quantificados. Actualmente, o modelo 
numérico de fluxo subterrâneo proposto por CHAMBEL 
& MONTEIRO (2007) e MONTEIRO et al (2008) 
para o aquífero detrítico superior permite apresentar uma 
estimativa dos caudais de transferência de água entre o 
sistema aquífero superficial e as ribeiras. Todavia, apesar 
do modelo permitir estimar o caudal de base das ribeiras, 
este não se encontra validado e calibrado em relação a esta 
variável, uma vez que os dados de monitorização são ainda 
insuficientes para permitir que dados reais possam ser 
comparados com os dados simulados.

No sentido de quantificar a contribuição de 
escoamento superficial (Es) para o balanço hídrico da 
LSA, em Novembro de 2011, foram instaladas 4 sondas 
(ver Figura 2) que permitem o registo contínuo dos níveis 
de água, nas duas principais ribeiras afluentes à lagoa e 
em duas ribeiras menores que parecem manter caudal 
durante todo o ano. Para construir as curvas de vazão, 
necessárias para converter os níveis de água registados 

pelas sondas automáticas em caudais, foram realizadas 
várias campanhas de medição de caudais, através de 
perfis verticais de velocidades do fluxo segundo um 
perfil transversal ao local onde cada sonda foi instalada. 
O escoamento superficial (Es) de um curso de água é 
composto por escoamento directo (Ed), gerado na bacia 
hidrográfica a montante do local onde é medido e que 
resulta da água de precipitação que não se infiltra no solo, e 
por escoamento de base (Eb), resultante das contribuições 
subterrâneas que ocorrem em pontos e troços efluentes. 
Para determinar a componente de Eb dos caudais obtidos 
pela rede de monitorização, recorreu-se a um programa 
de separação de hidrogramas (representação gráfica do 
escoamento superficial em função do tempo), HYDATA, 
desenvolvido pelo United Kingdom Institute of Hydrology, 
que permite determinar o Eb como uma proporção do 
Es, base flow index (BFI). 

Simultaneamente, foi desenvolvido um modelo nu-
mérico de fluxo subterrâneo cujos limites correspondem 
à intercepção das sub-bacias hidrográficas das ribeiras 
afluentes a ambas as lagoas com as formações do Plio-
Quaternário do sistema aquífero multicamada de Sines, 
que correspondem ao aquífero detrítico superficial. A 
malha de elementos finitos foi construída através do sof-
tware Feflow, recorrendo ao algoritmo desenvolvido por 
SHEWCHUK (1996), resultando numa malha com 
uma área de 192,88 km2, 13160 elementos e 6785 nós. 
A recarga considerada para a área do modelo foi obtida 
com base na taxa de recarga de 29% proposta por LOBO 
FERREIRA et al. (1999) e a distribuição da precipitação 
(P) média plurianual de NICOLAU (2002), o que resul-
tou numa P média de 708mm, o equivalente a uma re-
carga de 3,95 hm3/ano. Posteriormente foram efectuadas 
análises de sensibilidade à transmissividade (T) e defini-
das condições de fronteira que permitissem ao modelo 
simular transferências para as ribeiras semelhantes ao ob-
servado através da monitorização.

RIBEIRAS AFLUENTES E LAGUNAS

Foram efectuadas amostragens das comunidades de 
invertebrados bentónicos e peixes, dois dos elementos 
biológicos incluídos na DQA para avaliar o estado 
ecológico. As amostragens de invertebrados bentónicos 
foram efectuadas durante a Primavera (Maio de 2011) 
e no final do Verão (Setembro de 2011), permitindo 
avaliar os efeitos da ausência/redução da escorrência 
continental (só a primeira campanha foi abordada neste 
estudo). As comunidades de peixes foram amostradas nos 
mesmos meses, por forma a caracterizar a variabilidade 
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Figura 2. Simulação das relações rio-aquífero geradas pelo modelo numérico com representação das entradas de 
água (a laranja) e saídas de água (a azul) do sistema aquífero e localização das sondas automáticas () instaladas 
nas ribeiras que desaguam na Lagoa de Santo André.

da ictiofauna em diferentes períodos hidrológicos. As 
colheitas foram efectuadas em 14 locais diferentes, 
distribuídos equitativamente entre as bacias hidrográficas 
de Melides e Santo André (Figura 1A).

Nas ribeiras, os macroinvertebrados foram amostra-
dos com uma rede kick de 30x30 cm, com uma malha de 
500 µm (arrastos de sessenta segundos - 60’, de jusante 
para montante). As amostras foram fixadas em álcool 70º 

e, posteriormente, lavadas e triadas em laboratório; os 
organismos obtidos foram identificados ao nível taxonó-
mico mais baixo possível e contados. Não foi realizada a 
amostragem de invertebrados na estação BAD1 em Maio 
de 2011. A inventariação da ictiofauna foi efectuada por 
meio de pesca eléctrica, numa secção de 40 m. Os espéci-
mes foram identificados e contados e medido o seu com-
primento total, sendo posteriormente devolvidos à água. 
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As estações de amostragem RML1 e SAM encontravam-
se secas em Setembro de 2011 e nunca foram efectuadas 
amostragens de peixes na estação CAN.

A amostragem de invertebrados bentónicos nas 
lagunas foi efectuada em 2011 durante o período de 
isolamento ao mar, em Maio e Setembro, a distâncias 
crescentes a partir da zona de confluência de água doce 
(FW – a 50m da confluência) em direcção ao interior 
da laguna (zona sem influência directa de água doce – 
LG – a 200m da confluência) e ao longo das lagunas 
(montante/jusante), conforme apresentado na Figura 1B. 
As colheitas de sedimento foram realizadas utilizando 
uma draga van Veen (0,05 m2), tendo-se efectuado três 
dragagens para análise da macrofauna bentónica (3 
replicados) e uma para sedimentologia. As amostras 
foram processadas com uma rede de malha 500 µm, 
fixadas com formol 4% (neutralizado com borato 
de sódio), corado (Rosa de Bengala) e conservadas 
em álcool a 70º. Foram posteriormente triadas e os 
organismos identificados, sempre que possível, até ao 
nível da espécie e contados. A ictiofauna foi amostrada 
duas vezes durante o período de isolamento ao mar em 
2011 (Julho e Setembro), colocando nassas (malha de 18 
mm), por um período de 24h, a distâncias crescentes (cf. 
Figura 1B) a partir da zona de confluência de água doce 
(FW e LG, tal como para os invertebrados) e ao longo 
das lagunas (montante/jusante). Foram ainda utilizadas 
outras artes de pesca (arrasto-de-vara e redes-de-emalhar) 
a fim de completar a listagem de espécies, embora estas 
não tenham sido consideradas na análise estatística. Os 
exemplares capturados foram identificados à espécie, 
contados, medidos e incluídos num grupo ecológico 
de acordo com ELLIOTT & DEWAILLY (1995) e 
GORDO & CABRAL (2001).

Nas ribeiras foram medidas as seguintes variáveis 
ambientais com sondas multiparâmetro: temperatura 
da água (T - °C), condutividade (C - mS/cm), oxigénio 
dissolvido (OD - mg/l) e sólidos dissolvidos totais (SDT 
- g/l). Foram ainda determinadas a velocidade da corrente 
(VC - m/s) e a profundidade (Prof - m) e foram recolhidas 
amostras de água para determinação das concentrações 
de nitratos (NO3 – mg/l), nitritos (NO2 – mg/l), fósforo 
total (P – mg/l), amónia (NH4 – mg/l) e clorofila a (Chl 
a - µg/l). O laboratório credenciado da ARH Alentejo 
efectuou as análises de nutrientes (autoanalisador) e dos 
fitopigmentos (espectrofotometria). Foram recolhidas 
amostras de sedimento para determinação do conteúdo 
em matéria orgânica (MOT - %), através da diferença 
entre o peso seco (48 h a 60 ºC) e o peso livre de cinzas 
(12 h a 480 ºC). Foi ainda estabelecida a granulometria 

do sedimento por determinação do peso das diferentes 
fracções, separadas através de uma bateria de crivos (2,00 
mm, 0,50 mm, 0,25 mm e 0,063 mm). A granulometria 
(GS) foi representada em unidades phi (Φ) (BLOTT & 
PYE, 2001). Os factores abióticos/ambientais obtidos 
nas lagunas foram idênticos aos avaliados para as ribeiras, 
com excepção da velocidade da corrente.

Para determinação do estado ecológico dos locais 
estudados nas ribeiras foi calculado o Índice Português 
de Invertebrados do Sul (IPtIs), utilizando o software 
AMIIB@, atendendo ao facto deste índice ter sido 
proposto para a tipologia em que se integram as bacias 
deste estudo (INAG, 2009). Foram ainda determinados 
o índice de qualidade ribeirinha (QBR) (PRAT el 
al., 2012) e o índice de diversidade de habitat (IHF) 
(JÁIMEZ-CUÉLLAR et al., 2002), tendo sido elencada 
a composição florística de um troço de 100 m, envolvente 
às estações prospectadas nestas ribeiras. Estes indicadores 
e uma avaliação qualitativa hierarquizada (classificação 
de 1 a 4) das pressões humanas (uso urbano, agrícola, 
industrial e florestal) (PH) foram usados para ver a sua 
influência na estrutura das comunidades bentónicas.

A análise estatística dos dados foi efectuada com 
recurso ao software Primer® v6 (CLARKE & GORLEY, 
2006; ANDERSON et al., 2008), utilizando as rotinas 
PERMANOVA, SIMPER e MDS para investigar a exis-
tência de padrões nas comunidades biológicas e respec-
tiva relação com os factores abióticos/ambientais. Foi 
efectuada uma Análise de Coordenadas Principais (PCO) 
da comunidade de invertebrados bentónicos das bacias 
hidrográficas de Melides e Santo André. A ordenação 
foi efectuada com base numa matriz de semelhanças de-
terminada através coeficiente de Bray-Curtis, em dados 
transformados (log X+1). A esta ordenação foram sobre-
postos vectores que representam correlações de Spearman 
entre as variáveis ambientais, índices de qualidade ripíco-
la e habitat e pressões humanas (A) e taxa (B) com os ei-
xos da PCO. O mesmo tipo de análise foi efectuado para 
a comunidade ictiofaunística, com base numa matriz de 
semelhanças determinada através coeficiente de Bray-
Curtis, em dados transformados (raíz quadrada). A esta 
ordenação foram sobrepostos vectores que representam 
correlações de Spearman entre as variáveis ambientais (A) 
e taxa (B) com os eixos da PCO.

No que respeita às comunidades de macroinver-
tebrados bentónicos das lagunas, foi efectuada uma 
análise não-métrica de ordenação multidimensional 
(MDS) a partir de matrizes de similaridade obtidas com 
o coeficiente de Bray-Curtis. Descritores ambientais fo-
ram sobrepostos à ordenação MDS como círculos cujos 
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diâmetros reflectem a magnitude dessas variáveis, para 
enfatizar uma relação visual entre o agrupamento da 
amostra e da variável considerada. Para a análise espa-
cial das comunidades piscícolas e sua relação com os 
parâmetros ambientais recorreu-se a análises de variân-
cia com permutação – PERMANOVA (ANDERSON 
et al., 2008) – e análise canónica de correspondências 
– CCA (Ter BRAAK, 1986).

RESULTADOS

BALANÇO HÍDRICO

Durante a recolha de dados para a construção das 
curvas de vazão (caudal vs altura da água) necessárias 

para converter os níveis de água registados pelas sondas 
automáticas em caudais, foram sentidas algumas dificul-
dades que condicionaram os resultados obtidos. Desta 
forma, apenas foi possível determinar o escoamento su-
perficial (Es) para as duas principais ribeiras entre 15 de 
Novembro de 2011 e 18 de Março de 2013, não tendo 
sido por isso ainda registados Es para um ano hidrológico 
completo. Os resultados de Es, Eb e BFI anuais são apre-
sentados na Tabela I. Os dados de precipitação (P) apre-
sentados pertencem à estação meteorológica de Sines, 
gerida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA). Apesar de tudo, foi possível estabelecer, para va-
lores anuais, uma relação exponencial entre Es vs P e Eb 
vs P, tendo essa relação sido aplicada posteriormente à P 
média anual (530 mm) obtida através da série diária de 

Tabela I. Volumes de escoamento superficial (Es), escoamento de base (Eb) e valores de BFI para as ribeiras da Cascalheira 
e da Ponte, para o período de 15-11-2011 a 18-03-2013, e extrapolados para uma P média de 29 anos (Outubro de 
1983 a Setembro de 2012, da estação meteorológica de Sines).

29 anos hidrológicos (Outubro 1983/Setembro 2012), 
o que permitiu estimar volumes de Es e Eb para um ano 
hidrológico médio (cf. Tabela I). Desta forma, foi estima-
do que para um ano hidrológico médio (P de 530 mm) 
o Es total (soma do Es das duas ribeiras) que contribui 
para o balanço hídrico da LSA é cerca de 8,3 hm3/ano, 
dos quais cerca de 21% (1,7 hm3/ano) são contribuições 
do aquífero detrítico superficial para estes cursos de água. 

A análise de sensibilidade à transmissividade (T) 
para o modelo numérico de fluxo subterrâneo sugere 
um intervalo de 400-600 m2/dia, assumindo um com-
portamento efluente nos troços terminais das ribeiras 
da Cascalheira e da Ponte, um comportamento maiori-
tariamente influente na ribeira das Fontaínhas, e tendo 
em conta a comparação da piezometria calculada versus 
a piezometria medida. Foram definidos 4 casos de con-
dições de fronteira para o modelo: a) potencial imposto 
igual a zero na linha de costa; b) potencial imposto igual à 
piezometria expectável na fronteira sul do modelo, tendo 

em conta análises prévias; c) potencial imposto igual à 
cota das ribeiras com taxa de transferência associada (Flux-
Transfer ou Cauchy ou 3º tipo) variando entre 0,0025-
0,025 m/dia; d) captações de água, com um total de ex-
tracção de 7,96 hm3/ano. A Figura 2 apresenta o resultado 
de uma simulação do modelo com a representação das 
entradas (recarga ou troços influentes) e saídas (extracções, 
costa ou troços efluentes) de água do aquífero.

RIBEIRAS AFLUENTES

Foi recolhido um total de 29959 espécimes de 
invertebrados e identificados 94 taxa, 52 na bacia de 
Santo André e 86 na bacia de Melides (21 taxa comuns) 
(Tabela II). Foram encontradas abundâncias mais elevadas 
em Santo André (11948,33 ind/60’) do que em Melides 
(5634,33 ind/60’). Os Insecta foram o grupo taxonómico 
dominante em ambos os sistemas ribeirinhos, devido às 
elevadas densidades de Chironomidae, seguindo-se os 
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Tabela II - Lista de taxa de macroinvertebrados identificados nas ribeiras e lagunas de Melides e Santo André.
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Tabela III – Contribuição dos diferentes taxa para a dissemelhança média (61,21%) entre as Lagoas de Santo André e 
Melides. Taxa classificados por ordem de importância, com um corte a cerca de 75%.
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Amphipoda, Oligochaeta e Gastropoda, que foram os taxa 
dominantes nos locais RML4, CAS2, OLH e CHA2. 

A PCO indica que as comunidades parecem estar 
estruturadas em função da qualidade ao longo do primeiro eixo, 
uma vez que os locais que obtiveram um IPtIs mais elevado 
se encontram nos primeiro/segundo quadrantes, associadas 
a maiores concentrações de oxigénio dissolvido, enquanto as 
piores classificações se encontram maioritariamente nos terceiro/
quarto quadrantes, correlacionadas com maiores concentrações 
de nitratos, amónia, clorofila a e conteúdo em matéria orgânica 
do sedimento (Figura 3A). Os taxa associados aos locais com 
melhor qualidade ecológica são as famílias Gyrinidae, Baetidae, 
Noteridae e Leptophlebiidae e o gastrópode do género Ancylus. 
O segundo eixo da PCO, que explica uma percentagem de 
variância muito similar ao primeiro, parece estabelecer uma 

separação entre os regimes de caudal dos locais amostrados, 
com os locais lóticos situados na sua parte positiva e os lênticos 
na parte negativa (Figura 3A). Maiores concentrações de MOT, 
clorofila a e fósforo estão correlacionadas com o quadrante 
dos locais com menor velocidade de corrente. Por sua vez, a 
família Hydrobiidae é a que apresenta maior correlação com o 
eixo correspondente aos locais lóticos, enquanto um conjunto 
alargado de taxa se encontram associados aos locais lênticos 
(Figura 3B). O posicionamento dos vectores dos índices 
IHF, QBR e PH indicam que os locais com maiores pressões 
humanas não obtiveram menores valores de IPtIs e que, 
concomitantemente, os locais com uma galeria ripícola bem 
estruturada não apresentaram melhor qualidade ecológica (cf. 
Figura 3A). 

Figura 3. Análise de Coordenadas Principais da comunidade de invertebrados bentónicos das bacias hidrográficas de Melides () e Santo André (). A 
ordenação foi efectuada com base numa matriz de semelhanças determinada através coeficiente de Bray-Curtis, em dados transformados (log X+1). Os 
vectores representam as correlações entre as variáveis ambientais (A) e taxa (B) com os eixos. As cores dos símbolos representam a classificação do estado 
ecológico obtida através do IPtIs.

Isto também pode ser confirmado pela comparação 
entre os valores dos índices IHF e QBR com o número 
de espécies presentes no elenco florístico de cada 
uma das estações (Figura 4), não havendo qualquer 
concordância entre os três descritores. Salienta-se que no 
total se inventariaram 123 espécies de plantas nos troços 

prospectados, registando-se o número mais elevado 
(37) em OLH (Melides), um local sob forte influência 
antrópica e com valores de IHF e QBR intermédios, e o 
menor (8) em CHA2 (Santo André), um local com um 
dos valores mais elevados para IHF e um QBR baixo.

Relativamente à ictiofauna, foram capturados 
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Figura 4. Valores dos índices IHF e QBR e número de espécies presentes no elenco florístico de cada uma das estações amostradas nas redes hidrográficas de Melides 
e Santo André.

535 indivíduos e identificadas 4 espécies de peixes, 
Anguilla anguilla, Cobitis paludica, Gambusia holbrooki 
e Iberochondrostoma lusitanicum, todas presentes em am-
bas as bacias hidrográficas. Foram registadas abundâncias 
mais elevadas em Setembro (72,3%) do que em Maio 
(27,7%) e a maioria dos exemplares (90%) foi capturada 
na bacia de Melides (Figura 5). 

A PCO indica uma separação entre os locais com 
características lênticas e lóticas, ao longo do primeiro eixo, 
com predominância da boga-portuguesa (I. lusitanicum) 
nos locais com caudais mais elevados e G. holbrooki 
nos habitats predominantemente lênticos (Figura 
6A). Os locais com características lênticas localizam-
se maioritariamente na bacia de Santo André e estão 
associados a concentrações mais elevadas em matéria 
orgânica, amónia e clorofila a, enquanto os locais com 
características lóticas se encontram maioritariamente 
na bacia de Melides. Os locais situados a montante do 
afloramento do aquífero profundo, RML1 e SAM, têm 
um carácter intermitente, tendo secado em Setembro de 
2011. As estações de amostragem situadas a jusante das 
ribeiras da Cascalheira e da Serradinha (CAS1 e CHA1) 
não registaram quaisquer espécies ictiofaunísticas em 
Maio de 2011 (cf. Figura 5). 

LAGUNAS

Recolheram-se 78799 espécimes de invertebrados 
repartidos por 83 taxa, 71 na Lagoa de Santo André 
e 34 na Lagoa de Melides (21 taxa comuns) (Tabela 
II). A maioria das espécies identificadas são típicas de 
sistemas lagunares, sendo os Chironomidae, Ostracoda, 
Peringia ulvae, Oligochaeta, Lekanesphaera hookeri 
e Abra segmentum os taxa que apresentam maior 
percentagem de ocorrência e representam cerca de 
90% da abundância média nas duas lagoas. Embora se 
observe que os taxa mais frequentes e mais abundantes 
são comuns nas duas lagoas (excepto A. segmentum, que 
é exclusiva da Lagoa de Santo André), a estrutura das 
duas comunidades é diferente (Figura 7), observando-
se maior abundância de A. segmentum, Oligochaeta, 
P. ulvae e Desdemona ornata em LSA e de Ostracoda, 
Chironomidae, L. hookeri e Hediste diversicolor em 
LM (Tabela III). A diferença entre as lagunas observa-
se também nas respectivas condições ambientais, com 
valores mais elevados de salinidade e temperatura, e 
sedimentos mais grosseiros na primeira, enquanto em 
LM se registam profundidades mais elevadas e maior 
concentração de ortofosfatos (cf. Figura 7). 
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a compõem, as mais tolerantes e oportunistas têm 
uma distribuição espacial mais alargada (Figura 8). 
Ou seja, espécies como Atherina boyeri, L. ramada e 
I. lusitanicum restringem-se às áreas menos salinas (a 
última é exclusivamente dulciaquícola); Solea solea, S. 
senegalensis, D. sargus e Sardina pilchardus nas zonas de 
maior profundidade e diferentes valores de salinidade; 
e a abundância de L. aurata, Dicentrarchus punctatus, 
D. labrax e Diplodus bellottii coincide com zonas de 
maior produtividade primária. Apesar da estrutura da 
comunidade de peixes não apresentar diferenças entre as 
zonas FW e LG, o mesmo não é verdadeiro para algumas 
espécies, analisadas individualmente. Verificou-se que 
a enguia é mais abundante no ambiente lagunar (LG) 
do que perto das confluências de água-doce (FW) e o 
linguado, S. senegalensis, segue o padrão oposto, sendo 
mais abundante em zonas FW. 

A estrutura da comunidade de invertebrados em 
cada laguna não apresenta diferenças significativas entre 
as zonas de confluência de água doce (FW) e as zonas 
lagunares (LG), com excepção das zonas da Serradinha 
(apenas em Maio) e Caniços na Lagoa de Santo André 
(Tabela IV).

Inventariaram-se 12 espécies de peixes na LM 
e 11 na LSA, sendo 8 delas comuns (i.e. 15 espécies 
diferentes, no total), conforme listado na Tabela V. A 
maioria são migradores marinhos juvenis, embora as 
espécies com maior percentagem de ocorrência tenham 
sido A. anguilla, Dicentrarchus labrax, Diplodus sargus e 
Liza ramada. Relativamente à estrutura da comunidade, 
as diferenças significativas ocorreram entre montante 
e jusante (p <0,05), isto é, entre as áreas com maior 
diferença de salinidades. No entanto, a estrutura da 
comunidade demonstra que, de entre as espécies que 

Figura 5. Abundância das espécies ictiofaunísticas (ind./40m) capturadas nas bacias hidrográficas de Santo André e Melides em Maio e Setembro de 2011.
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Tabela IV – Resultados da análise permutacional não métrica (PERMANOVA) de quatro fatores (Fixos: lagoa (La); 
época (Ep); distância à confluência (Di); Aleatório: zona de confluência (Co)), para os padrões de abundância dos 
macroinvertebrados.

DISCUSSÃO

BALANÇO HÍDRICO

Se, por um lado, a recolha de dados de monito-
rização e a metodologia aplicada permitem apresentar 
estimativas do escoamento superficial (Es) e do escoa-
mento de base (Eb) médio anual que contribuem para 
o balanço hídrico da LSA, é igualmente necessário, 
por outro lado, ter presente a baixa densidade de da-
dos de caudais registados em que se baseiam estas es-
timativas, as quais ainda necessitam ser melhoradas 
com uma maior quantidade de dados provenientes da 
monitorização. No entanto, os registos obtidos confir-
mam a contribuição de águas subterrâneas para o caudal 
das ribeiras que alimentam a LSA, definindo ordens de 
magnitude, ainda que pontualmente. O índice BFI que 
representa a proporção de Eb que contribui para o Es, 
é um indicador do grau de dependência destas ribeiras 
nas águas subterrâneas. Geralmente, rios com valores de 
BFI acima de 0,50 (50% caudal de base) são considera-
dos significativamente dependentes de águas subterrâneas 
(ENVIRONMENTAL AGENCY, 2013), o que ocorreu 

para um dos casos analisados (cf. Tabela I). As estimati-
vas de Eb do modelo numérico de fluxo encontram-se na 
mesma ordem de grandeza que as estimativas obtidas a 
partir dos dados de monitorização, ainda que com algu-
mas diferenças. Ainda assim, esta abordagem que combi-
na dados de monitorização e modelação numérica, para 
estudar as relações rio-aquífero, pode ser de grande valia 
para apoiar a tomada de decisão quanto à exploração de 
águas subterrâneas para consumo humano e ecossistemas 
dependentes, em especial em situações de diferentes ce-
nários de exploração ou alterações climáticas. Como a 
contribuição de água doce se encontra parcialmente de-
pendente das transferências que existem entre o aquífe-
ro superior e a rede hidrográfica, prevê-se que o regime 
de exploração deste aquífero possa afectar largamente os 
ecossistemas associados, nomeadamente as lagunas.

RIBEIRAS AFLUENTES

À semelhança do que é indicado para outras bacias 
mediterrânicas, os Diptera são o grupo taxonómico mais 
importante das bacias de Melides e Santo André, com 
dominância da família Chironomidae (e.g. COIMBRA 
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Figura 6. Análise de Coordenadas Principais da comunidade de peixes das bacias hidrográficas de Melides e Santo André. A ordenação foi efectuada com base numa 
matriz de semelhanças determinada através coeficiente de Bray-Curtis em dados transformados (raíz quadrada). Os vectores representam as correlações entre as 
variáveis ambientais (A) e taxa (B) com os eixos.

et al., 1996; BONADA et al., 2000; ACUÑA et al., 2005; 
CHAVES et al., 2008). No entanto, ao contrário da maioria 
das bacias mediterrânicas, onde os Ephemeroptera são 
outro grupo relevante, nestas bacias os Gammaridae são o 
segundo grupo dominante, por serem sistemas próximos 
da zona costeira, sendo estes crustáceos mais abundantes 
nas localizações mais a jusante (RML4, CAS2 e CHA2), 
já próximas dos sistemas salobros, tal como é observado 
noutros sistemas semelhantes (SUBIDA et al., 2009). As 
maiores diferenças nas comunidades bentónicas entre 
locais amostrados parecem estar associadas ao seu carácter 
lêntico ou lótico e ao tipo de sedimento. Tal como indicado 
por outros autores (e.g. VOELZ & MCARTHUR, 2000; 
DUAN et al., 2009; PINTO & FEIO, 2009), os sistemas 
lóticos e com maior heterogeneidade de habitats (IHF) 
suportam uma maior diversidade de organismos e com 
menor tolerância a variações das condições ambientais.

A composição da comunidade ictiofaunística 
é extremamente pobre, consistindo unicamente em 
4 espécies diferentes, que integram um endemismo 
ibérico, I. lusitanicum e uma espécie considerada ‘Em 
Perigo’ no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 
A. anguilla (CABRAL et al., 2005). Estas pequenas bacias 
têm uma riqueza específica inferior a outros sistemas 

ibéricos, como as ribeiras do Guadiana (MATONO et 
al., 2012), provavelmente pela sua dimensão e por se 
encontrarem limitadas à zona costeira, tendo por isso 
menor diversidade de habitats disponíveis. 

Os resultados obtidos com o índice proposto para 
avaliar a qualidade ecológica nos rios portugueses do 
Sul espelham esta realidade, tendo-se obtido um bom 
estado em apenas três locais (SAM, RML1 e RML3), 
todos eles lóticos e com uma elevada variabilidade de 
sedimentos. Esta influência do tipo de habitat nos 
resultados obtidos com as ferramentas de avaliação do 
estado é evidente nas diferenças obtidas nas estações 
RML2 e RML3, espaçadas de 20 m, localizadas 
respectivamente a montante e a jusante de um pequeno 
açude, tendo por isso regimes lêntico e lótico. Enquanto 
RML2 foi classificada como em estado moderado, 
RML3 obteve a classificação de bom estado, estando 
por isso em situações diferentes quanto ao cumprimento 
dos objectivos da DQA, apesar de estarem sujeitas ao 
mesmo tipo de pressão humana. Estes resultados são 
indicativos de que o IPtIs parece ser uma ferramenta 
adequada para os sectores lóticos destas pequenas bacias 
mediterrânicas, mas não está adaptado para avaliar a 
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qualidade ecológica dos seus troços lênticos.
A comunidade ictiofaunística parece indicar tam-

bém a presença de habitats com alguma perturbação, 
uma vez que, apesar de incluir espécies com uma tole-
rância intermédia às pressões humanas (I. lusitanicum e 
C. paludica), integra também um conjunto de espécies 
tolerantes (A. anguilla e G. holbrooki) (SEGURADO et 
al., 2011). Para essa perturbação deverá também con-
tribuir a reduzida dimensão e a acentuada variabilidade 
ambiental destas bacias hidrográficas, uma vez que pou-
cas espécies de peixes conseguem sobreviver a fenóme-
nos frequentes de extinção (p. ex: secas prolongadas) em 
espaços tão confinados.

Figura 7. Análise MDS (Multi-dimensinal scaling ordination) realizada com os valores de densidade dos taxa identificados nas lagoas Santo André e Melides em cada 
época de amostragem (A). Representação da variação dos valores de salinidade (B), profundidade (C), % cascalho (D), concentração de ortofosfatos (E) e temperatura 
(F) nas estações amostradas.

LAGUNAS

A estrutura da comunidade de macroinvertebrados 
bentónicos das Lagoas de Santo André e Melides é carac-
terizada pela predominância de poucas espécies e baixa 
diversidade, típica de sistemas com elevado stress ambien-
tal (ELLIOTT & QUINTINO, 2007). A variabilidade 
espacial e temporal encontrada reflecte não só a variabili-
dade das características abióticas dos sistemas estudados, 
mas também a adaptabilidade e a diversidade dos ciclos 
de vida das espécies identificadas (LARDICCI & ROSSI, 
1998; BASSET et al., 2008; OLIVER, 2009). Muitos dos 
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Tabela V. Lista das espécies e suas abundâncias médias (número de indivíduos por nassa em 24h de amostragem) para 
cada lagoa (barras exprimem abundância relativa). Espécies agrupadas por grupo ecológico, segundo Elliott & Dewailly 
(1995) e Gordo & Cabral (2001): Residente estuarino (ER); Ocorrência marinha ocasional (MA); Migradores diádromos 
(CA); Migradores sazonais marinhos (MS); Migradores juvenis marinhos (MJ); Espécie dulciaquícola ocasional (FW). 
Ocorr (%) – Percentagem de ocorrência relativa às estações de cada lagoa; TL (mm) – Comprimento total médio de cada 
espécie. Espécies adicionais – espécies capturadas com outras artes de pesca, cujos dados não são adequados para análise 
estatística, mas descritas para fornecer uma lista de ocorrências mais completa.

taxa são oportunistas e de pequenas dimensões e podem au-
mentar ou diminuir de densidade rapidamente em resposta 
a perturbações bióticas e abióticas localizadas no tempo e no 
espaço (PEARSON & ROSENBERG, 1978; BASSET et al, 
2008), cuja relação poderá ser directa (e.g. impacte da sali-
nidade ou temperatura no metabolismo) ou indirecta (e.g. 
influência da profundidade ou disponibilidade de compostos 
fosfatados na natureza dos micro-habitats criados ou disponi-
bilidade alimentar) (e.g. GÜREL et al., 2005).

A dimensão da laguna parece ser também um factor 
com impacte na estrutura das comunidades (BAMBER 
et al., 1992; SABETTA et al., 2007), embora de forma 
indirecta, oferecendo tanto mais potencial para a 
zonação quanto maior for. Em sistemas pequenos, um 
determinado fenómeno facilmente se dissipa por toda a 
sua área, fazendo variar as condições espaciais e, com elas, 
a estrutura das comunidades biológicas. Estes resultados 
vêm corroborar o que tem vindo já a ser sugerido em 
estudos anteriores (CORREIA et al., 2012; FÉLIX et al., 
2013a, 2013b). Isto justifica, em parte, que as maiores 
diferenças das comunidades bentónicas sejam entre 
lagoas e não dentro de cada lagoa, coincidindo com as 

diferenças entre factores abióticos/ambientais, que, por 
sua vez, são mais acentuadas entre Melides e Santo André. 
Em todo o caso, verifica-se que mesmo as características de 
cada zona de confluência não são estáticas e variam dentro 
do mesmo período de isolamento ao mar (e mesmo ano 
hidrológico). No entanto, a análise da interacção entre 
a entrada de água doce proveniente dos tributários e a 
estrutura biológica dos sistemas estudados não identificou 
este como sendo um factor específico responsável pelo 
padrão faunístico observado. Efectivamente, a estrutura 
destas comunidades não pode ser explicada por um 
único factor, nem pelos vários factores independentes, 
mas deverá ter em linha de conta a sinergia entre factores 
abióticos e a potencial influência de interacções bióticas 
(BARBONE & BASSET, 2010).

As diferentes ocupações de micro-habitats pelos 
peixes estarão relacionadas com um equilíbrio entre ba-
lanço osmótico, protecção contra predação e melhores 
condições tróficas, conforme já observado noutros siste-
mas (COSTA et al., 2008; VINAGRE et al., 2009). A 
presença das espécies de origem sub-tropical, D. bellottii 
e D. punctatus, demonstra que, apesar de estas ocorrerem 
há cerca de duas décadas na costa Portuguesa, estão já a 
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colonizar estes habitats, locais onde anteriormente não 
se registavam ocorrências (POMBO & REBELO, 2002; 
RIBEIRO et al., 2008).

De uma forma geral, verifica-se que as lagoas fe-
chadas são potenciais locais de viveiro e de alimentação 
para muitas espécies, especialmente oportunistas, e que a 
composição das suas comunidades de peixes é semelhan-
te a sistemas abertos, embora com uma menor diversi-
dade (e.g. ELLIOTT & DEWAILLY, 1995; GORDO 
& CABRAL, 2001; FRANÇA et al., 2009). Esta grande 
diferença é facilmente explicada pelas variações abrup-
tas deste ambiente confinado em relação à salinidade, 
temperatura, disponibilidade de oxigénio, pH, produtos 
decorrentes de fenómenos de lixiviação e de actividades 
antrópicas. Após a colonização das espécies, durante o 
período de abertura do cordão dunar (o ambiente ma-
rinho é a origem da maioria das espécies), a diversida-
de tende a diminuir e passa a ser regulada por taxas de 
mortalidade (que dependem da plasticidade/tolerância 
das espécies colonizadoras), do número de espécies re-
sidentes e ocasionais espécies dulciaquícolas com algum 
nível de tolerância à salinidade (ambiente oligohalino). 

Além disso, a ausência de uma verdadeira zonação nas 
lagunas estudadas poderá estar relacionada com a sua di-
mensão, associada ao seu confinamento. Nestas lagunas, 
um determinado fenómeno, como a entrada água doce, 
facilmente se dissemina por todo o plano de água, pelo 
que elas tenderão para a homogeneidade ao longo do pe-
ríodo em que estão isoladas do mar. Ao contrário do que 
ocorre em sistemas abertos, isto justificará a ausência de 
padrões de distribuição segundo o delineamento experi-
mental considerado (FW/LG), e apenas a existência de 
diferenças montante/jusante de acordo com a salinidade, 
que será o factor que mais influencia a distribuição das 
comunidades nestes sistemas.

CONCLUSÕES

Está a ser desenvolvido e calibrado um modelo 
numérico de escoamento subterrâneo em regime 
permanente e transitório. Com base neste modelo 
pode perceber-se, desde já, que a conservação destes 
ambientes lagunares enquanto EDAS poderá passar pela 
manutenção dos níveis subterrâneos, limitando volumes 

Figure 8. Análise de Correspondências com sobreposição de matriz de variáveis ambientais. Valores próprios (λi) e percentagem de variância explicada para os 
primeiros dois eixos. Variáveis ambientais: Salinidade; Matéria orgânica total (MOT); Profundidade; Santo André (var dummy - StA); Areia; Cascalho grosseiro 
(Grav); Sólidos totais dissolvidos (STD); Clorofila a (Chla); Oxigénio dissolvido (OD); Vasa; Mês de amostragem (var dummy - Julho); Fósforo (P).
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de extracção, particularmente em zonas ecologicamente 
sensíveis e nos períodos secos em que tanto as lagunas 
como os ecossistemas ribeirinhos se encontram totalmente 
dependentes das contribuições subterrâneas.

Os diversos índices aplicados às comunidades de 
macroinvertebrados das bacias hidrográficas de Santo 
André e de Melides não avaliam de forma concordante 
a qualidade ambiental destes sistemas. As comunidades 
de peixes são mais empobrecidas nas ribeiras de Santo 
André do que em Melides, parecendo estar fortemente 
condicionadas pelo regime de caudal.

Nestes ambientes lagunares fisicamente controla-
dos, muito variáveis e imprevisíveis, os diversos índices 
usualmente utilizados para avaliar o estatuto ecológico 
das comunidades de macroinvertebrados não parecem 
adequados para separar as variações que ocorrem natural-
mente das que possam resultar da pressão humana.

A estrutura das comunidades piscícolas lagunares 
só revela diferenças espaciais longitudinais entre zonas a 
montante e a jusante. Todavia, espécies bentónicas como 
a enguia ou o linguado parecem estar relacionadas com as 
zonas de descarga de água doce, procuradas pelo segundo 
e evitadas pela primeira.
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O “ESTADO DA ARTE” DA PESCA MEDIEVAL:
O CASO DA REGIÃO DE AVEIRO

Olegário Nelson Azevedo Pereira1 & Maria Rosário Bastos2

RESUMO

A pesca tem sido apontada como uma das mais 
importantes atividades medievais e um dos pilares estru-
turantes da economia medieval Portuguesa. Os estudos 
respeitantes à investigação do tema, mormente os dire-
cionados a áreas litorâneas, têm demonstrado a imensa 
representatividade desse labor. Tanto a montante, na 
captura do pescado, como a jusante, na preparação e co-
mercialização do peixe, uma significativa parte da popu-
lação tomava parte na exploração desse recurso natural, 
tendo na pesca a sua profissão ou especialização laboral. 
Outra coisa não seria de esperar, se levarmos em conta 
a compleição geográfica de Portugal, nomeadamente a 
sua ampla fachada atlântica. Tal situação geográfica con-
tribuiria decididamente na importância desempenhada 
pela pesca marítima. Estas premissas, ao que acresce a 
formação do meio lagunar, são marcadamente notórias 
na região de Aveiro. O estudo que apresentámos confi-
gura o estado da arte respeitante à análise da atividade 
nesse espaço geográfico. Para tal objetivo, compulsámos 
diversas informações apresentadas em estudos referentes 
à matéria, confrontando-se as diferentes teses defendidas. 
Analisamos igualmente as fontes publicadas. Se por um 
lado, o contacto com as mesmas permitiu a confirmação 
de muitas das opiniões aventadas, por outro, possibili-
tou a contribuição no colmatar de algumas carências de 
informação, ou mesmo, no testar de algumas hipóteses.

Palavras-chave: Idade Média, pesca, Aveiro 
(Portugal)

ABSTRACT

Fishing has been identified as one of the most 
important activities and structural pillars of medieval 
Portuguese economy. Studies regarded to the investigation 
of the theme, particularly those associated to coastal areas, 
have shown this large representation. Both in capture or in 
trade, a significant part of the population took part in the 
exploitation of fish resources. As a result, fishing becomes 
their specialization labor. No other thing could be expected if 
we take into account the geographical situation of Portugal, 
with an ample Atlantic coastline. Such geographical situa-
tion, contribute decisively to the importance played by the 
sea fishing labor. These assumptions, adding the lagoon’s 
formation, are markedly noticeable in Aveiro region. Our 
study sets the state of the art, concerning to the analysis of 
the activity in this geographical area, through the review of 
other authors opinions and the compilation of documental 
information from published sources. As a result we have 
confirmed many of the reviews suggested, but also, tested 
some hypotheses and filled some gaps. 

 
Keywords: Middle Ages, fishing, Aveiro (Portugal)

INTRODUÇÃO 

O sistema lagunar de Aveiro (Figura 1) ocupa uma 
área de aproximadamente 110 Km2 e localiza-se entre as 
localidades de Espinho e Mira no NW de Portugal. O 
seu comprimento é de cerca de 40 Km e a sua largura 
máxima atinge os 8 Km no sector central. 
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A região envolvente, resultado de dinâmicas políti-
cas, demográficas, e mais tarde, das condições singulares 
decorrentes da formação do meio lagunar, permitiriam 
uma apreciável exploração do meio por parte das suas 
populações3. Na verdade, as potencialidades oferecidas 
pelos ambientes costeiros abrigados, que se encontra-
vam em plena constituição, potencializariam a explora-
ção de diversos recursos naturais. Tal situação, como se 
verá, surge após o crescimento duma restinga arenosa. 
Progressivamente, a partir de Espinho, foi crescendo para 
sul, confinando uma baía anteriormente existente na re-
gião e, consequentemente, formando a Laguna de Aveiro, 
cuja plena constituição apenas viria a ficar concluída no 
século XIX. Com tais modificações geomorfológicas 
manteve-se o contato de águas relativamente calmo con-
cedido pela dita restinga4 Neste contexto, a exploração 
agrícola e do sal eram atividades importantes, no entanto, 
não o era menos a pesca. Este estudo debruça-se precisa-
mente na análise desse sector. 

Com efeito, o nosso principal objetivo é aferir qual o 
estado do conhecimento relativo ao mesmo. Nesse sentido, 
a metodologia aplicada obedecerá a duas fases distintas. 
Num primeiro momento, proceder-se-á à verificação e 
confrontação das diferentes hipóteses sugeridas pelos 
autores cujos estudos analisam essa questão. Num 
segundo momento far-se-á uma pesquisa em torno das 
fontes publicadas, por forma a testar as mesmas hipóteses 
e colmatar algumas lacunas de informação. Para tanto, 
compulsámos primeiro diplomas concernentes a 
aspetos das atividades marítimas, recolhendo dados 
do labor piscatório na área em estudo, nomeadamente 
nas coletâneas documentais Descobrimentos Portugueses: 
documentos para a sua história, Monumenta Henricina 
e História Florestal, Aquícola e Cinegética5. Seguiu-
se uma pesquisa nas chancelarias régias publicadas 
para a cronologia em análise: D. Afonso IV, D. João 
I e D. Duarte6. Igualmente se analisou a chancelaria 
de D. Pedro I, como a sistematização cronológica 

3 BASTOS; DIAS; 2012. 
4 DIAS et al., 2012, pp. 220-225. Cf. BASTOS, 2006, pp. 59-135.
5 Respetivamente: MARQUES; 1988. DINIS (ed.); 1967 – 1969 – 1970 - 1971. NEVES (org.). 1980-1982. 
6 MARQUES (org.); 1992. DIAS (org.). 2004-2005. DIAS (org.); 1998.  

Figura 1: Localização atual do Distrito e da Laguna de Aveiro.
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exigia, mas nela nada conseguimos apurar. Por último, 
compulsámos diplomas de âmbito regional recorrendo 
à coletânea documental Milenário de Aveiro7 e à mais 
recente publicação do tombo da confraria dos pescadores 
e mareantes de Santa Maria de Sá, fonte imprescindível 
para o estudo do grupo social8.

ESTADO DA ARTE 

A análise da atividade piscatória em tempos medie-
vos já foi ensaiada em diversos momentos. O primeiro 
trabalho de folgo referente a esse tema remonta a finais 
do século XVIII9. O seu autor, Constantino Lacerda 
Lobo, considerou o fomento da pesca durante a Idade 
Média devido ao interesse da coroa nos seus rendimen-
tos. Afirmou que o seu apogeu se dera no século XVI, 
e o princípio do declínio a partir de então, devido à 
coroa ter apostado nas rotas do Indico e Atlântico em 
detrimento da atividade piscatória10. Esta tese vai sen-
do amiúde repetida por alguns autores11, não obstante 
outros afirmem a necessidade premente de se estudar 
mais aprofundadamente o sector. Oliveira Marques, 
por exemplo, afiança essa premência, nomeadamen-
te no que toca ao estudo do comércio de pescado12. 
Sugere igualmente alguns tópicos referentes ao estu-
do da matéria, evidenciando a existência de diversas 
questões a colocar à documentação coeva13. Contudo, 
Gama Barros havia reconhecido a inexistência ou des-
conhecimento de documentação referente à pesca até 
ao século XV, parecendo tornar complicada a análise 
do sector14. Houve porém quem refutasse essa teoria, 
afirmando a proficuidade de documentação medieva 
concernente à atividade piscatória15. E na verdade, 

desde então, já diversos estudos se lhe referem. 
No caso da região em análise, a atividade 

piscatória mereceu algumas reflexões importantes. 
Podemos afirmar que o período cronologicamente 
mais recuado (séc. X a XIII) já tem estudos onde o 
tema é investigado16. Da mesma forma, alguns autores 
têm-se debruçado na sua observação para épocas 
posteriores do período medieval, aquando do estudo 
da cidade de Aveiro17 ou de áreas que atualmente 
se inserem no seu concelho18. Também algumas 
regiões, que pela proximidade geográfica de Aveiro 
merecem a nossa atenção, têm estudos onde o tema 
é investigado19. Com uma abrangência geográfica ou 
cronológica mais lata, outras análises não deixam de 
ser importantes contributos para uma melhor perceção 
da temática, ajudando-nos a compreender algumas das 
suas dinâmicas20.

Grosso modo, as conclusões evidenciadas 
demonstram uma atividade transversal a toda a 
sociedade e com um considerável interesse. Por um 
lado, era economicamente rentável para a coroa que 
beneficiava de amplos rendimentos daí advindos21. Por 
outro, era igualmente importante para as ordens sociais 
menos favorecidas que tinham na pesca um meio de 
subsistência22. Junte-se ainda os direitos de ocupação 
senhorial sobre as áreas de pesca23 e a importância 
do pescado na regulamentação canónica da Igreja24 e 
compreendemos a transversalidade social a que atrás 
nos referíamos. Dúvidas existissem, e seriam esbatidas 
ao se perceber a necessidade da exportação de peixe em 
troca de importação de cereais, revelação da importância 
do produto na balança comercial portuguesa25. Se 
somarmos a estas evidências, as condições geográficas 

7 MADAHIL (org.); 1959. 
8 FERREIRA; 2009. 
9 Cf. LOBO; 1991, pp. 197-240.  
10 AMORIM; 2004, p. 155 
11 SOEIRO, LOURIDO; 1999, p. 30
12 MARQUES; 1987, p. 169, nota 3
13 Por exemplo, quais as diferenças numéricas entre a pesca contemporânea e aquela que era efetuada em tempos medievais? Quais os motivos dos pescadores 
portugueses demandarem a águas territoriais estrangeiras? Qual a vulgaridade piscícola nos rios e zonas marítimas portuguesas? Quais as técnicas utilizadas na pesca? 
Que aproveitamento se retirava dos derivados do peixe? Em que consistiam as formas de exploração: quem possuía os barcos, quem financiava os empreendimentos? 
Qual a oneração da tributação sobre o produto pescado e o seu rendimento? MARQUES; 1980, pp. 30-31.
15 CUNHA; 1972, p. 8. 
16 BASTOS; 2006, pp. 194-201. FERREIRA; 2008, pp. 159-161. 
17 SILVA; 1991, pp. 104-107. 
18 SILVA; 1994, pp. 133-135. 
19 OLIVEIRA; 1967. MATTOSO et al; 1989. COELHO; 1983. 
20 BARATA; 1998. BARROS; 1949. CUNHA; 1972. GODINHO; 1983. MADUREIRA (coord.), AMORIM (org.); 2001. MARREIROS; 1996. SAMPAIO; 
1979. SILVA; 2008.
21 OLIVEIRA; 1967. MATTOSO et al; 1989. COELHO; 1983. 
22 BARROS; 1949, p. 39. MARQUES; 1981, p. 9. CORTESÃO; 1978, p. 25. 
23 BARROS; 1949, pp. 42-47, 83-86, 90-92. 
24 MARQUES; 1981, p. 9. Idem; 1987, pp. 464-465. SERRÃO; 1977, p. 208. SILVA; 1991, p. 106 e 158. 
25 AMORIM; 2009, p. 254. 
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da costa portuguesa de então, com mais reentrâncias, 
lagoas e portos, oferecendo ambientes protegidos 
facilitando a captura de pescado26 e o facto de a partir do 
século XIV se observar o interesse de parcerias ou sociedades 
estrangeiras na exploração de pescarias27, afigura-se-nos 
ter existido uma crescente exploração do recurso ao longo 
dos tempos medievos. Independentemente da análise de 
produtividade por vezes não encontrar eco28, a exportação 
de pescado no século XV revela uma pujante condição das 
pescarias29, especialmente no Norte do reino português30. 
Ora todas estas circunstâncias, traduzem a exploração dos 
recursos piscícolas marítimos num forte catalisador de 
fixação populacional, sendo que a população dedicada à 
pesca, teria nessa labuta a sua profissão ou uma das principais 
atividades31.

CONDIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS E SUAS 
IMPLICAÇÕES NA EXPLORAÇÃO PISCA TÓRIA 
NA REGIÃO DE AVEIRO

Devido às variações do clima, dos níveis do mar, do 
balanço sedimentar e da neotectónica, aliando-se os fatores 
antrópicos32, o traçado costeiro medieval apresentava-se 
com uma configuração diferente da atual33. Não obstante 
se deva ter em atenção as limitações de tais fontes para a 
análise desta questão34, Jaime Cortesão já havia realçado 
essa diferença, ao denotar que nas cartas de marear 
coevas a costa era mais articulada35. Essa alteração 
costeira é marcadamente notória na região do baixo 
Vouga lagunar36. O aporte de sedimentos provindos 
essencialmente do leito duriense37, a erosão das rochas 
litorais38 e o aumento da intensidade agrícola39, 
contribuíram para o desenvolvimento de uma restinga 
arenosa que partindo de Espinho se espraiou para 

Sul, isolando zonas anteriormente confinantes com o 
Atlântico. Acresceram assim aos fatores naturais, fatores 
antrópicos, contributos essenciais para a formação da 
laguna de Aveiro40. Por forma a realizar uma análise 
coerente dessa evolução costeira, vários autores se foram 
socorrendo de uma análise interdisciplinar ao observar 
as questões de geologia e geomorfologia, consolidando-
as através de dados arqueológicos e informações 
históricas41. 

Ora, o crescimento da restinga (Figura 2) é-nos 
anunciado pela documentação medieval, podendo-se 
acompanhá-lo com segurança a partir do século IX, 
altura em que a lagoa de Ovil já se encontraria formada. 
No século seguinte, a documentação referencia um 
porto marítimo na localidade de Ovar e marinhas de 
sal em Válega, confirmando a situação evolutiva da 
restinga arenosa. A exploração salinífera e a existência 
de um mar pressupõe a presença de águas marinhas 
e, simultaneamente, um ambiente abrigado da ação 
direta do Oceano42. Essa situação ter-se-á mantido no 
século XI. A restinga terá permanecido a norte de Ovar, 
pois os diplomas coevos mencionam as localidades de 
Cabanões e Vilar localizadas junto do mar. A partir 
desta altura tem inicio o assoreamento do golfo onde se 
implementará a laguna de Aveiro, percetível através da 
formação de ilhas.

No século XII localizar-se-ia na zona da Torreira, 
onde permanecerá ao longo da centúria seguinte. A 
intensa exploração de sal observável para tal cronologia 
na região costeira entre Ovar e Vagos, sustentam a 
hipótese do cordão arenoso se situar nessa localidade, 
oferecendo a proteção do impacte direto do oceano, 
indispensável a essa exploração43. 

26 CUNHA; 1972, p. 5. CORTESÃO; 1978, p. 73. GODINHO; 1983, p. 122. 
27 MARQUES; 1987, p. 112. 28 Idem, p. 109. 
29 BARATA; 1998, pp. 107-109, 118-120. 
30 SERRÃO; 1978, pp. 274-275. MARQUES; 1987, pp. 167, 169. 
31 MARREIROS; 1996, p. 443. SAMPAIO; 1979, pp. 60-73. Não obstante se deva ter reservas quanto a esta ideia de fixação populacional. Em Aveiro era natural 
que tal acontecesse pois, como se verá, o crescimento da restinga arenosa e a formação da Laguna proporcionariam as condições de litoral abrigado: BASTOS; 2006, 
pp. 140-142. No entanto, noutras regiões, esse cenário de fixação populacional em zonas costeiras só foi possível na época contemporânea. Mesmo na própria restinga 
ou a Norte dela,nomeadamente entre Ovar e Espinho, a ocupação dos litorais era sazonal: Cf. OLIVEIRA; 1967, pp. 170-171. LAMY, RODRIGUES; 2000, p. 11. 
FREITAS; 2011, pp. 53-60. 
32 ARAÚJO; 2002, pp. 79-80.
33 MARTINS, 1947, pp. 6-7. 
34 SILVA; 1991, p. 19. SILVA; 1994, p. 27. 
35 CORTESÃO; 1978, pp. 60-61. 
36 BASTOS; DIAS; 2002, p. 114. 
37 ARAÚJO; 2002, PP. 77-79. 
38 SILVA; 1994, p. 30. 
39 PINTO; 2008, p. 29. 
40 BASTOS; DIAS; 2002, pp. 118-220. BASTOS; DIAS; 2012. 
41 DIAS et al; 2012, p. 219.
42 OLIVEIRA, 1967, p. 60 BASTOS; 2006, pp. 35-39. 
43 BASTOS; 2006, pp. 41- 42, 143-144. 
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A documentação coeva, demonstra que os 
proveitos auferidos do sal se revelavam mais apetecíveis 
aos senhorios que os provindos da pesca, pois, ao longo 
da centúria de duzentos, são mais representativos os 
incentivos senhoriais a essa exploração do que à faina 
piscatória44. Situação análoga ocorria em Cabanões 
(Ovar), onde a coroa reduz a tributação ao pescado para, 
em contrapartida, auferir de rendimentos provindos da 
exploração de sal45.Tudo converge para se depreender 
que na região a produção salinífera começa a ganhar 
relevo devido à restinga em evolução, sendo mais 
apetecível a sua tributação, em detrimento da auferida 
através da pesca. 

As investigações sobre a indústria piscatória na região 

Aveirense, referentes a estas cronologias mais recuadas 
(séc. X a XIII), ressalvam a exiguidade de informações 
respeitantes à atividade. Por esse motivo, Maria Rosário 
Bastos aglutinou na sua investigação doutoral as questões 
atinentes à pesca e aos portos da região46. A mesma escassez 
de dados foi apontada por Delfim Bismark Ferreira, 
após ter detetado nos diplomas coevos, somente cinco 
referências à atividade ou às suas técnicas. No entanto, o 
autor afirma o importante papel representado pela pesca 
em tempos medievos, defendendo que revelar-se-ia mais 
profícua nos cursos fluviais do que no espaço marítimo47. 
De qualquer modo, a par do sal, a coroa interessava-se 
sobremaneira pela pesca marítima, pois o erário régio, 
apesar de retirar proveitos da captura de peixes de rios e 

44 FERREIRA, 2008; p. 159. 
45 MATTOSO et al; 1989, pp. 89-90. 
46 BASTOS; 2006, p. 185. 
47 FERREIRA; 2008, pp. 160-161. 

Figura 2: Aproximação ao traçado da linha de costa da laguna de Aveiro: sécs. IX a XVIII, BASTOS, 2009, p. 28. Disponível: http://hdl.handle.net/10400.2/781 
(Consultado: Abril, 2013).
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lagunas, também defendia para si os proveitos piscícolas 
provindos do mar (até porque eram mais valiosos). Esta 
constatação levou Maria Rosário Bastos a ressalvar a 
importância acrescida da pesca marítima em relação à fluvial, 
não obstante tivesse reconhecido igualmente a importância 
do pescado de água doce48. O mesmo interesse na pesca 
marítima por parte da coroa, também se avalia a Norte 
de Aveiro, nomeadamente em Vila Nova de Gaia, onde 
o monarca auferia de rendas mais elevadas relativamente 
ao pescado de mar que ao pescado de água doce, e em 
Cabanões (Ovar), onde o produto pescado marítimo 
comportava uma tributação régia mais elevada do que na 
localidade anteriormente referida49. Situação semelhante 
se verifica a Sul do Vouga, na região do baixo Mondego, 
onde a pesca marítima era mais rentável que a fluvial50. De 
qualquer modo, apesar de se evidenciar a antiguidade do 
labor piscatório na região, embora pouco representativo51, 
seria como vimos, uma prática complementar às atividades 
agrícola e principalmente salinífera52. 

O dinamismo económico em torno da exploração 
do sal atinge a sua plenitude no século XIII, tornando 
Aveiro um importante centro de abastecimento dos 
mercados europeus53. Contudo, não obstante a sua 
importância, a evolução da alteração do traçado costeiro 
levaria à perda de expressividade da salicultura. A 
transmutação de litoral semi-confinado, propiciador 
das condições necessárias para a produção do sal, para 
um litoral fechado, impeditivo da chegada das águas 
marítimas às salinas em laboração, é determinante para 
tal desfecho54. No entanto, tal situação não significou o 
definhamento da região. Antes traduziu um crescendo de 
importância no que concerne às características que o seu 
porto marítimo passou a oferecer55, favorecendo, a par 
da formação dos canais, a potencialização da atividade 
piscatória na região. A partir de então, a pesca começa a 
desempenhar uma atividade mais representativa, situação 
que se inicia a partir de finais do século XIII56. 

SÉCULOS XIV E XV: CONSOLIDAÇÃO DA 
ATIVIDADE

ASPETOS GERAIS

O século XIII marca decididamente uma mudança 
paradigmática da importância da atividade em análise, a 
qual se desenvolve e consolida, mercê das modificações 
do meio. Assevera-nos, desde logo, uma fonte referente ao 
século XV, que revela a existência de uma confraria cuja 
fundação remontaria ao período entre 1275 e 132557. Ora, 
o aparecimento de uma confraria de pescadores na área em 
questão nos finais do século XIII a inícios de XIV, fundamenta 
um paulatino desenvolvimento da pesca, observando-se 
naturalmente um aumento do número de pessoas associadas 
à faina. Uma considerável parte da população da vila de 
Aveiro (e, possivelmente, do seu entorno) ligava-se assim 
à exploração dos recursos marinhos. Prova disso é o facto 
de no ano de 1500, o número de confrades, pescadores 
e mareantes, ascender a 400 homens58. Não obstante se 
revele que no início do século XIV a confraria passara por 
momentos económicos adversos, a verdade é que na centúria 
seguinte já ampliara a sua influência59.

Em síntese, através da análise efetuada, entendemos, 
que na segunda metade do século XIV, a pesca já seria 
uma atividade que representaria altos rendimentos. 

Estes factos levam a crer que as águas marítimas que 
bordejavam a linha costeira de Aveiro seriam bastante ren-
táveis no que respeita à exploração do pescado e as altera-
ções costeiras providenciaram condições singulares para o 
desenvolvimento da faina marítima. Assim se percebe que 
em Aveiro os réditos provindos da pesca apareçam outor-
gados a elementos da família real ou da aristocracia, de-
monstrando o quão proveitoso seriam60. Aliás, a mesma 
situação acontece em Buarcos, a Sul da região em análise, 
onde existem doações a membros da aristocracia61. Havia 
consciência da riqueza provinda dos direitos da vila para o 

48 BASTOS; 2006, pp. 195-196, p. 200.
49 MATTOSO et al, 1989, pp 88-90.  
50 COELHO; 1983, p. 267. 
51 SILVA; 1991, p. 104. 
52 BASTOS; 2006, p. 186. 
53 RAU, 1984; BASTOS; 2006, p. 156.
54 BASTOS; DIAS; 2002, pp. 119-120. 
55 SILVA; 1991, p. 20. SILVA; 1994, pp. 30-31. 
56 BASTOS; DIAS; 2002, p. 119. 57 Idem; pp. 162-165. FERREIRA; 2009, pp. 15-26 e 61-66. 
57 FERREIRA; 2009, p. 159.
58 SILVA, 1991, p. 162.   
59 Idem; pp. 162-165. FERREIRA; 2009, pp. 15-26 e 61-66. 
60 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. LXXI, p. 135. Idem, Vol. I, doc. LXXII, p. 137. DIAS (org.); 2004, Vol. I – T. 1, doc. 56, p. 38. Idem; 2005, Vol. I – T. 3, 
doc. 1147, pp. 105-106. MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. LXXV, pp. 142-143. 
61 DIAS (org.); 2004, Vol. I – T. 1, doc. 21, p. 20. Idem, Vol. I – T. 1, doc. 205, pp. 103-105. 
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erário régio, nomeadamente através dos réditos das pesca-
rias. Por tal motivo, D. Afonso V, reserva para a coroa os 
direitos sobre o pescado62. Mais tarde, em 1485, a rentabi-
lidade de tais direitos contínua a confirmar-se pois são con-
cedidos à Infanta D. Joana pelo seu irmão, o monarca D. 
João II, especificando que o fazia pois a Infanta não tinha 
fazenda para seu mantimento63. Acresce ainda ao potencial 
produtivo da pesca, a comercialização do peixe capturado, 
produto bastante rentável64. 

A documentação coeva demonstra numerosos in-
centivos régios à atividade e aos seus atores, confirmando 
o seu interesse nos réditos que daí advinham. Senão veja-
se a título exemplificativo o sucedido em 1393, quando 
a coroa isentou os pescadores do pagamento de almo-
taçaria ao concelho de Aveiro65. O concelho consciente 
da produtividade piscatória reclamava o pagamento de 
almotaçaria sobre o pescado capturado pelos pescadores 
e arrais, chegando a D. João I uma contenda entre estes e 
a edilidade da qual os pescadores sairiam vencedores. Vê-
se que existiria já uma estrutura concelhia organizada66, 
porém, não alcança o intento da cobrança. Ao longo da 
centúria de quatrocentos, os pescadores e arrais da vila, 
conseguiriam através da coroa a manutenção deste privi-
légio, anunciando proteção do poder régio relativamente 
aos que se dedicavam à faina piscatória, confirmando a 
especialização do setor. Desse modo, D. Afonso V salva-
guardaria para os pescadores e arrais os direitos granjea-
dos67, fazendo-o igualmente, já em finais do século XV, 
o monarca D. João II68. Outros privilégios confirmam o 
interesse da coroa em manter a produtividade elevada e 
fixar os pescadores na sua função. São assim isentos de 
transportar o dinheiro do monarca69 e isentos de servir 
como besteiros do conto70. Todos os privilégios elencados 
seriam confirmados por carta régia a 16 de Janeiro de 
1434 por D. Duarte71, voltando-o a ser por D. João II, já 
no final da mesma centúria72. 

Tudo isto revela o crescendo da importância 

62 SILVA; 1991, pp. 77-78. 
63 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. CXXXIII, p. 235. NEVES (org.) 1982, Vol. III, doc. 217, p. 79. 
64 SILVA; 1991, pp. 127-128. 
65 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. LXXVI, pp. 144-145. FERREIRA; 2009, pp. 223-224.  
66 SILVA; 1991, pp. 68 e 71-72. 
67 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. CV, p. 206. FERREIRA; 2009, p. 208. 
68 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. CXXXV, p. 238. FERREIRA; 2009, pp. 216-217; 229-230. 
69 FERREIRA; 2009, pp. 230-236. 
70 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. LXXXIX, p. 177. FERREIRA; 2009, pp. 221-222. 
71 DIAS (org.); 1998, Vol. I – T. 1, doc. 326, p. 188. MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. XCI, p. 178. 
72 Idem, Vol. I, doc. LXXXVI, pp. 163-166. FERREIRA; 2009, pp. 225-228. 73 SILVA; 1991, p. 114 e 116. 
74 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. XCVIII, p. 191. 
75 SILVA; 1991, pp. 124-125. 
76 Idem, p. 150. 
77 MARQUES; 1988, Vol. I, doc. 386, pp. 485-486. MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. CXIV, pp. 212-213. 
78 SILVA; 1991, p. 124 e 129.

económica do sector e a sua consequente consolidação, 
facto do qual a coroa não estava arredada. O comércio 
do pescado era bastante rentável. Para além da venda 
para os habitantes ou terras vizinhas, Aveiro seria um 
dos pontos de abastecimento para locais como Viseu, 
Lamego, Porto e Galiza73. Pescadores galegos dirigem-
se a Aveiro para realizar faina piscatória, demonstrando 
que a atividade era preponderante e as águas da região 
suficientemente produtivas ao ponto de se deslocarem 
para essa zona. A sua estância na vila devia ser uma 
realidade, senão não parece fazer sentido a sua inclusão 
no apuramento das vintenas do mar74. Em 1417 fala-se 
da estadia de estrangeiros na vila durante o Verão e em 
1481 pede-se ao monarca que lhes consinta a eleição de 
um procurador75, confirmação da existência de mão-de-
obra estrangeira. De qualquer forma, só no século XVI 
se lhes documenta um bairro designado, não obstante 
nas anteriores estadias sazonais, tivessem uma zona 
habitacional que lhes era destinada76. 

Em meados do século XV, a coroa evitando a redução 
dos homens de Aveiro entregues à atividade piscatória, 
obrigaria aos que deixassem de pescar para se tornarem 
mareantes a servir nas obras dos muros (muralhas) o 
dobro do tempo77. Estaria o comércio marítimo a retirar 
homens do labor piscatório, o que não seria desejável para 
a coroa e para o erário régio. Talvez o comércio de sal para 
a Galiza e Países Baixos, que cresce exponencialmente a 
partir do então, cativasse os pescadores78. 

De qualquer forma, já no final da centúria, afirmava-
se que a maior parte dos moradores de Aveiro integravam os 
dois grupos socioprofissionais (pescadores e mareantes). Tal 
situação obrigava à ausência dos homens entregues à pesca ou 
ao comércio marítimo. Por esse motivo, em 30 de Dezembro 
de 1493, D. João II renova proibições impeditivas de fixação 
habitacional na Vila por parte das classes privilegiadas, o que 
demonstra o aumento da sua presença em Aveiro e a tentativa 
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Figura 3: Armadilhas de pesca, Relatório do Programa de Engenharia Oceânica 
e Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da UFRJ. Disponível: http://
www.oceanica.ufrj.br/deno/prod_academic/relatorios/2008/Andre-Miguel/
relat1/relatn.htm (Consultado: Junho, 2013). 

de cerceamento das suas intenções de ascensão social79. Por 
esse motivo, pelo facto de haver tantos privilegiados, eram 
frequentes as queixas em cortes por parte da população pois 
não encontravam jurados para administrar as justiças80. Além 
de apaniguados do rei, a vila tinha diversos privilegiados 
ligados à figura do Infante D. Henrique81. O Infante, como 
se sabe, explorava pescarias no reino82 e na costa Africana83, 
detendo o exclusivo da pesca do coral84. Não teria agraciado 
os seus homens com cargos na vila pelas suas características 
ligadas à pesca e à marinhagem? Não o sabemos, uma vez que 
são escassas as informações relativas à nobreza de Aveiro85. 

Toda esta dinâmica piscatória e comercial é 
facilmente entendida se tivermos em conta que o peixe, 
a par do sal, serviria para suprir a necessidade da região 
de outros víveres, o que revela a importância de ambos os 
produtos ofertados pelo meio na sua balança comercial86. 
Entende-se assim o interesse da coroa, aristocracia 
e concelho no controlo do produto piscícola, sendo 
constantes os privilégios outorgados e a confirmação dos 

79 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. CXXXIX, pp. 242-243. Cf. SILVA; 1991, pp. 141-142. 
80 DINIS (ed.); 1967, Vol. VIII, doc. 80, pp. 134-135. Idem, 1970, Vol. XI, doc. 42, p. 58. Idem, 1971, Vol. XII, doc. 176, pp. 352-353. 
81 DINIS (ed.); 1970, Vol. XI, doc. 18, p. 28. Idem, Vol. XI, doc. 19, pp. 29-30. Idem, Vol. XI, doc. 200, pp. 274-275. Idem, Vol. XI, doc. 159, p. 222. 
82 IRIA; 1988, pp. 227-228, 398-399. 
83 GODINHO; 1983, vol. IV, pp. 129-134. 
84 DINIS (ed.); 1969, Vol. X, doc. 112, pp. 170-172. 
85 SILVA; 1991, pp. 141-142. 
86 SILVA; 1991, p. 126.
87 SILVA; 1991, p. 148. MADUREIRA (coord.); AMORIM (org.); 2001, pp. 95-119. 
88 Segundo Francisco Ribeiro da Silva, os covões são um cesto comprido de vimes, que da boca para dentro tem como que um funil de varinhas donde o peixe que 
por ela entre não pode sair: SILVA; 2008, p. 213.  
89 Sobre os conflitos resultantes da simultânea utilização de técnicas fixas e flutuantes, armadilhas e arrastos vd. MADUREIRA (coord.); AMORIM (org.); 2001, 
pp. 64-65. 
90 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. LXXVII, pp. 145-146. MARQUES; 1988, Vol. I, doc. 187, pp. 202-203. 
91 Vd. AMORIM; 2001, pp. 127-128. 
92 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. XCVIII, p. 191. 
93 Idem, p. 189. 
94 FERREIRA; 2009, p. 233. 
95 SILVA; 1991, p. 106.

mesmos, pela coroa aos pescadores, por forma a potenciar 
a atividade.

 
ASPETOS PARTICULARES 

O desenvolvimento e consolidação da atividade 
piscatória a partir da centúria de trezentos demonstram-
se não só pelos incentivos régios, mas, também, pelos 
diferentes tipos de especialização e hierarquização nos 
homens a ela dedicados87. Por um lado, havia os que a 
realizavam através das embarcações utilizando redes, 
porventura mais especializados na pesca marítima, mas 
que aproveitavam as valências piscícolas nos canais 
lagunares fruto da alteração costeira (Figura 2). Por outro, 
os que lançavam covões com pedras88 a partir da costa 
(Figura 3), causando um conflito de interesses, somente 
sanado através do monarca, que proibiria o lançamento 
de tal instrumento de pesca, pois os covões danificavam 
as redes das embarcações89. Tudo leva a crer que muitos 
pescavam lançando os covões, pois os danos seriam 
recorrentes ao ponto do monarca estipular, para além de 
coima pecuniária, a detenção dos prevaricadores90. 

O século XV vem confirmar essa especialização, 
pois a diferenciação dos pescadores mantém-se num di-
ploma relativo ao apuramento para as vintenas do mar91, 
onde nos aparece devidamente destrinçado os que pesca-
vam nas barcas e os que lançavam covões a pé92, para além 
de se especificar as embarcações utilizadas - enxaveguas 
e sardinheiras93. Este registo histórico informa o número 
de tripulantes, entre 14 a 16 homens94, confirmando a 
hipótese de existência de embarcações de calado superior 
sugerida por outros autores95. Mais ainda, através da es-
pecificação tipológica das embarcações, leva-nos a admi-
tir a existência da prática da arte xávega e da captura da 
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sardinha na região, na primeira metade do século XV 
(1443). Estas artes piscatórias, cujo primeiro regis-
to a que tivemos acesso na documentação histórica 
se referia ao ano de 150196, parecem já se encontrar 
bastante sedimentadas no conhecimento coevo para 
serem enunciadas pelo apurador das vintenas do mar. 
Isto leva a crer que a sua introdução na região de 
Aveiro poderá remontar a tempos mais recuados97.   

Mas se não bastassem estes dados para confirmar 
cabalmente a especialização dos homens dedicados à 
pesca, veja-se que as espécies capturadas também indicam 
essa situação. Por entre as que são elencadas, podem-
se observar espécies de habitats costeiros e de águas de 
média e alta profundidade. Elencam-se as seguintes 
espécies piscícolas98: os cetáceos ou cetaceaa99 e chicharros 
ou trachurus trachurus, cujo habitat se localiza em alto-
mar100, os robalos ou dicentrarchus, peixes de águas de 
média profundidade101, seguindo-se inúmeras espécies 
que têm o habitat junto da costa. O linguado, solea 
senegalensis102, a solha, pleuronectes platessa103, o besugo, 
pagellus acarne104, a siba ou sepia officinalis, nome pelo 
qual é denominado um molusco da família dos chocos105, 
o salmonete ou mullus surmuletus106 e os mugens ou 
tainhas, chelon labrosus107, não obstante o documento 
destrince posteriormente as duas espécies, definindo as 
tainhas como grandes e de mar108. 

Se os homens capturavam o produto, para a 
atividade contribuíam também as suas mulheres, 
produzindo as redes de pesca. A 19 de Julho de 1418, o 
monarca outorga-lhes uma isenção para não escalarem 
o pescado real, dedicando-se assim a “fiar o fiado para 
as redes 109. E a empresa era já suficientemente pujante e 
especializada, porquanto, entrosando-se no quotidiano 
da vila, proporcionava postos de trabalho. Havia 
mulheres assalariadas que escalavam, carregavam, 
salgavam e secavam o pescado no lugar das mulheres 
dos pescadores110. Tudo isto revela uma atividade 

exponencial, parecendo ser em número elevado os 
que se dedicavam ao ofício. E essa dedicação à faina 
era extrema, pois um diploma enviado ao monarca 
indica que os pescadores, por serem pessoas simples 
e andarem continuamente na pesca, necessitavam de 
um procurador que os representasse nas demandas a 
si referentes111. A atividade era, na região, o principal 
ofício destes homens, senão veja-se que já não era 
complemento à atividade agrícola nem salífera, 
mas antes, teria na agricultura o seu complemento 
económico112.

 CONCLUSÃO 

O presente trabalho focou-se particularmente 
numa premissa: a elaboração do estado da arte, no que 
respeita às investigações referentes à pesca, na região de 
Aveiro em tempos medievos. No essencial apurámos 
que ficou confirmada a importância desempenhada pelo 
sector piscatório nessa área geográfica. O facto de termos 
recorrido à análise de fontes publicadas, permitiu por um 
lado a confirmação desse cenário e, por outro, o acrescendo 
de algumas informações que julgámos pertinentes para 
mais seguramente se perceber as dinâmicas em torno 
da pesca. Na verdade, como se viu, de atividade pouco 
representativa, ou, ao menos, pouco documentada, até ao 
século XIII, a pesca torna-se um dos principais meios de 
subsistência da população da região de Aveiro, observando-
se um crescendo no número de pessoas ligadas à captura 
do pescado e à sua comercialização. Tal situação só se 
tornaria possível devido às modificações geomorfológicas 
ocorridas nesse sector costeiro, nomeadamente através das 
condições singulares que a formação da laguna de Aveiro 
ofereceria às populações em termos de exploração de 
recursos ligados ao mar, salientando-se, já, a prática da arte 
xávega em meados do século XV. Paralelamente realce-se 
que se a produção de sal esmorece mercê da geodinâmica 

96 Cf. BASTOS; DIAS. 2012, p. 246. 
97 Os autores têm em preparação um estudo dedicado a esta questão. 
98 A designação científica foi cotejada em FERREIRA; 2011.   
99 MARQUES; 1988, Vol. I, doc. 63, pp. 64-65. MARQUES (org.); 1992, Vol. II, doc. 248, p. 378. 
100 ALONSO; 1998, vol. II, p. 41. 
101 MARQUES; 1987, p. 110. 
102 Idem. 
103 COSTA; MELO; 1981, p. 1329. FERREIRA; 2008, p. 160. 
104 COSTA; MELO; 1981, p. 204. 
105 MATTOSO et al; 1989, p.90.
106 ALONSO; 1998; vol. I, p. 50. 
107 ALONSO; 1998, vol. II, p. 42. 
108 MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. LXXXVI, pp. 163-166. FERREIRA; 2009, pp. 225-228. 
109 FERREIRA; 2009, p. 215. 
110 Idem. 
111 MARQUES; 1988, Suplemento ao Vol. I, doc. 89, pp. 116-117. MADAHIL (org.); 1959, Vol. I, doc. LXXXVII, pp. 166-167. 
112 Idem, Vol. I, doc. XCVIII, p. 191.
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costeira atrás aludida (que levou ao paulatino e cíclico 
fechamento da barra natural e à consequente perda de 
condições de salubridade das águas lagunares) e, também, 
da concorrência de outros polos de salicultura situados 
paulatinamente mais a sul, a pesca, pelo contrário, entra 
em crescendo, representando elevados réditos e, por isso, 
tornando-se numa indústria cujos dividendos seriam 
intensamente esgrimidos. Consequentemente, o grupo 
dos pescadores aumenta a sua importância, formando-
se mesmo uma confraria zeladora dos seus interesses. A 
constante outorga de privilégios régios a estes homens, 
o facto de saírem sempre vencedores das contendas com 
o concelho, do monarca lhes consentir um procurador, 
asseveram esta afirmação. Mais ainda, estes indivíduos 
especializam-se, algo que se denota através da utilização 
de utensílios de pesca diferentes consoante a labuta fosse 
exercida através da costa ou no mar, e consequentemente, 
das espécies de peixe capturadas com proveniência de 
diferentes habitats. A participação das mulheres no apoio 
logístico à empresa e a ocorrência de estrangeiros à região, 
também acabam por confirmar a viabilidade económica da 
pesca. Através do exposto, podemos afirmar que a pesca era 
uma das principais atividades desempenhadas pelas gentes 
de Aveiro.
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RESUMO
 
O presente trabalho teve como objectivo avaliar o 

efeito da introdução de ostras na qualidade ambiental de 
tanques de piscicultura semi-intensiva tendo-se utilizado 
como indicadores as comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos com especial ênfase para o seu estabelecimento 
e sucessão. A experimentação teve lugar em seis tanques 
com douradas, Sparus aurata (1500 exemplares por 
tanque), possuindo três destes tanques 2500 exemplares 
de ostra, Crassostrea spp.. Um sétimo tanque de controlo 
foi deixado sem douradas nem ostras. Entre Maio de 2011 
e Setembro de 2012 foram amostrados sazonalmente 
os macroinvertebrados que integram as comunidades 
bentónicas de cada tanque com uma draga van Veen 
e obtidos descritores da massa de água (temperatura, 
oxigénio dissolvido, fosfatos, amónia, nitratos, nitritos, 
silicatos, clorofila a e feopigmentos). Estes descritores só 
evidenciaram diferenças significativas temporais e não 
entre tanques e/ou tipologias experimentais. Os resultados 
referentes aos macroinvertebrados (valores médios de 
abundância, diversidade e ordenação/agrupamento dos 
momentos de amostragem e das diferentes tipologias 
experimentais) indicaram uma separação entre os tanques 
só com douradas (monocultivo) e aqueles que continham 
douradas e ostras (policultivo). O estado ecológico foi 
inferior nos tanques de monocultivo relativamente aos 
de policultivo. Tal facto permite aceitar como benéfica 
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a influência da utilização conjunta de ostras e douradas 
(com impacto favorável na diversidade e riqueza 
específica dos macroinvertebrados bentónicos). Palavras-
chave: sustentabilidade; policultivo; macroinvertebrados; 
indicadores de qualidade.

ABSTRACT

The present study was carried out to evaluate the 
effect on benthic macroinvertebrates communities, with 
special emphasis on macroinvertebrates establishment 
and succession, of the introduction of oyster on earthen 
ponds used for semi-intensive fish production. The 
experiment was developed at the IPMA’s Aquaculture 
Research Station in Olhão, in six earthen ponds 
where 1,500 gilthead sea-breams (Sparus aurata) were 
introduced per pond; three of these were already seeded 
with 2,500 oysters (Crassostrea spp.). A seventh pond 
without gilthead sea-breams or oysters was used as a 
control. In each pond, from May 2011 to September 
2012, the macroinvertebrate benthic communities were 
seasonally sampled with a van Veen grab and water mass 
descriptors (temperature, dissolved oxygen, phosphates, 
ammonia, nitrates, nitrites, silicates, chlorophyll a and 
phaeopigments) were obtained. According with the water 
mass descriptors there was no significant differences 
between tanks and/or experimental typologies; only 
temporal significant differences were found. Concerning 
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the macroinvertebrates (average of abundances, diversity 
and ordination/grouping of sampling periods and 
different types of experimental typologies) there were 
significant differences between ponds with only gilthead 
sea-breams (monoculture) and those with gilthead sea-
breams and oysters (polyculture). Tanks in polyculture 
presented higher ecological status than those in 
monoculture suggesting the advantageous influence of 
fish and oyster’s polyculture (with favorable impact on 
the diversity and richness of benthic macroinvertebrate 
communities).

 
Keywords: sustainability; polyculture; macroinver-

tebrates; quality indicators.

INTRODUÇÃO

A aquacultura apresenta-se, desde os finais do 
século passado, como uma das principais estratégias 
de desenvolvimento económico em Portugal. O Plano 
Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013 (MADRP, 
2007), em consonância com diversas directivas europeias, 
identifica como grande prioridade para o sector da 
aquacultura o desenvolvimento sustentado das zonas 
costeiras dependentes da pesca. A policultura semi-
intensiva em tanques de terra é uma das possibilidades 
e pode garantir uma vantagem competitiva importante 
para as explorações nacionais, nomeadamente pela 
valorização e diversificação dos seus produtos.

Em aquacultura a produção em tanques de 
terra apresenta condições muito particulares. Tais 
tanques podem ser comparados a ambientes lagunares 
confinados, com uma comunicação esporádica com o 
mar. Daí resulta uma variação diária e sazonal dos diversos 
parâmetros ambientais, condicionando a existência de 
qualquer organismo em função da sua capacidade de 
adaptação a essas variações (HEALY, 2003; ELLIOTT 
& WHITFIELD, 2011). Sendo ambientes de deposição 
retêm grandes quantidades de nutrientes que, aliados 
às suas reduzidas profundidades médias, proporcionam 
as condições ideais para a ocorrência de produtividades 
primárias elevadas e que, tal como acontece nas lagunas 
(BARNES, 1980; KELLY & NAGUIB, 1984; HEALY, 
2003), podem originar situações de eutrofização 
(CANCELA DA FONSECA et al., 2001). Na realidade, 
este tipo de produção piscícola leva a que os excedentes de 
ração e produtos de excreção se acumulem no fundo dos 
tanques (MACHADO & CANCELA DA FONSECA, 
1997; ANTONY & PHILIP, 2006) e possam 

desencadear situações de anóxia prejudiciais à produção 
aquícola e particularmente críticas para os organismos 
bentónicos (HOLMER, 1991; HARGRAVE et al., 
1993; MORRISEY et al., 2000; HAYA et al., 2001). Há, 
pois, que conhecer a influência do cultivo na qualidade 
do ambiente sedimentar e, também, qual a dinâmica 
das comunidades bentónicas nos tanques de cultivo. 
Nestes, a importância do estudo das comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos é justificada com o papel 
que estas desempenham, nos ciclos de vários nutrientes 
(VALIELA, 1984; PIETROS & RICE, 2003) e na base da 
alimentação de diferentes espécies piscícolas de interesse 
comercial (GAMITO, 1997; NUNES et al., 1997; 
BURFORD et al., 2004), mas sobretudo na contribuição 
para a oxigenação dos sedimentos, através da bioturbação 
(KRISTENSEN, 2001). O estudo destas comunidades 
pode ainda ajudar a conhecer a qualidade ambiental, 
dado que a sua mobilidade reduzida, longevidade, 
normalmente superior a um ano, e sensibilidade a acções 
antrópicas as tornam bons indicadores ambientais (REES 
et al., 1990; DIAZ, 1992). 

O projecto “BONAQUA - Cooperación transfron-
teriza para el desarrollo de buenas prácticas sanitarias en 
acuicultura marina e indicadores de calidad en acuicul-
tura marina” (Programa de Cooperação Transfronteiriça 
Espanha/Portugal), foi pensado para abordar estes as-
pectos numa piscicultura em laboração normal. Este 
projecto visou, entre outros propósitos, a mitigação dos 
impactos ambientais, tendo-se, para tal, introduzido os-
tras nos tanques de cultivo, uma vez que podem propor-
cionar a optimização da conversão da matéria orgânica 
excedentária com redução das emissões de azoto, fósforo 
e sólidos para o meio envolvente (PIETROS & RICE, 
2003; MODESTO et al., 2010 e referências aí citadas). 
O presente trabalho consistiu em “estudar o efeito dos 
sistemas de mono e de policultivo (ostras e peixes) nas 
comunidades de macroinvertebrados bentónicos” numa 
piscicultura semi-intensiva, com especial ênfase para o es-
tabelecimento e sucessão destas comunidades em tanques 
de cultivo. 

Os resultados apresentados constituem a súmula da 
evolução das espécies que integraram tais comunidades 
ao longo do período estudado, bem como a sua relação 
com os parâmetros ambientais avaliados. 

METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido na Estação 
Piloto de Piscicultura de Olhão (EPPO) (Instituto 
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Português do Mar e da Atmosfera - IPMA), instalada 
numa antiga salina localizada no Parque Natural da 
Ria Formosa. O estudo experimental ocorreu em sete 
tanques (≈750 m2 de área na crista do talude e 1,5 a 2m 
de profundidade), abastecidos individualmente a partir 

de um reservatório que enche com as marés e do qual 
a água é constantemente bombeada para os tanques 
(Figura 1). Os tanques (T11 a T17) começaram a ser 
cheios a 28 de Abril e acabaram a 1 de Maio de 2011. A 
10 de Maio de 2011, foram introduzidas em três desses 

Figura 1 - Localização da área de estudo e vista da Estação Piloto de Piscicultura de Olhão. Em primeiro plano, os sete tanques experimentais utilizados (da esquerda 
para a direita, T17 a T11).

tanques (T12, T14 e T16), 2500 exemplares de ostra 
(Crassostrea spp.) por tanque, com peso médio de 20 
gramas. A 3 de Junho de 2011 introduziram-se 1500 
exemplares de juvenis de dourada (Sparus aurata), com 
peso médio de 7 gramas, em cada um dos tanques (T11 
a T16), tendo o sétimo (T17), sem peixes nem ostras, 
ficado como controlo. 

Os descritores da massa de água foram registados 
diariamente in situ com sondas (temperatura, oxigénio 
dissolvido - YSI, model 55), ou analisados a partir de 
amostras sazonais de água (fosfatos – HPO4

2-, amónia - 
NH4

+, nitratos – NO3
-, nitritos – NO2

-, silicatos – Si(OH)4, 
clorofila a e feopigmentos). Os teores dos nutrientes 

foram determinados por colorimetria (GRASSHOFF et 
al., 1983) com um autoanalisador ‘‘Skalar’’ (limites de 
detecção: 0,2 µM para NH4

+ e 0,05 µM para os restantes 
nutrientes). Os valores de Clorofila a e de feopigmentos 
foram obtidos por espectrofotometria após extracção em 
acetona a 90% durante 24 horas (PARSONS et al. 1984).

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos 
foram estudadas sazonalmente, entre Maio de 2011 e 
Setembro de 2012. A amostragem foi efectuada na zona 
central a 2/3 de distância entre o ponto de entrada e a 
comporta de saída da água em cada tanque. Nos tanques 
com ostras esta zona localizava-se junto da jangada flu-
tuante onde foram cultivadas. As amostras do sedimento 
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provenientes das seis campanhas realizadas (13 de Maio – 
tanques sem peixes e com ostras recém-introduzidas, 22 
de Setembro, 20 de Dezembro de 2011, e 20 de Março, 
14 de Junho e 18 de Setembro de 2012) foram obtidas 
com uma draga Van Veen modificada (modelo Sousa 
Reis/LMG, SOUSA REIS et al., 1985) com uma área de 
ataque de 0,05 m2. Para cada ponto de amostragem foram 
recolhidos três replicados, tendo o sedimento sido criva-
do no local, com o auxílio de sacos de rede com 1 mm2 
de malha. A fracção obtida foi fixada com formol a 10% 
neutralizado com borax e corado com Rosa de Bengala, 
e guardada em recipientes devidamente etiquetados para 
posterior separação e identificação dos organismos reco-
lhidos. As amostras conservadas foram lavadas em água 
corrente para eliminar o excesso de formol, procedendo-
se de seguida à triagem e separação do material biológico 
por grandes grupos taxonómicos. Os organismos obtidos 
foram identificados, sempre que possível, até ao nível es-
pecífico. Apesar de se perder alguma informação com a 
utilização desta malha (estados juvenis e espécies de me-
nores dimensões), este processo permite a comparação de 
amostras representativas de organismos cujas colonização 
e desenvolvimento no bentos se processou com sucesso 
(JOSEFSON, 1986). Permite ainda processos de bio-
monitorização rigorosos, mais rápidos e com menores 
custos, tornando possível o estudo de um maior número 
de amostras uma vez que facilita a tarefa extremamente 
morosa da triagem (RODRIGUES et al.,2007; BARBA 
et al., 2010; PINNA et al., 2913).

Todas as variáveis ambientais foram transformadas 
(raiz quadrada) de modo a permitir uma aproximação 
à distribuição normal dos dados e normalizadas após 
transformação (CLARKE & WARWICK, 1994).

Os dados de abundância faunística por tanque, para 
cada taxon, são o resultado da média dos replicados. Para 
o estudo da variabilidade entre estações em relação à es-
trutura da comunidade macrobentónica foram usados os 
seguintes índices: S - número total de taxa por estação, N 
– abundância (número de indivíduos por estação, média 
dos 3 replicados), d - diversidade de Margalef, J´- índice 
de equitabilidade de Pielou, H´- índice de diversidade 
de Shannon-Wiener e λ´- Lambda´: índice de domi-
nância de Simpson (PIELOU, 1966; KREBS, 1989). A 
rotina DIVERSE do programa PRIMER foi utilizada 
para o cálculo dos valores destes descritores (PRIMER, 
Plymouth Routines in Multivariate Ecological Research, 
v.6 - CLARKE & GORLEY, 2006).

Com base nos valores de diversidade de Shannon-
Wiener avaliou-se o estado ambiental dos tanques (mau, 

medíocre, razoável, bom, excelente), de acordo com 
BETTENCOURT et al. (2004). O seu estado ecológico 
(EC) em cada um dos períodos amostrados foi igualmente 
avaliado recorrendo ao índice M-AMBI (BORJA et al., 
2004; MUXIKA et al., 2007) – programa AMBI v4.1 
(http://www.azti.es). As espécies foram classificadas 
de acordo com os grupos definidos na lista actualizada 
pelo Laboratório AZTI (http://www.azti.es): i) espécies 
muito sensíveis ao enriquecimento orgânico - EO; ii) 
espécies indiferentes ao EO; iii) espécies tolerantes ao 
EO excessivo; iv) espécies oportunistas de 2ª ordem; v) 
espécies oportunistas de 1ª ordem. O EC foi estabelecido 
de acordo com os valores do índice M-AMBI: mau (0 a 
0,2), medíocre (0,2 a 0,39), razoável (0,39 a 0.55), bom 
(5,55 a 0,85) e excelente (0,85 a 1). 

As similaridades entre os locais amostrados foram 
investigadas com o auxílio de métodos de análise 
multivariada (Ordenação: análise multidimensional 
não métrica – MDS, análise de componentes principais 
– PCA e análise em coordenadas principais - PCO), 
utilizando as rotinas apropriadas do programa PRIMER, 
atrás referido e do seu complemento PERMANOVA 
(ANDERSON, GORLEY & CLARKE, 2008). De 
modo a determinar possíveis relações entre as variáveis 
ambientais e os descritores de comunidade recorreu-se 
aos respectivos valores médios globais. Às matrizes obtidas 
foram depois aplicados os referidos métodos de análise 
multivariada. Os descritores ambientais e de comunidade 
foram utilizados como vectores na PCO empregando o 
coeficiente de Spearman para estabelecer correlações 
entre as matrizes de similaridade que servem de base às 
ordenações e os descritores referidos (ANDERSON, 
GORLEY & CLARKE, 2008).

De modo a obter uma ordenação das estações 
baseada nos dados faunísticos mensais a partir de matrizes 
de similaridade obtidas com o coeficiente de Bray-Curtis 
(BRAY & CURTIS, 1957) aplicou-se o método não-
métrico de ordenação multidimensional (MDS - PRIMER) 
sobre as matrizes de similaridade acima referidas. Antes 
de se proceder à análise multivariada estes dados foram 
transformados - log (x+1) - de modo a dar relevância aos 
taxa menos frequentes nas amostras (MAFF, 1993). A 
solidez da representação gráfica em duas dimensões da 
ordenação tridimensional MDS foi avaliada através do 
índice de stress de Kruskal (KRUSKAL & WISH, 1978). 
As espécies que contribuíram para a divisão das estações 
nos grupos evidenciados pelos métodos de classificação 
e ordenação foram determinadas através do método de 
percentagens de similaridade (SIMPER) do PRIMER.
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Um teste de permutação não paramétrico de 
análise de similaridades de uma via (one-way ANOSIM) 
foi utilizado para investigar a existência de diferenças 
significativas entre grupos pré-definidos de situações 
amostradas (locais, meses, tratamentos). Esta análise foi 
realizada sobre as matrizes simétricas de similaridade 
das análises multidimensionais (rotina ANOSIM do 
PRIMER). Os mesmos métodos foram igualmente 
aplicados ao conjunto dos valores das abundâncias 
médias dos diversos taxa referentes à totalidade dos meses 
estudados e aos diferentes tanques amostrados.

RESULTADOS

Os valores médios dos parâmetros obtidos na 
coluna de água por data de amostragem e por tanque, 
estão representados na Tabela I. Em regra, as variações 
são maiores no primeiro caso. São excepções a clorofila 
a, os feopigmentos e a amónia que apresentam variações 
idênticas nas duas situações. As análises de similaridade 
(ANOSIM) referentes a esses parâmetros apenas 
evidenciaram diferenças significativas para o factor mês 
(R global=0,679; p=0,001). Os testes entre pares de 

Tabela I - Valores médios, por data e por tanque, da temperatura – Temp e das concentrações de oxigénio dissolvido 
– OD, amónia - NH4+, nitratos - NO3-, nitritos - NO2-, fosfatos - HPO4

2-,  silicatos - Si(OH)4, clorofila a - Clor e 
feopigmentos – Feop. Os tanques com peixes + ostras estão assinalados a amarelo.Tabela II: Lista de taxa recolhidos e 
valores médios de abundância (nº ind./ 0,05 m2) nos tanques. 

grupos (Pairwise Tests) revelaram que, com excepção dos 
pares Mai2011-Set2011, Set2011- Set2012 e Jun2012-
Set2012, todos os restantes 12 pares de meses apresentam 
diferenças significativas, para p<0,01. Para os outros 
dois factores a priori testados, tanque (R global=-0,041; 
p=0,713) e tipologia do cultivo (R global=0,004; 
p=0,421), as diferenças não foram significativas. Este 
resultado patenteia a predominância dos efeitos da 
sazonalidade sobre aqueles que dependem da dinâmica 
interna dos tanques.

Foram identificados 12751 organismos respeitantes 
a 32 espécies (Tabela II), das quais apenas poliquetas 
e bivalves apresentam uma distribuição generalizada. 
Os taxa de macroinvertebrados com importância na 
colonização dos sedimentos dos tanques de terra foram 
primordialmente os Poliquetas, os Insectos e os Moluscos 
(Gastrópodes e Bivalves). Destes, só quatro espécies 

poderão ser consideradas como comuns nestes tanques: 
Abra tenuis, Abra ovata, Capitella sp. e Hediste diversicolor. 
Com excepção do tanque 14, observa-se um aumento na 
abundância total dos macroinvertebrados do primeiro 
para o segundo período de amostragem (Figura 2) não 
se reconhecendo depois qualquer tendência comum aos 
diferentes tanques ao longo do tempo. 

Na data da primeira amostragem (Maio 2011), 
a distribuição dos organismos bentónicos por espécie 
revelou a dominância do gastrópode Hydrobia ulvae (T11, 
T12, T13, T15 e T16). Esta preponderância não ocorreu 
nos tanques 14 e 17, cujas espécies dominantes foram, 
respectivamente, os bivalves A. tenuis e A. ovata. Neste 
período de amostragem e principalmente no tanque 11 
o poliqueta H. diversicolor apresentou uma densidade 
elevada. Nas datas de amostragem seguintes deu-se o 
desaparecimento de H. ulvae. Em Setembro e Dezembro 
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Figura 2 - Valores de abundância total nos tanques (Maio, Setembro e Dezembro de 2011, Março, Junho e Setembro de 2012).

de 2011 dominaram A. ovata e A. tenuis. Nos meses 
Março, Junho e Setembro de 2012 e embora os bivalves 
continuassem a ser o grupo dominante, registou-se um 
aumento na abundância de poliquetas, principalmente 
H. diversicolor e Capitella sp.. Esta tendência só não foi 

observada no tanque 17, com um menor número de 
bivalves e onde se registou o aumento de Chironomus 
salinarius (larvas) e Capitella sp. (cf. Tabela II).

O tanque de controlo (T17) apresentou os valores 
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1 De referir que os mesmos tanques, embora sujeitos a secagem prévia ao enchimento foram utilizados em sistema de policultivo com ostras numa experiência 
anterior.

de diversidade mais baixos em Maio, Setembro e 
Dezembro de 2011 e Setembro de 2012 e, por outro lado, 
o mais elevado em Junho de 2012. De uma forma geral 
estes valores revelaram tanques com um estado ecológico 
entre o medíocre e o razoável. Em todos os períodos de 

amostragem os tanques com peixes e ostras (T12, T14, 
T16) apresentaram uma maior diversidade do que os 
tanques somente com peixes (T11, T13, T15), sendo 
excepção o tanque 15 em Setembro de 2011 (Figura 3). 

Os valores do índice M-AMBI revelaram tanques 

Figura 3 – Valores de diversidade Shannon-Wiener (bit/ind.) nos tanques (Maio, Setembro e Dezembro de 2011, Março, Junho e Setembro de 2012 e valores 
médios). Px: Peixe; Os: Ostras; Ctr: controle. (mau, medíocre, razoável, bom, excelente, segundo BETTENCOURT et al., 2004)

com um estado ecológico entre o razoável e o excelente, 
reflectindo as diferenças anteriormente referidas, com 
os tanques de monocultivo a apresentarem no geral um 
estado ecológico inferior aos tanques de policultivo. O 
tanque de controlo foi o que obteve, para o conjunto dos 
períodos amostrados, o pior resultado global para este 
índice (Tabela III).

A análise multivariada (MDS) das comunidades 
bentónicas presentes nos tanques ao longo do tempo mostra 
uma maior dispersão, logo uma grande heterogeneidade 
das comunidades, no primeiro período de amostragem, 
Maio 2011 (Grupo I). É visível o isolamento regular do 

tanque 17 durante todo o período de estudo (Grupo II). 
No Grupo III salienta-se a sobreposição dos diferentes 
meses e uma relativa individualização de Dezembro 
de 2011. Este mês foi o mais frio e o que apresentou 
maiores valores médios de OD, NH4 e NO3 (Grupo 
IIIa). Nos restantes períodos de amostragem, observa-
se uma tendência para o agrupamento dos tanques de 
monocultivo e dos tanques de policultivo (Figura 4).

Em Maio de 2011 registaram-se diferenças sig-
nificativas (ANOSIM: R global=0,622; p<0,02) entre 
os tanques com diferentes tipologias experimentais. As 
diferenças entre o tanque de controlo e os de mono e 
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de policultivo foram significativas. Obtiveram-se resul-
tados idênticos para os meses de Dezembro de 2011 
(ANOSIM: R global=0,556; p<0,02), Março de 2012 

(ANOSIM: R global=0,600; p<0,02) e Junho de 2012 
(ANOSIM: R global=0,578; p<0,05). No final da expe-
riência (Setembro de 2012) as diferenças foram significa-

Figura 4 - Ordenação (MDS) dos tanques efectuada com base na matriz de similaridade de Bray–Curtis obtida a partir dos valores 
médios das abundâncias dos diferentes taxa.



Efeito da Introdução de Ostras em Piscicultura de Tanques de Terra na Comunidade Macrozoobentónicaz

Margarida Machado, Miguel Mateus, Hugo Quenta, Maria Emília e Luís Cancela da Fonseca · 239



  240 · Margarida Machado, Miguel Mateus, Hugo Quenta, Maria Emília & Luís Cancela da Fonseca

Formação e Ocupação de Litorais nas Margens do Atlântico - Brasil / Portugal

tivas (ANOSIM: R global=0,689; p<0,02), entre todas 
as tipologias (mono e policultivo; controlo e monocul-
tivo; controlo e policultivo). No início da experiência 
(Setembro de 2011) não se registaram diferenças signi-
ficativas (ANOSIM: R global=0,156; p=0,3). A análise 
efectuada sobre a totalidade dos meses indica a existência 
de diferenças significativas (ANOSIM: R global=0,395; 
p=0,001). Os testes entre pares de grupos (Pairwise 
Tests) revelaram que, para p<0,01, com excepção dos 
pares Set2011-Dez2011, Set2011-Mar2012, Mar2012-
Set2012 e Jun2012-Set2012 (Grupo III da Figura 4), 
havia diferenças significativas entre os restantes 11 pares 
de meses. 

A análise SIMPER permitiu estabelecer quais as 
espécies que mais contribuíram para a diferenciação nos 
3 grupos acima referidos (controlo, mono e policultivo). 
A Tabela IV apresenta os dois taxa que, em cada época 
de amostragem, mais contribuíram para a dissemelhança 
entre os diferentes grupos. As espécies globalmente 
responsáveis pelos maiores valores de dissemelhança 
verificados entre os diferentes grupos restringem-se a seis: 
A. ovata, A. tenuis, H. ulvae, H. diversicolor, Capitella 
sp. e C. salinarius. Estas espécies surgem com valores de 
abundância díspares nos diferentes grupos, mas sempre 
com as três maiores contribuições.

A análise em coordenadas principais dos descrito-
res ambientais e da abundância das diferentes espécies ao 
longo do tempo e em cada tanque mostra que as tipo-
logias de experimentação (monocultivo vs. policultivo) 

não apresentam diferenças relevantes no que respeita 
aos descritores ambientais. Só o efeito temporal surge 
com alguma individualização, com os meses mais frios 
(Dezembro de 2011 e Março de 2012) separados dos 
restantes (Figura 5). As diferenças verificadas não são 
significativas para os dois primeiros factores (tipologia e 
tanque), com valores de R global (ANOSIM), respectiva-
mente, de -0,07 (p=0,897) e -0,07 (p=0,875). Todavia o 
factor temporal apresenta diferenças significativas (R glo-
bal=0,688; p<0,001) e, com excepção dos pares Set2011-
Jun2012, Set2011- Set2012 e Jun2012-Set2012 que 
correspondem ao período de verão, mais quente e com 
menores teores de oxigénio dissolvido, os meses divergem 
significativamente entre si.

A análise ANOSIM efectuada sobre a matriz 
que combina os valores médios globais dos descritores 
ambientais e os índices univariados revela a existência 
de diferenças significativas (R global=0,911; p<0,02). 
A análise em componentes principais sobre os mesmos 
dados mostra que há separação entre as tipologias 
policultivo, monocultivo e controlo e permite perceber 
que a separação das tipologias (monocultivo e policultivo) 
está associada, no caso do monocultivo, à dominância 
de Simpson, silicatos, clorofila a e feopigmentos e, no 
caso do policultivo, à diversidade de espécies (índices 
de Shannon-Wiener, de Margalef e riqueza específica) e 
concentração de amónia (Figura 6).

DISCUSSÃO

Figura 6 – Ordenação (análise em componentes principais – PCA) dos tanques 
experimentais com base na matriz de valores médios globais dos descritores 
ambientais e de comunidade (81,1% da variância retida nos três primeiros 
eixos).

Figura 5 - Diagrama da análise em coordenadas principais (PCO) da influência 
dos descritores ambientais (vectores) no agrupamento dos tanques com base 
nos valores médios das abundâncias dos diferentes taxa em cada mês.
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A dominância dos grupos Polychaeta, Insecta e 
Bivalvia parece ser recorrente no cultivo em tanques de terra, 
tendo sido igualmente referida por SHISHEHCHIAN 
et al. (2001) e CARVALHO et al. (2004). O mesmo 
acontece com os géneros Abra spp. e Capitella spp. e as 
espécies H. diversicolor e H. ulvae que são observadas em 
grande abundância. As 32 espécies identificadas são, no 
entanto, um número reduzido quando comparado com o 
de outros trabalhos realizados na mesma zona geográfica 
(cf. MACHADO & CANCELA DA FONSECA, 1997; 
CARVALHO et al., 2007).

É perceptível uma alteração bastante acentuada 
entre o primeiro período de amostragem e os restantes, 
com o desaparecimento de H. ulvae, espécie referida 
por PITA et al. (2002) como sendo altamente predada 
pelas douradas. Sabe-se também que H. ulvae é sensível 
à eutrofização, desencadeando este processo a redução 
das suas densiades (LILLEBØ et al., 1999 e referências 
aí citadas). Todavia, se estes factos podem explicar o seu 
desaparecimento nos tanques 11 a 16, não permitem 
perceber a ausência desta espécie em T17 durante todo o 
período do estudo, a qual só poderá ser atribuida a alguma 
aleatoriedade na colonização dos diferentes tanques. 

Não foi observável uma tendência significativa 
para a diminuição da abundância ou diversidade das 
espécies ao longo do tempo o que indica que os níveis 
de produção piscícola utilizados não levaram a uma 
deterioração dos fundos. Segundo CARVALHO et al 
(2007), H. diversicolor tem um papel activo no aumento 
da diversidade em tanques de aquacultura contribuindo, 
a par de Capitella spp, para a decomposição da matéria 
orgânica e prevenindo a acumulação de detritos orgânicos 
(HEILSKOV & HOLMER, 2001).

Os valores do índice M-AMBI, que não apontam 
para uma degradação das condições do ambiente, apenas 
revelaram dois períodos em que se observou um estado 
ecológico moderado, reforçando a conclusão anterior. 

As relações sugeridas entre os descritores ambientais 
e as tipologias de cultivo indicam que (cf. Figura 6), na 
tipologia policultivo, a associação negativa com a clorofila 
a e os feopigmentos e positiva com a amónia poderá estar 
relacionada com a actividade das ostras que, com a sua 
filtração intensa, leva à redução do fitoplâncton e, com 
a excreção, a um aumento de amónia (cf. PIETROS 
&RICE, 2003; MODESTO et al., 2010).

A maior diversidade nos tanques com peixes e 
ostras, relativamente aos tanques só com peixes, sugere 
um efeito benéfico das ostras sobre a qualidade da água 

dos tanques, contribuindo para uma possível redução 
do estado trófico (MODESTO et al., 2010). Há que ter 
em atenção que nos resultados do primeiro período de 
amostragem, já era visível (embora não significativa) a 
diferença entre tanques de poli e monocultivo. Todavia, 
só na 1ª amostragem houve tanques classificados como 
maus em função dos valores de diversidade (cf. valores 
de referência em BETTENCOURT et al., 2004). Nesta 
data (Maio de 2011) os tanques com diferentes tipologias 
experimentais, apresentaram globalmente diferenças 
significativas. Como a amostragem foi feita 3 dias depois 
da introdução das ostras e antes da introdução dos peixes 
os resultados indicam que a situação de partida não era 
homogénea nos diferentes tanques utilizados1. O valor 
do stress (0,15) está (cf. Figura 4) acima do limiar que 
permite aceitar sem reservas que os diagramas traduzem 
uma boa ordenação (0,1 de acordo com CLARKE & 
WARWICK, 1994) pelo que a interpretação deve ser 
cautelosa. No entanto os resultados dos testes ANOSIM 
validam a interpretação avançada.

A utilização do tanque 17 como controlo não foi 
esclarecedora. Desde o início foi bastante diferente de todos 
os outros em termos de composição das comunidades, 
não sendo possível afirmar com certeza que as diferenças 
observadas ao logo do tempo se devam às condições 
experimentais testadas. Verifica-se que as diferenças se 
mantiveram ao longo do tempo, podendo presumir-se 
que estejam dependentes de um factor ambiental não 
controlado, podendo apontar-se diferentes causas para 
essas diferenças (história de utilização diferente que levou 
a uma natureza biogeoquímica própria ou diferenças na 
circulação de água dentro dos tanques). Será contudo 
de ponderar qual (quais) a(s) causa(s) das diferenças 
registadas, devendo estes resultados ser confirmados por 
estudos posteriores.

Os resultados obtidos com o índice M-AMBI (cf. 
Tabela III), a consistência das diferenças observadas 
resultantes dos valores médios globais dos parâmetros 
ambientais e dos descritores da comunidade respeitantes 
à totalidade do período estudado (cf. Figura 6) e o facto 
dos tanques em policultivo se destacarem de todos 
os outros (controle e monocultivo) permite aceitar a 
influência benéfica da utilização do policultivo de ostras 
e douradas (com impacto favorável na diversidade e 
riqueza específica dos macroinvertebrados bentónicos).
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CONCLUSÕES

Os resultados referentes aos macroinvertebrados 
mostram que a presença das ostras tem influência nas 
variações que ocorrem nas comunidades bentónicas. Os 
dados evidenciaram diferenças entre os tanques só com 
douradas e aqueles que continham douradas e ostras, 
sendo o estado ecológico dos primeiros, no geral, inferior 
ao dos segundos, o que permite aceitar o policultivo com 
ostras como favorável à melhoria da qualidade ecológica 
dos tanques com impacto positivo na diversidade e 
riqueza específica dos macroinvertebrados bentónicos. 
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RESUMO

Este trabalho foi realizado no Município de Rio das 
Ostras, situado cerca de 170 km da capital do Estado do 
Rio de Janeiro. A Restinga de Itapebussus se localiza em 
um loteamento denominado Floresta das Gaivotas. A área 
estudada totaliza 7,5 km2. A importância do conhecimen-
to da flora de determinadas regiões carentes de estudos 
botânicos nos levou a realizar um levantamento florístico 
na área de Rio das Ostras na Formação conhecida como 
Aberta de Ericaceae na Restinga de Itapebussus propor pa-
drões de distribuição geográfica, por intermédio de levan-
tamentos bibliográficos e em herbários, para as espécies co-
letadas. Além disso, foram traçados alguns paralelos entre 
ecossistemas distintos, mas que compartilham semelhanças 
relativas às condições edáficas, climáticas e hídricas, além 
da presença das espécies levantadas. Foram reconhecidos 
oito padrões de distribuição geográfica para as espécies 
levantadas nesta Formação. Das 73 espécies encontradas, 
a maior porcentagem (34 %) é representada pelo padrão 
Brasil Leste-Sul e Países Vizinhos, que se caracteriza por 
uma maior presença de espécies do interior do Brasil. 
Destaca-se também o Neotropical (26 %) e o padrão Costa 
Atlântica Sudeste-Sul (25 %). Há uma grande afinidade 
entre a Formação Aberta de Ericaceae de Itapebussus com 
ecossistemas como o Cerrado, Mata Atlântica e, em menor 
grau, Caatinga, nesta ordem e que juntos compartilham a 
presença de ocorrências concomitantes, representando 49 
% do total de ocorrências. Conclui-se, desta forma, que a 
Formação Aberta de Ericaceae é resultante de condições 
ambientais que são muito semelhantes, aquelas que ori-

ginaram o Cerrado e Mata Atlântica. Esta similaridade é 
observável pela grande afinidade em termos paisagísticos 
e ambientais.

Palavras chave: Restinga de Itapebussus, fitogeo-
grafia, levantamento florístico, restinga. 

ABSTRACT

This study was carried out in Rio das Ostras 
Municipality, which lies 170 km from the capital of Rio 
de Janeiro State. Itapebussus Restinga is located in an 
urban development area known as Floresta das Gaivotas 
with an area of 7.5 square kilometers. There have been 
very few botanical studies in the Rio das Ostras area 
which prompted us to survey the above-mentioned flora. 
The aim of our study was the Ericaceae Open Scrub 
Formation of Itapebussus Restinga. Species distribution 
patterns were determined from data obtained in the 
literature and in herbaria. These data were also used to 
evaluate floristic links with different habitats in other 
areas of Brazil where soils, climate and water regimes 
are similar. Eight distribution patterns were defined for 
the species of the Ericaceae Open Scrub Formation. Of 
the 73 species recorded, 34 % show the pattern Eastern-
Southern Brazil and Neighboring Countries, with many 
species ranging to the interior of Brazil. The Neotropical 
(26 %) and Southeastern-Southern Atlantic Coast (25 %) 
patterns are also well represented. This plant community 
shows strong floristic links with cerrado, Atlantic forest 
and, to a lesser degree, caatinga, in that order. 49 % of the 

1 Dissertação da primeira autora apresentada no Museu Nacional do Rio de Janeiro/UFRJ para a Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Botânica.
2 UNIESP/Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos – Rua Engenheiro Trindade, 229, CEP: 23050-290; Instituto Brasileiro de Pesquisas Arqueológicas/IBPA, Rua 
Marques de Leão, 53, CEP: 20780-140, luciapangaio@gmail.com;
3 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rua Jardim Botânico, 1008, CEP: 22470-180, dotaraujo@gmail.com
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total number of occurrences in other biomes belong to 
these three. In short, Ericaceae Open scrub is a result of 
environmental conditions which are at least very similar 
that ones created the cerrado and Atlantic forest. This 
similarity is remarkable because of the great affinity in 
relation to landscape and environment.

Key-words: Itapebussus Restinga, phytogeography, 
floristic survey, Restinga.

INTRODUÇÃO

O litoral brasileiro é formado por um complexo de 
formações existentes em outros Biomas como, por exemplo: 
áreas de areia branca na Amazônia (Henriques et al., 1986), 
cerrado (Rizzini, 1997) e mesmo os campos de altitude e 
campos rupestres (Araujo, 2000; J.R. Pirani, com. pes.). As 
restingas ocupam cerca de 79 % da costa brasileira (Lacerda 
et al., 1993), o que corresponde a 7110km em extensão 
(Suguio e Tessler, 1984). Ressalta-se sua importância no 
litoral norte fluminense, uma vez que, segundo Martin 
(Araujo et al., 1998), a planície costeira possui 3000 km2 
não ocupados exclusivamente por restingas.

As zonas vegetacionais das restingas são bem 
definidas e à medida que avançamos para o interior, 
deixando para trás a Formação Praial Graminóide e de 
Pós-Praia (Henriques et al., 1986), a complexidade e 
desenvolvimento das comunidades vegetais aumentam 
pela distância em relação ao mar, com os efeitos da 
salsugem minimizados. Os ecossistemas litorâneos vêm 
sendo investigados desde 1901, quando Ule (1967), 
em uma primeira referência sobre comunidades de 
restinga em Cabo Frio, apresenta um enfoque ecológico 
e classificatório para esta região. Em Macaé, foi realizado 
um trabalho intenso na restinga de Carapebus, onde 
foram descritos sete tipos de formações para esta área 
(Henriques et al., 1986).

O volume de pesquisas realizadas nas restingas 
do Rio de Janeiro, referentes a estrutura, classificação e 
reconhecimento de comunidades é expressivo, porém, 
lacunas com relação a coletas em várias regiões impedem 
uma real ideia da sua diversidade (Araujo, 2000). A 
concentração de trabalhos sobre o litoral brasileiro, 
está nas regiões sul e sudeste (Pereira e Gomes, 1994), 
com ênfase para o norte fluminense pela importância 
relativa à biodiversidade e ao endemismo de espécies 
(Araujo e Maciel, 1998). O Parque Nacional da Restinga 
de Jurubatiba, em Macaé, vem sendo estudado por 
pesquisadores dos Departamentos de Ecologia e Botânica 
da UFRJ (Costa e Dias, 2001). Apesar desses estudos, 

o Município de Rio das Ostras carece de levantamentos 
florísticos e demais enfoques.

Esse estudo foi realizado na Formação Aberta de 
Ericaceae da Restinga de Itapebussus, localizada na região 
Costazul. Esta restinga compõe uma parte da Praia do 
Mar do Norte e, encontra-se na Fazenda Itapebussus 
(Barroso, 1998). O objetivo foi fazer o levantamento 
florístico da Formação de Ericaceae e estabelecer padrões 
de distribuição geográfica, avaliando a similaridade desta 
formação com outros biomas.

HISTÓRICO BIBLIOGRÁFICO

Restinga: termo que pode ser utilizado para designar 
as formações vegetais que cobrem as areias holocênicas e 
pleistocênicas desde o oceano; para caracterizar a região 
formada pelo areal justamarítimo com sua vegetação; ou 
indicar a vegetação lenhosa e densa da parte interna, plana 
(Rizzini, 1997). Outros autores a definem como depósitos 
arenosos marinhos ou eólicos, de idade quaternária e 
que vem sendo aplicado para caracterizar a vegetação 
litorânea (Lacerda et al., 1993; Araujo, 1992; Rizzini, 
1997). Nas restingas, a interação da vegetação e formações 
geomorfológicas torna necessária uma análise integrada 
destes dois componentes que formam este ambiente, 
tentando uma interligação destes aspectos (Rizzini, 1997).

Para delimitar e reconhecer as diversas comunidades 
da planície litorânea brasileira, inicialmente, os autores 
se empenharam no sentido de descrever amplamente 
a vegetação, através de listagens florísticas e aspectos 
paisagísticos (Araujo e Henriques, 1984), em seguida, 
enfatizaram a caracterização e estruturação das diferentes 
formações da restinga (Ormond, 1960; Pereira et al., 
1992; Montezuma, 1997), classificando-as de acordo 
com a fisionomia, abundância de espécies, condições 
edáficas, cobertura do solo, etc. (Henriques et al., 1986).

Ainda que estudos florísticos sejam importantes 
para que se conheça a flora dos ambientes estudados, e 
tenham predominado durante um período, trabalhos que 
visam a classificação de comunidades da planície costeira 
do Brasil tiveram seu início em Cabo Frio, Rio de Janeiro. 
Ule (1967) realizou uma das mais clássicas zonações 
de vegetação de restingas do Rio de Janeiro no final do 
século passado. Ele distingue 4 tipos para Cabo Frio, de 
acordo com as espécies mais características: restingas de 
Ericaceae, Myrtaceae, Clusia e paludosa.

A restinga de Ericaceae é caracterizada pela presença 
de arbustos com cerca de 1m de altura, moitas arbustivas 
entremeadas por descampados ou vegetação rala, onde se 
destacam as espécies: Agarista revoluta (Spreng.) Hook. f. ex. 
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Nied., Humiria sp, Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn..
A restinga de Myrtaceae possui maior riqueza 

específica e é mais densa que a anterior. Predominam 
arbustos dos gêneros Eugenia sp e Myrcia sp. Nos 
descampados ocorrem o “Guriri”, Allagoptera arenaria 
(Gomes) Kuntze, cactos Cereus sp e Cladonia sp.

A restinga de Clusia apresenta o porte das plantas mais 
elevado e encorpado, predominando os gêneros de Clusia sp, 
que atingem de 3-10m. Uma verdadeira floresta de restinga. 
E a quarta zonação, a restinga paludosa, ocorre nos locais 
mais altos das áreas pantanosas, verifica-se a predominância 
de espécies arbustivas da família das Myrtaceae.

Ormond (1960) realiza um dos trabalhos mais 
extensos sobre comunidades vegetais das planícies 
litorâneas no sudeste brasileiro. Abrangendo grande parte 
do litoral do Rio de Janeiro, explorando algumas praias 
(dentre elas, Rio das Ostras) e enfatiza a heterogeneidade 
vegetal ao longo do litoral. Reconhece 16 associações da 
formação de praia (Henriques et al., 1986), de acordo com 
o aspecto ecológico, associações, fisionomia, composição 
florística e fatores mesológicos.

Após 1960, surgiram outros estudos (Araujo e 
Henriques, 1984), sobretudo, relacionando a presença de 
espécies às condições edáficas, aspectos ecológicos, proxi-
midade do mar, fitossociologia, fisionomia, fornecendo 
bases para a classificação de comunidades da costa litorâ-
nea (Araujo, 1992).

Aliados aos estudos de caracterização das diversas 
formações de restinga do litoral brasileiro estão aqueles 
que enfocam as implicações da disposição em mosaico 
(espaços desnudos permeados por moitas abertas ou 
densas) da restinga interna, climaticamente. No estudo 
da restinga interna de Cabo Frio, Dau (1960) percebe 
as nuances microclimáticas existentes em três ambientes 
daquela área: espaços desnudos, moitas abertas e densas, 
percebendo que o microclima varia proporcionalmente à 
complexidade da estrutura da cobertura vegetal.

Para de verificar a estruturação da cobertura vegetal 
na restingas, Montezuma (1997) realiza um trabalho na 
formação aberta de Ericaceae em Jurubatiba, Macaé (RJ), 
através da topografia do terreno, condições edáficas, área 
basal e diâmetro na altura do solo das espécies lenhosas, 
altura, colonização de áreas desnudas, espécies vegetais 
predominantes. A autora conclui que na Restinga de 
Ericaceae de Jurubatiba, a declividade do terreno permite 
o acúmulo de nutrientes e a proximidade do lençol 
freático, fornecendo condições ideais de colonização 

vegetal da área desnuda, destacando-se a presença da 
palmeira-anã guriri Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze, 
que é excelente recrutadora de ouras espécies.

DESCRIÇÃO DA ÁREA4

A área estudada localiza-se no Município de Rio das 
Ostras, litoral norte fluminense (Figura 1), recebeu outras de-
nominações no passado: Iriry, Reripe e Tapebuçus, resultante 
do contato dos índios com o colonizador (Lima, 1998).

A Restinga de Itapebussus localiza-se no km 153 
da RJ-106 (margem direita da Rodovia Amaral Peixoto), 
no loteamento Floresta das Gaivotas. Localizada em uma 
Fazenda de propriedade particular, destoando de toda a 
especulação imobiliária existente, encontra-se bastante 
preservada, numa área com cerca de 7 km2 de extensão.

Geomorfologicamente, Rio das Ostras enquadra-
se na planície quaternária de áreas planas e baixas, com 
seu maior desenvolvimento nas desembocaduras dos rios 
Doce e Paraíba do Sul. O trecho entre Macaé e Cabo 
Frio é marcado por afloramentos de rochas cristalinas 
e depósitos quaternários conspícuos nos vales dos rios 
Macaé e São João (Martin et al., 1997). O clima é 
sazonal, com as máximas pluviométricas ocorrendo no 
verão (média mensal de 189 mm) e mínimas no inverno 
(média mensal de 41 mm). A temperatura média anual é 
de 22,6º C, com máxima em janeiro (29,7º C) e mínima 
em julho (20,0º C) (Araujo et al., 1998).

O acesso pela praia permite a observação do pre-
domínio das formações praial-graminóide e pós-praia. 
Segundo Henriques et al. (1986), esta última formação 
ocupa toda a extensão da praia e lembra uma “almofada”, 
tornando-se um obstáculo de difícil penetração pelo tipo 
e concentração de plantas, indicando seu nível de pre-
servação. Entre dois trechos dessas formações, situa-se a 
lagoa Salgada, de contorno elíptico (Figuras 2 e 3) e, pas-
sando a lagoa, observamos a trilha que liga a praia à área 
de estudo: Formação Aberta de Ericaceae. No início da 
trilha, encontra-se um verdadeiro “jardim” de bromélias 
e cactos (Figura 4) mesclando-se à formação pós-praia.

Nas restingas, a formação de cordões simples ou du-
plos (interno e externo), é resultado de eventos transgres-
sivos marinhos (Muehe, 1984). Não foi observado o cor-
dão interno durante este trabalho (D.S.D. Araujo, com. 
pes.). Logo após o “jardim” há uma depressão (Figura 
5), onde se nota a presença de vegetação mais desenvol-
vida, possivelmente pela umidade elevada e nutrientes 

4 Para nós, o nhundú nada mais é do que um esforço da mata virgem para apoderar-se do terreno conquistado ao mar, o que efetivamente tem alcançado, porém, 
com perda completa do seu caráter de mata virgem, pois, teve que se adaptar às condições novas, tão diversas das da serra que se origina. Loefgren sobre a restinga 
arbustiva-arbórea, a qual denominava nhundú (apud Rizzini, 1997: 605).
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acumulados pela declividade do terreno (Henriques et 
al., 1986). Ultrapassando a baixada, surge a planície tí-
pica nas restingas abertas com áreas formando mosaicos 
de moitas e campos de areia branca desnuda (Figura 6) 
(Henriques et al., 1986; Araujo, 1992).

A presença de liquens como Cladonia sp é indicativo 
de ressecamento, no entanto, a umidade presente no solo fa-
vorece a ocorrência de espécies como: Paepalanthus ramosus 
Kunth, Leiotrhix hirsuta (Wikstr.) Ruhland, Syngonanthus 
gracilis (Bong.) Ruhland, Xyris sp e Sphagnum sp.

A visão da paisagem é de arbustos que podem atin-
gir cerca de 1m de altura, com representantes da família 
Humiriaceae e não Ericaceae, que nomeia a comunidade 
(Figura 7). Tal denominação deveu-se ao trabalho de Ule 
na restinga de Cabo Frio que, por seu conhecimento nas 
Formação Aberta de Ericaceae da Europa, percebeu a se-
melhança, e pela presença de espécies indicadoras desta 
formação como Gaylussacia brasiliensis e Leucothoe revoluta 
(Montezuma, 1997). A autora sugere a substituição da no-
menclatura para Formação Aberta de Humiriaceae, já que 

Humiria balsamifera é a espécie predominante desta forma-
ção, no entanto a falta de mais estudos impede a mudança 
dessa terminologia por enquanto (Pereira e Araujo, 1995).

 METODOLOGIA

Foram realizadas excursões ao local entre agosto de 
1999 a novembro de 2000, objetivando coletar exemplares 
vegetais férteis (flores e/ou frutos), observar as espécies, 
o ambiente circundante e documentação fotográfica. 
Foi utilizado o método de caminhamento, utilizando a 
própria Formação Aberta de Ericaceae como limite, que 
ocupa praticamente toda a área, totalizando cerca de 
60% da área estudada. No campo, os exemplares foram 
identificados pelo número de coleta em um caderno, onde 
foram acrescidas observações sobre a planta, bem como 
relativas ao ambiente. Observamos o hábito (arbóreo, 
arbustivo, etc.), presença de látex, preferência ao sol ou 
sombra. A documentação fotográfica foi efetuada com 
uma câmera PENTAX K-1000, em diapositivos e papel.

Figura 1 - Localização da Área de Estudo e Geomorfologia Regional, Restinga de Itapebussus, Rio das Ostras, Rio de Janeiro.
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5 Chaves de identificação, listagens de espécies pertencentes às restingas do Rio de Janeiro e consulta as exsicatas de coleções. 

Figura 2 - Lagoa Salgada na entrada da restinga de Itapebussus, ao fundo o 
Morro de São João.

Figura 3 - Vegetação atrás da Lagoa Salgada, restinga de Itapebussus.

Figura 4 - Jardim de Bromélias e Cactos, na entrada da restinga de Itapebussus 
pela praia.

Figura 5 - Depressão anterior à trilha que leva à Formação Aberta de Ericaceae 
na restinga de Itapebussus.

Figura 6 - Área desnuda entre moitas da Formação Aberta de Ericaceae da 
restinga de Itapebussus.

Figura 7 - Humiria balsamifera, predominante da Formação Aberta de 
Ericaceae.

A Formação Aberta de Ericaceae da Restinga de 
Itapebussus foi escolhida em função do limite de tempo, 
para podermos nos aprofundar no levantamento e na dis-
tribuição das espécies.

O material coletado foi herborizado seguindo a téc-
nica usual e depositado no herbário do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro (RB). As duplicatas foram enviadas 
para os herbários do Museu Nacional do Rio de Janeiro 
(R) e Alberto Castellanos (GUA). A identificação do ma-
terial, assim como sua descrição foram realizadas no her-
bário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, através de 
bibliografia específica5.

Após a identificação do material coletado e da pes-
quisa bibliográfica, foi elaborada a listagem florística 

(Tabela I), que se encontra organizada por família, uti-
lizando o sistema de classificação de Cronquist (1981) 
e um gráfico com a porcentagem das famílias mais re-
presentativas (Figura 8). Foram excluídos da análise 12 
táxons por problemas de identificação.

Para a determinação dos padrões de distribuição das 
espécies, seguimos o proposto por Araujo (2000) para as 
espécies das restingas do Estado do Rio de Janeiro, resul-
tado de um extenso trabalho sobre distribuição geográ-
fica das espécies que habitam restingas ou biomas seme-
lhantes, dentro e fora do Brasil.

A partir dos dados obtidos nos herbários e em bi-
bliografias, foi elaborada uma tabela contendo as infor-
mações: família, espécie, habitat, estados e países onde as 
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espécies ocorrem, observações como altitude e associações 
com outras espécies. A partir daí foram estabelecidos os 
padrões de distribuição das espécies da Formação Aberta 
de Ericaceae de Itapebussus (Tabela I). O conjunto de 
espécies que compõe a Formação Aberta de Ericaceae da 
restinga de Itapebussus foi inserido em oito padrões de 
distribuição (Figura 9) que seguem em ordem de abran-
gência (Araujo, 2000)6 (Figura 10).

Através das informações bibliográficas colhidas nas 
revisões, floras, monografias, etc., foi possível determinar 
os principais ambientes onde as espécies são encontradas, 
verificando a presença nos diversos biomas, formações e 
a ligação da flora desta restinga com as de outras regiões 

e, em conjunto com os biomas levantados para a restinga 
de Itapebussus (Tabela II).

Foi elaborado o diagrama de Venn (Figura 11) 
(Oliveira Filho e Ratter 1995), para melhor visualização 
da ocorrência de espécies em três ambientes mais expres-
sivos: Cerrado, Floresta Atlântica e Caatinga. Para tanto, 
foi contabilizada a ocorrência de espécies para cada bio-
ma separadamente e feito o cruzamento do número de 
ocorrências de espécies entre:

1- Cerrado x Fl. Atlântica; 
2- Cerrado x Caatinga;          
3- Fl. Atlântica x Caatinga e 
4- Cerrado x Fl. Atlântica x Caatinga

Tabela I - Listagem das espécies coletadas na Restinga de Itapebussus com os respectivos números de coleta (LP= 
Lúcia Pangaio; DSDA= Dorothy Sue Dunn de Araujo); * = ocorrência no local registrado apenas em material de 
herbário; Padrões de Distribuição Geográfica para as espécies identificadas: 1- Neotropical, 2- Tropical Costeiro, 3- Peri-
amazônico Amplo, 4- Peri-amazônico Norte-Costa Atlântica, 5- Disjunto Amazônia-Costa Atlântica, 6- Brasil Leste-Sul 
e Países Vizinhos, 7- Costa Atlântica Ampla, 8- Costa Atlântica Sudeste/Sul.

6 Além deste trabalho, foram consultadas floras, monografias, teses, dissertações e artigos sobre padrões de distribuição, revisões taxonômicas, levantamentos de 
espécies em biomas brasileiros diversos e consultas aos herbários. 
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Figura 8 - Representatividade das famílias em termos de riqueza específica na 
Restinga de Itapebussus, Rio das Ostras, RJ.

Figura 9 - Padrões de distribuição das espécies, Restinga de Itapebussus, Rio 
das Ostras, RJ.

Figura 10 - Mapeamento dos padrões de distribuição geográfica de espécies 
da Formação de Ericaceae da Restinga de Itapebussus.  1- Neotropical; 2- 
Tropical Costeiro; 3- Peri-Amazônico Amplo; 4- Peri-Amazônico Norte-Costa 
Atlântica; 5- Disjunto Amazônia-Costa Atlântica; 6- Brasil Leste/Sul e Países 
Vizinhos; 7- Costa Altântica Ampla; 8- Costa Atlântica Sudeste/Sul.

Figura 11 - Diagrama de Venn comparando as ocorrências em três biomas: 
Cerrado, Floresta Atlântica e Caatinga.

 RESULTADOS

A listagem florística da Formação Aberta de 
Ericaceae da restinga de Itapebussus é composta por 73 
espécies e 70 gêneros distribuídos por 40 famílias de 
angiospermas e duas de pteridófitas (Tabela I). A maior 
riqueza de espécies ocorreu nas famílias Rubiaceae (sete 
espécies), Bromeliaceae, Eriocaulaceae e Euphorbiaceae 
(quatro), e Leguminosae e Melastomataceae (três) (Figura 
8). As famílias com maior destaque representam 33 % do 
total de espécies, enquanto que as demais famílias (38), 
possuindo entre 1-2 espécies, 67 % deste total.

O padrão Neotropical foi o que apresentou maior 
destaque com relação à presença de espécies nos biomas 
registrados para a restinga de Itapebussus, excetuando 

somente mangue e restinga, perfazendo 40 % do total das 
ocorrências de espécies. Em número de espécies, o padrão 
Brasil L/S ez Países Vizinhos obteve maior número de 
espécies em relação aos demais, porém, a porcentagem 
de ocorrências em biomas presente neste, foi menor, 38,7 
%. O padrão Costa Atlântica SE-S obteve porcentagem 
menor que os anteriores (9,7 %), já que para este padrão, 
as ocorrências de espécies foram observadas somente 
para o mangue e para a floresta atlântica. As espécies 
reconhecidas para o padrão Peri-Amazônico N-Costa 
Atlântica expressaram uma ocorrência equilibrada, 
abrangendo, porém, um maior número de biomas que o 
padrão anterior (Figura 9).

O registro dos biomas em cada padrão demonstrou 
a predominância na ocorrência de espécies em biomas 
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Tabela II – Padrões de distribuição e os biomas para as espécies da Formação Aberta de Ericaceae de Itapebusus, Rio das 
Ostras8

como o cerrado, mata atlântica, campos rupestres e 
na caatinga (Tabela II). O cerrado obteve uma boa 
expressividade nos padrões Brasil L/S e Países Vizinhos 
e o Neotropical, sendo observada a ocorrência de 
espécies deste bioma, numa escala menor, nos padrões 
Peri-Amazônico N-Costa Atlântica e Peri-Amazônico 
Amplo. A presença de espécies na floresta atlântica foi 
observada nos quatro padrões anteriores, além do Costa 
Atlântica SE/S e Costa Atlântica Ampla. A ocorrência de 
espécies nos campos rupestres e na caatinga é igual para 
o padrão Neotropical, o que não se repete nos padrões 
Brasil L/S e Países Vizinhos e Peri-amazônico N-Costa 
Atlântica. Porém, com relação ao número de ocorrência 
de espécies nos campos rupestres o segundo padrão se 
destaca, enquanto que no último padrão os dois biomas 
compartilham o mesmo número de ocorrências.

A presença é marcante de determinados biomas para 
certos padrões (Figura 9, Tabela II) como, por exemplo: o 
Cerrado para o Brasil L/S e Países Vizinhos, Neotropical, Peri-
Amazônico N Costa Atlântica e o Peri-Amazônico Amplo. O 

8 O padrão Tropical Costeiro não obteve nenhum registro de ocorrência de espécies, nesta tabela, devido à ocorrência destas somente nas restingas. Desta forma, 
evitamos que este bioma totalizasse 100 % das informações, impedindo uma melhor visualização dos resultados; os números em vermelho indicam o percentual 
encontrado.

mesmo pode se observar para a mata atlântica, presente em 
quase todos os padrões, exceto o Disjunto Amazônia Costa-
Atlântica e Tropical Costeira (Figuras 9 e 10).

O diagrama de Venn (Figura 11) permitiu visualizar 
a ocorrência de espécies entre os principais biomas: 
Cerrado, Floresta Atlântica e Caatinga, uma vez que 
comungaram um número mais expressivo de ocorrências. 
Os três biomas totalizam 64 ocorrências das espécies, 
representando 48,5 %, em relação ao total dos biomas 
que totalizam 132 ocorrências. A presença das espécies 
nos outros biomas somam 68 ocorrências, representando 
51,5 %. Do cruzamento das ocorrências de espécies, 
8 são comuns aos 3 biomas, 19 comuns ao Cerrado e 
Floresta Atlântica, 3 ao Cerrado e Caatinga, enquanto 
que a Floresta Atlântica e Caatinga compartilham de 
1 ocorrência. Com relação à ocorrência das espécies 
isoladamente em cada um desses biomas, no Cerrado 
temos 46, na Floresta Atlântica 45 e na Caatinga, 12 
ocorrências de espécies.
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DISCUSSÃO

Segundo diversos autores as razões para a ocorrência 
de vegetais em áreas afastadas entre si são diversas, 
incluindo fatores históricos, como vicariância, dispersão 
à longa distância e semelhança ambiental (Kolbek e 
Alves, 1993; Burnham e Graham, 1999; Oliveira-Filho 
e Ratter, 1995). Eventos geológicos ocorridos durante o 
Terciário deixaram marcas profundas na flora Neotropical 
e são, em parte, responsáveis pela conformação vegetal 
atual observada na América do Sul que foi isolada da 
África. Isolamentos geram endemismos e alguns gêneros 
derivados da Gondwana são ainda endêmicos da América 
do Sul, como Amaioua sp e Humiria sp (Burnham e 
Graham, 1999), uma vez que fatores como condições 
edáficas, topografia, clima, nutrientes e competitividade 
ocasionam adaptações vegetais específicas para cada 
ambiente (Henriques et al., 1986; Lacerda et al., 1993). 
O conjunto desses eventos pode elucidar a presença de 
formações vegetais semelhantes fisionomicamente, mas 
distantes geograficamente.

A combinação de temperaturas mais baixas (cerca de 
menos 6º C que a média atual) com a regressão marinha 
(120 m abaixo do nível atual), evidenciada em sequências 
polínicas, indica que, pelo menos nos trópicos, habitats 
secos e vegetações abertas caminharam sempre juntos. A 
partir daí, criou-se a ideia de que a vegetação das terras 
baixas neotropicais se alternou entre as florestas fechada e 
aberta mais seca (savana), durante as flutuações ambientais 
do final do Terciário e no Quaternário (Ab’Sáber, 1989; 
Burnham e Graham, 1999).

Registros palinológicos de gramíneas indicam que 
as savanas iniciaram o seu desenvolvimento no Panamá 
durante o Mio-Plioceno9 e prosseguiram o seu desen-
volvimento no Plioceno, expandindo-se durante as eras 
interglaciais. Elementos polínicos predominantes da 
Floresta Tropical surgiram durante a era Cenozóica no 
SE da América Central. Já a evidência de maior desen-
volvimento da savana se verificou somente na flora do 
Quaternário, embora nunca abundante na América 
Central. Colinvaux (Burnham e Graham, 1999) conside-
ra que as flutuações climáticas ocorridas no Quaternário 
demonstram que a friagem significativa nas terras baixas 
da Amazônia, mesmo sem acompanhamento de secura, 
poderia ter convertido áreas ocupadas pela floresta úmida 
em savana. O conjunto desses fatores pode ter influencia-
do o aparecimento de espécies distintas em ambientes se-
melhantes, formando os diversos padrões de distribuição.

O conjunto de espécies coletadas nesse estudo foi 
incluído em oito padrões de distribuição, dos quais se 
destacaram: Brasil L-S e Países Vizinhos, Neotropical e 
Costa Atlântica SE/S. Observa-se a partir destes dados que 
15 espécies exibem distribuição disjunta, isto é, ocorrem 
nas restingas, nos cerrados e/ou campos rupestres, mas 
não na mata atlântica (Araujo, 2000).

As similaridades ambientais entre cerrado e restinga 
são observadas desde que Warming observava que (apud 
Sampaio, 1934) ...a flora psammophila das restingas é 
uma vegetação de cerrado que se desenvolve nas areias do 
litoral. Recentemente, através da descrição dos habitats 
dos campos rupestres da Serra do Cipó (Harley, 1995) 
verifica-se que em áreas onde há acúmulo de água, 
pode se desenvolver uma vegetação tipo brejo, também 
observado em nossa área de estudo (Henriques et al., 
1986 e Araujo et al., 1998).

Outros biomas brasileiros possuem habitats 
semelhantes à restinga, assunto em voga. Em Roraima, 
onde existe a maior área contínua de cerrado natural da 
Amazônia, em topografia não uniforme, as “savanas” 
ocorrem sobre solos de areia branca e nos baixios há 
áreas alagadiças, típicas. Algumas famílias encontradas 
na restinga de Itapebussus também ocorrem nas savanas 
deste Estado, sendo bem representadas na flora mundial 
como Scrophulariaceae e Convolvulaceae (Miranda e 
Absy, 1997). Segundo Ferreira (1997), as Campinas, 
Campinarana e Terra Firme, formações típicas da 
Amazônia Central, ocorrem em manchas de areia branca, 
demonstrando grande semelhança com a Formação 
Aberta de Ericaceae. Algumas famílias destas três 
formações amazônicas, coletadas na nossa área de estudo, 
ocorrem igualmente nos demais padrões de distribuição, 
excetuando o Disjunto Amazônica Costa-Atlântica: 
Apocynaceae, Burseraceae, Clusiaceae, Humiriaceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae, Rubiaceae e Sapotaceae. 
Henriques et al. (1986) destacam as semelhanças entre 
as formações abertas da restinga de Carapebus com as 
Campinas e Campinaranas na Amazônia, relacionando-
as ao tipo de solo, pobre em nutrientes, resultante do 
processo de lixiviação. 

Já para Anderson (Ferreira, 1997), a distribuição 
geográfica de gêneros, que ocorrem no estrato 
subarbustivo da campina, teria seu centro de distribuição 
fora da Amazônia Central. O autor sugere que as 
vegetações da Campina e Campinarana derivaram 
predominantemente de regiões como o escudo das 
Guianas, caracterizado pela vegetação tipo “savana”. A 

9 Início da formação do Istmo.
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savana é observada em condições de vicariância territorial 
em que há uma larga amplitude ecológica, geográfica 
e equilíbrio das condições ambientais (Kolbek e Alves, 
1993). Em um trabalho semelhante, Anderson (1981) 
faz referências aos ambientes que compõem a vegetação 
de areia branca na Amazônia brasileira, que denomina 
“Caatinga Amazônica” e cita a deficiência nutritiva 
atuando na fisionomia da vegetação. O conjunto dessas 
condições levaria ao isolamento, permitindo o rápido 
desenvolvimento da “Caatinga Amazônica” em áreas 
devastadas como Manaus.

Observando espécies ligadas a determinados am-
bientes como o Cerrado, por exemplo, Vernonia crotonoi-
des, Gaylussacia brasiliensis (Figuras 12 e 13) e Paepalanthus 
ramosus, reconhecidas para o padrão Brasil L-S e Países 
Vizinhos, percebe-se, de acordo com Sano (1998), que 
essa última possui clara disjunção entre os “campos de 
altitude do Brasil Central”, Serra do Espinhaço (em 
praticamente toda a Chapada Diamantina) e regiões li-
torâneas de dunas e restingas (Sano, 1998). Alguns gê-
neros reconhecidos para este padrão estão presentes nos 
Campos Rupestres, sendo inclusive característicos desta 
formação: Leiothrix sp, Paepalanthus sp, Syngonanthus sp, 
Gaylussacia sp, Cuphea sp, Byrsonima sp e Esterhazya sp 
(Harley, 1995). Harley destaca que “algumas famílias tam-
bém podem ocorrer na costa arenosa, onde as condições 
são semelhantes à dos campos rupestres”. O Espinhaço é 
considerado um obstáculo efetivo à migração de espécies 
vegetais do Norte para o Sul e vice-versa (Harley, 1995). 
Desta forma, a vegetação “ilhada” foi sendo restrita a um 
tipo de clima e topografia específicos10. Espécies estabe-
lecidas nessas condições, dificilmente obtêm sucesso em 
outros ambientes, a menos que seu potencial biótico seja 
bastante amplo (Odum, 1971). Algumas espécies co-
letadas nesse estudo foram registradas para os Campos 
Rupestres, regiões montanhosas, por excelência descon-
tínuas, forçando a distribuição disjunta de populações 
(Giulietti e Pirani, 1988). Os autores sugerem padrão de 
distribuição para as espécies da Cadeia do Espinhaço que 
ocorrem em restingas, considerando a migração para a 
costa arenosa devido às condições favoráveis.

Existem semelhanças entre os campos rupestres e 
as restingas: são submetidos ao mesmo regime de drena-
gem, deficiência nutritiva e intensa radiação solar (Harley, 
1995). Nesse último aspecto, deve-se levar em conta a es-
trutura aberta de moitas peculiar à Formação Aberta de 
Ericaceae (Montezuma, 1997).

O padrão Neotropical foi o segundo dentre os mais 
representados com 26 % da ocorrência de espécies. Das 
19 espécies reconhecidas para este padrão, obtivemos 
6 ocorrências no cerrado e mata atlântica, como por 
exemplo, Humiria balsamifera (Figura 14); 4 ocorrên-
cias foram observadas para o cerrado; para o cerrado e 
campos rupestres, como também para o conjunto dos 
três biomas com 3 ocorrências exemplificadas respecti-
vamente por Tapirira guianensis, Gymnopogon foliosus e 
Irlbachia purpurascens. Neste padrão, exceto o mangue, 
todos os biomas obtiveram registro para ocorrência de 
espécies. Isso indica que as espécies reconhecidas para 
este padrão não são exigentes e se adaptam com facili-
dade ao ambiente. A espécie Syngonanthus gracilis é um 
exemplo observado nas Américas do Norte, Central e do 
Sul. Possui grande variação morfológica e ampla distri-
buição geográfica no continente sul-americano, estando 
o gênero presente na África (Parra, 1998). Nas florestas, 
mais ricas em diversidade de espécies devido às condi-
ções mais favoráveis, observa-se a presença de Tapirira 
guianensis e Humiria balsamifera, observadas em altitu-
des abaixo de 1000 m. Nesse padrão as espécies apre-
sentam ampla distribuição, podendo ser Pantropicais ou 
ainda Paleotropicais.

Costa Atlântica SE/S foi o terceiro padrão mais 
expressivo, representado por 25 % das espécies analisadas 
em relação aos demais. Das 18 espécies inseridas neste 
padrão, 11 ocorrem somente na mata atlântica e restinga, 
como Mandevilla fragrans (Figura 15), Allagoptera arenaria, 
Protium icicariba (Figura 16); 2 ocorrem na mata atlântica 
e também no mangue Gonioanthela axillaris, Neoregelia 
cruenta. As 5 espécies restantes ocorreram somente na 
restinga. Segundo as informações obtidas nas etiquetas 
de herbário, praticamente todas as espécies reconhecidas 
neste padrão se encontram em área mais aberta, na 
própria restinga, em clareiras e somente uma espécie 
ocorre, especificamente, em área mais fechada: Manilkara 
subsericea, que penetra na Floresta Úmida do Paraná.  

Rizzini (1997), após comentário de Loefgren sobre a 
origem das restingas em 1898 afirma que a flora da restinga 
é por inteiro de origem atlântica e tão recente que a grande 
maioria das espécies nem sequer se modificou: elas são em 
massa, as mesmas da mata.

No padrão Peri-Amazônico N-Costa Atlântica as 
espécies ocupam a costa atlântica leste e sul brasileira, 
assim como na costa norte da América do Sul, podendo 
desta forma ocorrer uma disjunção de 2000-3000 km, 

10 Ab’Sáber sobre o Complexo do Espinhaço, durante o Pleistoceno Terminal, afirma que: ... mais do que uma barreira topográfica trata-se de uma barreira climática 
de altitude (Seda, 1998).
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18-  Clusia hilariana representando o Padrão Costa Atlântica Ampla.

17 - Marcetia taxifolia, espécie freqüente, que exemplifica o Padrão Peri-
Amazônico Norte-Costa Atlântica.

12- Vernonia crotonoides, exemplificando o Padrão Brasil Leste-Sul e Países 
Vizinhos.

16 - Protium icicariba, espécie também reconhecida para o Costa Atlântica 
Sudeste/Sul.

15- Mandevilla fragrans, representando o Padrão Costa Atlântica Sudeste/Sul.

13 - Gaylussacia brasiliensis, exemplificando o Padrão Brasil Leste-Sul e Países 
Vizinhos, o mais representativo neste estudo.
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segundo Granville (Araujo, 2000). Foram reconhecidas 4 
espécies, dentre elas, Marcetia taxifolia (Figura 17), inserida 
neste padrão por Araujo (2000), pela ocorrência disjunta 
entre o SE brasileiro e o Norte da América do Sul, já que 
é observada na Venezuela, Guiana e em biomas variados 
como Campina, Cerrado e Campos Rupestres.

No Peri-Amazônico Amplo11, das três espécies regis-
tradas, a que melhor o representa, circundando pratica-
mente toda a bacia amazônica é a Esenbeckia grandiflora. 
Guapira opposita reconhecida para este padrão também é 
citada no Pico das Almas Harley (1995).

As florestas mesofíticas são um elemento importan-
te para a vegetação do Brasil Central, bem como a rede 
de matas galeria que surgem junto às áreas de cerrado. As 
matas de galeria seguem na direção NO-SE, ligando as 
florestas Amazônica e Atlântica, com relevante número de 
espécies comuns, indicando o padrão Rede Dendrítica de 
Florestas de Galeria (Oliveira-Filho e Ratter, 1995). Seda 
(1998) observa sobre a bacia do Rio São Francisco que 
“as três grandes bacias brasileiras quase se tocam (a dele 
próprio, a Amazônica e a do Paraná), além da proximida-
de da bacia do Leste (rios Paraíba, Doce, Jequitinhonha, 
etc.) e sua própria ligação com o Nordeste”. Todas essas 
ideias nos trazem a analogia realizada por Araujo (2000) e 
Oliveira-Filho e Ratter (1995) relacionando a hidrografia 
à migração de espécies, remetendo ao padrão Brasil L-S e 
Países Vizinhos.

O padrão Costa Atlântica Ampla, representado por 
três espécies, Bredemeyera kunthiana, Clusia hilariana 
(Figura 18) e Ternstroemia brasiliensis ocupa basicamente 
o litoral brasileiro, no qual o levantamento da ocorrência 
destas espécies se deu do Pará ao Rio de Janeiro, da Bahia 
ao Rio de Janeiro e de Sergipe ao Rio Grande do Sul, 
respectivamente.

No padrão Disjunto Amazônia-Costa Atlântica, 
as espécies ocorrem disjuntamente entre as flores-
tas Amazônica e Atlântica, representado pela Araceae 
Philodendron pedatum. A presença de um corredor seco 
de formações abertas serve como obstáculo para migração 
de espécies entre as duas principais florestas da América 
do Sul, indicando um padrão disjunto para espécies des-
tas florestas, contudo espécies comuns a estas formações 
sugerem uma ligação pretérita. Mapeamentos dos cerra-
dos superpostos permitem a observação de várias lacunas, 
que corresponderiam a uma transição entre as florestas 
e o cerrado, áreas de “tensão ecológica”. Assim, man-
chas de Florestas Decíduas dentro do cerrado, têm sido 

consideradas como importantes “ilhas de espera” da rota 
migratória de espécies, unindo as caatingas às florestas 
semidecíduas da Bacia do Paraná e os flancos andinos, o 
que caracterizaria o padrão denominado “Arco” NE-SO 
(Oliveira-Filho e Ratter, 1995).

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi possível acrescentar uma área de 
coleta inexistente para o Estado do Rio de Janeiro, em 
Rio das Ostras, mesmo que tenha sido somente numa 
formação específica da Restinga de Itapebussus.

Foram estabelecidos oito padrões de distribuição 
geográfica de espécies coletadas onde os principais em 
termos de riqueza de espécies foram: Brasil Leste-Sul e 
Países Vizinhos, Neotropical e Costa Atlântica Sudeste/
Sul, em ordem de importância, onde o Brasil Leste-
Sul comunga semelhanças com o Cerrado como os 
naturalistas já tinham observado.

E foi possível observar a preservação daquela 
restinga mesmo em tempos de exploração imobiliária, 
tanto pela apresentação da zona pós-praia, apresentando 
cactos e bromélias transformadas em obstáculos logo 
na entrada da restinga, além de poucas áreas com areia 
desnuda na área de coleta, muito comum em restingas 
pouco preservadas. 
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RESUMO 

A área de estudo está compreendida na zona 
costeira entre os municípios de Angra dos Reis e Itaguaí 
no estado do Rio de Janeiro, especificamente nas baias de 
Ilha Grande e Sepetiba. Ambas as baias contém diversas 
enseadas, penínsulas e ilhas com uma amplitude média 
das marés de 2,0 metros e apresentam um comportamento 
meteorológico particular. A circulação marinha 
bidirecional leste-oeste favorece a dispersão de sedimentos 
e de possíveis contaminantes que provenientes de diversos 
empreendimentos na região, além de contribuir com os 
processos de erosão e reconcentração nos sedimentos na 
área. A geologia regional da área compreende unidades do 
embasamento pré-Cambriano, corpos alcalinos Cretáceos 
e planícies litorâneas Quaternárias. O crescimento 
industrial acelerado e a ocupação do solo desordenada 
da região são responsáveis pelo lançamento de inúmeras 
substancias tóxicas nos afluentes que deságuam no mar 
dentre os quais se destacam os metais pesados, visto isso, 
foram realizadas análises dos metais Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 
Ni, Pb, U, V e Zn e de assinaturas isotópicas Pb/Pb em 
sedimentos de fundo dessas baias, por digestão química 
total com solução triácido. Os resultados indicam 
presença de concentrações de níquel e de zinco em todas 
as enseadas estudadas com valores significativamente 
acima dos valores naturais, dentre os quais se destacam 
as maiores concentrações na baia de Sepetiba, enquanto 
os demais metais apresentam maior importância enseada 
da Ribeira na baia da Ilha Grande, enseada esta onde se 
localiza os efluentes das usinas termonucleares Angra I 
e Angra II. As assinaturas isotópicas ou razão isotópica 

206Pb/207Pb apresentam um intervalo entre 1,163 e 
1,626, onde as assinaturas mais radiogênicas ou seja, com 
as razões superiores a 1,200, foram observadas junto à 
costa. A dispersão desses elementos pode ter controles 
diversos, dentre eles à dinâmica da corrente marinha, 
a sedimentação com maior concentração nas frações 
argilosas e a localização dos empreendimentos industriais 
situados na região. Fato esse apoiado pela existência de 
zonas homólogas de concentrações de elementos, onde 
as maiores concentrações se localizam próximo à costa. 
Os resultados das assinaturas isotópicas indicam que, ao 
menos cinco fontes distintas fornecem metais às baias, 
ao qual se incluem fontes naturais e fontes de origem 
antrópica.

Palavras-chaves: Geologia ambiental; Geologia 
isotópica; Zona Costeira; Geoquímica, Poluição Marinha. 

ABSTRACT 

The study area is comprised in the coastal area 
between the cities of Angra dos Reis and Itaguai in the 
Rio de Janeiro state, main in Sepetiba and Ilha Grande 
bays. Both contains several coves, peninsulas and islands 
with an average tidal range of 2.0 meters and have a 
particular weather behavior. The two-way east-west 
marine circulations contribute to dispersion of sediments 
and possible contaminants from various developments in 
the area, and contribute eider to the erosion processes 
and sediments reconcentration. The geology feature of 
the area comprises units of the Precambrian basement, 
Cretaceous alkaline bodies and Quaternary coastal 
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plains. The rapid industrial growth and the disorderly 
occupation of land in the region are responsible for 
launching numerous toxic substances in the tributaries 
that flow into the sea among which stand out the heavy 
metals, as this, analyzes of Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, 
Pb, U, V and Zn were made even as isotopic signatures 
Pb / Pb in bottom sediments by total digestion by 
triacid solution. The results indicate the presence of 
concentrations of nickel and zinc in all coves studied 
with values   significantly superior to the natural values, 
among which stand out the highest concentrations in 
the Bay of Sepetiba, while the other metals have greater 
importance of Ribeira cove in the bay Ilha Grande, this 
cove is located where nuclear power plants Angra I and 
Angra II effluents. Isotopic signatures and isotope ratio 
206Pb/207Pb have a range between 1,163 and 1,626, where 
the most radiogenic signatures ie, with more than 1,200 
ratios, were observed along the coast. The dispersion 
of these elements can have several controls, including 
the dynamics of the marine current, sedimentation 
were the biggest concentration are in the clay and the 
location of industrial enterprises located in the region. 
A fact supported by the existence of homologous 
areas of concentrations of elements, where the highest 
concentrations are located near the coast. The results of 
isotopic signatures indicate that at least five different 
sources to provide metal to the bay, to which natural 
sources and anthropogenic sources are included.

Key-word: Environmental geology, Isotopic 
geology, Costal, Geochemistry, Marine Pollution

INTRODUÇÃO 

A Costa Verde, região político-administrativa no 
sudoeste do estado do Rio de Janeiro, que abrange desde 
o município de Itaguaí até o município de Paraty, está 
localizada no mais importante entorno geoeconômico do 
Brasil e vem despontando como um dos polos industriais 
do Rio de Janeiro, onde sua porção oeste apresenta grande 
potencial turístico características ambientais particulares. 
O crescimento industrial acelerado e a ocupação do solo 
desordenada na região são responsáveis pelo lançamento 
de inúmeras substancias tóxicas nos afluentes que desá-
guam no mar, tais como efluentes do complexo industrial 
com mais de 100 companhias de médio a grande porte de 
atividades industriais diversas, com especial destaque aos 
metais pesados (DE SOUZA LIMA et al., 2002).

A influência antrópica na zona costeira foi 
caracterizada por Pereira e Poço (2009) que relataram 

um expressivo aumento no fluxo de carbono para os 
sedimentos, ao longo dos últimos 30 anos, provavelmente 
resultado da remoção da cobertura vegetal.  Nesta 
região está instalada a Central Nuclear Almirante 
Álvaro Alberto (CNAAA) estando em funcionamento 
as usinas termonucleares Angra I e Angra II. O período 
citado é coincidente com o início das operações de 
Angra I, entre 1982 e 1985 (ELETRONUCLEAR, 
2011), que influenciou na rápida ocupação da região. 
Atualmente está em fase de implantação a terceira usina 
termonuclear, denominada Angra III, onde segundo 
a ELETRONUCLEAR (empresa estatal responsável 
por sua instalação e funcionamento) esta iniciará suas 
atividades em 2018. A empresa afirma que 50% das obras 
necessárias estão concluídas. 

Essa ocupação resultou em uso do solo de forma 
desordenada com aumento da concentração populacio-
nal em torno das sedes municipais, que não foi acom-
panhado dos devidos investimentos no setor de sanea-
mento básico. Atualmente estima-se que esgotos domi-
ciliares e comerciais lançados diretamente nos corpos 
d’água degradem a qualidade sanitária das águas locais. 
Conjuntamente, os diversos empreendimentos indus-
triais e as usinas nucleares na região representam uma 
potencial influência ao ambiente marinho. Também 
estão instalados na região empreendimentos portuários 
que apresentam importante influência socioeconômica 
e ambiental na região (Figura 1).

O presente estudo busca a caracterização dos metais 
pesados e das possíveis assinaturas isotópicas Pb/Pb que 
apontem para contribuições de atividades antrópicas. Os 
metais pesados podem ser altamente tóxicos e o aumento 
de sua concentração na atmosfera e hidrosfera pode 
caracterizar uma poluição local com alto risco para todos 
os organismos. Em áreas industriais e em áreas portuárias, 
como é o caso da área de estudo, inúmeras são as fontes 
antrópicas que podem liberar poluentes para o ambiente, 
sendo grande a dificuldade de se distinguir essas fontes, 
bem como quantificar suas contribuições.

Busca-se, portanto, contribuir na compreensão da 
influência antrópica e o papel da dinâmica marinha na 
dispersão de possíveis poluentes. O controle da dispersão 
e da permanência de diversos elementos no ambiente 
marinho, sobretudo possíveis elementos radioativos, 
representa um desafio, ainda que ocorram em baixas 
concentrações, caracterizando-os como elementos ultra-
traços. Essas concentrações tão restritas tornam difícil a 
mensuração desses elementos, uma vez que seus valores 
são abaixo dos teores de detecção da maior parte do 
equipamento analíticos.
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Também é de grande importância a existência de 
usinas nucleares na região, pois embora as usinas sejam 
providas de reforçado sistema de segurança, os reser-
vatórios de água naturais (no caso brasileiro a água do 
mar) são utilizados como mecanismo de resfriamento 
(GODOY, 2009). Essa troca térmica pode representar 
uma potencial influência ao ambiente marinho, como in-
dicam trabalhos no mar do entorno da CNAAA e efluen-
tes, influenciando, inclusive o fracionamento isotópico 
de hidrogênio (GOMES, 2010 e GOMES et al. 2014). 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho proposto é identificar 
contaminações de metais e suas fontes através de 
assinaturas isotópicas de chumbo (Pb), bem como sua 
abrangência. 

Os elementos cobalto (Co), níquel (Ni) e urânio 
(U) foram escolhidos por serem produzidas durante o 
funcionamento das usinas nucleares, pois os isótopos 
60Co, 63Ni e 235U apresentam razões próprias dessa usinas e 
diferentes das razões naturais; sendo, necessário identificar 
a concentração desses elementos a fim de auxiliar em 
futuras análises isotópicas e decisões gerenciais. 

Por sua vez, Pb e zinco (Zn) foram utilizados em 
função do histórico de vazamento, dispersão e contami-
nação na região por esses metais. Os demais elementos 
(cádmio – Cd; cobre – Cu; cromo – Cr; manganês – Mn; 

vanádio – V) foram escolhidos devido a sua estreita re-
lação com atividades antrópicas, sobretudo as atividades 
relacionadas a indústrias e aos centros urbanos.

ÁREA DE ESTUDO 

 A área de estudo se situa na Costa Verde do estado 
do Rio de Janeiro (Figura 1) e abrange desde o município 
de Angra dos Reis ao município de Itaguaí. Estes dois 
municípios são interligados pela Rodovia Federal – BR101 
(Rio-Santos). Pode ser compartimentado em duas porções 
(leste e oeste), separado pelo canal da Ilha Grande. A porção 
oeste (baia de Ilha Grande) se estende desde o município 
de Paraty até o município de Angra dos Reis, onde estão 
situadas as enseadas (embora alguns autores as definam 
como baias) de Paraty, Ribeira e Angra dos Reis. A porção 
leste (baia de Sepetiba) se estende do município de Angra 
dos Reis até o município de Itaguái, sendo a localidade 
enseadas de Sepetiba, Marambaia e Mangaratiba.

A CNAAA fica localizada no município de Angra 
dos Reis, na Praia de Itaorna cujo acesso se dá pela 
mesma rodovia. O resfriamento das usinas de Angra I e 
II é feito atraves da circulação de água do mar que, caso 
se contamine permitirá o acumulo de radionuclídeos 
nos sedimentos a partir do ponto de descarte da água 
servida (aquecida em relação ao ambiente) no saco de 
Piraquara de Fora, na enseada da Ribeira (GODOY, 
2009; GOMES, 2010).

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo e as enseadas estudadas, com destaque as usinas (NPP) e ponto de descarga de efluentes (DP). Fonte: Modificado 
de Fundação CIDE (2013) e Gomes et al. (2011). 
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GEOLOGIA 

A província Mantiqueira foi formada durante a oro-
gênese Brasiliana, é caracterizada como um sistema orogê-
nico de idade Neoproterozóico (HEILBRON et al. 2004). 
Divide-se em três segmentos: a) setentrional: Orógeno 
Araçuaí; b) central: Orógenos, Apiaí e a porção sul do 
Orógeno Brasília; c) meridional: Orógenos Dom Feliciano 
e São Gabriel (HEILBRON et al.2004). A Faixa Ribeira, 
por sua vez, se sub-divide em cinco terrenos tectno-estra-
tigráficos descritos por Heilbron et al. (2004) e Eirado et 
al. (2006) como: Klippe Paraíba do Sul, Terreno Embu; 
Terreno Cabo Frio; Terrenos Ocidental e Oriental.

Na porção sul da Faixa Ribeira, onde está inserido 
no Terreno Oriental que é compartimentado em três 
Domínios Tectônicos distintos que, da base para o topo, 
são: Domínio Tectônico Cambuci, Domínio Tectônico 
Costeiro e Klippe Italva.

A área de estudo se localiza no Domínio Costeiro ao 
qual inclui duas associações metassedimentares intrudidas 
pelo Arco Magmático Rio Negro, além de outras intru-
sões graníticas mais recentes (HEILBRON; MACHADO, 
2003), estes granitoides do estágio pré-colisional estão 
alojados nos Paragnaisses do Domínio Costeiro, que po-
dem ter origem nas porções distais da margem passiva 
do Terreno Oriental em uma bacia retro-arco – Arco Rio 
Negro. As litologias que compõe esse Domínio serão res-
ponsáveis por fornecer os metais de origem natural confor-
me sua mineralogia (HEILBRON, 2007).

A geologia da área compreende unidades do em-
basamento pré-Cambriano, corpos alcalinos Cretáceos 
e planícies litorâneas Quaternárias. Os sedimentos 
Quaternários compõem planícies costeiras abrangendo 
sedimentos fluviais, de canais de maré e de mangue. Os 
sedimentos apresentam disposição que indica o alinha-
mento a estruturas rúpteis Mesozóicas ou Cenozóicas 
que devem ter orientado a evolução do relevo na região 
(PEREIRA, 1998). 

GEOMORfOLOGIA

A área de estudo é um corpo de água separado 
do mar aberto pela Ilha Grande, que se subdivide em 
dois corpos menores, a baia da Ilha Grande e a baia de 
Sepetiba, interligados pelo Canal Central da Baía de Ilha 
Grande (MAHIQUES 1987). 

A baía da Ilha Grande tem 1125 km2 de área e 
costuma-se dividi-la em duas partes – as enseadas de 
Paraty e de Angra dos Reis, e mais a enseada da Ribeira. 

Por sua vez a baía de Sepetiba tem uma área de 520 km2, 
compartimentada em Sepetiba, Marambáia e Magaratiba.

 A Ilha Grande divide ambas as baias apresenta 
altitude máxima de 1.031m, sendo uma área bastante 
montanhosa. Ocorrem formações sedimentares conti-
nentais, marinhas, lagunares e paludais de idades entre 
Pleistoceno e Holoceno (AMADOR, 1988), onde as 
mudanças paleoambientais, dentre elas variações do nível 
do mar e climáticas, são responsáveis pela construção da 
morfologia atual. 

Na parte sul do litoral do município de Paraty as 
montanhas da Serra do Mar terminam diretamente no 
oceano, nesse trecho o fundo do mar contém, em sua 
maior parte, areia quartzosa. Na parte norte existe uma 
planície separando o mar das montanhas, onde as marés 
são mais altas e invadem a planície, originando uma 
vegetação típica de mangue.

Gomes et al. (2011) afirmam que o aporte de 
sedimento pode ter duas fontes, uma é da Ilha Grande 
e outra de escoamentos e deslizamentos das adjacências. 
Conjuntamente há interação entre os sedimentos das 
baias de Ilha Grande e Sepetiba.

O processo de erosão tem sido acentuado em 
função de diversas atividades antrópicas, ao qual se inclui 
construção de portos, dragagem de canais, desmatamento 
para urbanização (residência e comércio) e rodovias.

CLIMA 

Segundo Oliveira Júnior et al. (2010) a região apresen-
ta um comportamento meteorológico particular, influencia-
dos pela topografia, interação oceano-continente e atuação 
de sistemas de mesoescala. O regime de ventos é constante 
com velocidades acima de 0,36 m/s, direção predominante 
S-N e com maior instabilidade durante o verão, sobretudo 
no período entre 12 e 18h. O índice pluviométrico varia 
entre 343 a 734 mm, onde as épocas de estiagem estão com-
preendidas entre os meses maio e novembro e os meses de 
chuva entre os meses de dezembro e abril.

Os ventos definem a temperatura e a claridade da 
água: os ventos sul e sudoeste sujam e esfriam a água, 
enquanto os de leste e norte esquentam e limpam a água 
(GOMES, 2010). Por ser uma baía fechada, abrigada do 
mar aberto por várias ilhas e penínsulas que dificultam a 
circulação das correntes.

DINâMICA COSTEIRA 

Guerra e Marques (2005) analisaram séries tem-
porais coletadas em 1994 na região do Canal Central, e 
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observaram a presença de um padrão bidirecional (leste
-oeste) das correntes, tanto em superfície como próximo 
ao fundo, com uma amplitude média das marés de 2,0 
metros. No Canal Central, fundeios de curta duração (20 
a 25 horas) documentaram eventos em que correntes di-
rigidas para oeste-noroeste são associadas a valores mais 
elevados de Material Particulado em Suspensão – MPS 
(GUERRA; SOARES, 2009). 

Há diversos indícios de interação entre as baías da 
Ilha Grande e Sepetiba, entre eles a presença de frentes 
salinas na enseada de Mangaratiba, que é a principal 
conexão da baía de Sepetiba com o oceano Atlântico 
(MIRANDA et al. 1977), onde segundo Gomes (2010) 
a água salgada da plataforma continental, entraria na baía 
através da baia de Ilha Grande, circundando em seguida 
a Ilha Grande, para então entrar em contato com água 
com menor grau de salinidade, proveniente da baía de 
Sepetiba, retornando, ao oceano.

MÉTODO 

 COLETA DAS AMOSTRAS DE SEDIMENTO

As coletas foram realizadas ao longo da Costa Verde, 
nas baias, Sepetiba e Ilha Grande (enseadas de Sepetiba, 
Mangaritaba, Marambáia, Angra dos Reis e Ribeira). 
Foram coletadas amostras de sedimento de fundo entre 
os anos de 2009 e 2012, com aproximadamente 5 litros 
de volume, recorrendo-se a um amostrador Van Veen. As 
amostras foram coletadas com espa çamento regular de 
1,5 x 1,5 km (Figura 1). 

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

As amostras foram encaminhadas para o Laboratório 
Geológico de Processamento de Amostras (LGPA) da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
onde o material coletado passou por secagem em caixa 
de luz em temperatura média de 60ºC, seguida da 
desagregação do material em um graal de porcelana a que 
se seguiu a recuperação das frações finas do sedimento 
(< 200mesh/0,075mm) através de peneiramento para as 
posteriores análises químicas.

 ANÁLISE qUÍMICA 

As amostras foram encaminhadas ao Laboratório 
ActLabs no Canadá, que apresenta certificação ISO17025, 
e foram submetid as a digestão total realizada utilizando 

ácido nítrico, hidroclorico,  hidrofluorídrico e perocloríco.
Posteriormente foi aplicada a técnica analítica espec-

trômetro de massa por plasma acoplado indutivamente de 
alta definição (HR-ICP-MS) para as razões isotópicas com 
uso do padrão NIST981 para calibração ou ajuste das razões 
pelo conjunto de análise Code 10A e apresentou margem de 
erro de 0,05%.

A técnica digestão total por plasma acoplado 
indutivamente (TD-ICP) foi utilizado para as concentrações 
dos elementos Co, Cr, Cu, Mn, Ni, V e Zn com limite de 
detecção de 1 ppm (equivalente a 1 mg.L-1), Cd de 0,3 ppm, 
Pb de 3 ppm e U com limite de detecção de 10 ppm pelo 
conjunto de análise Code 1F2 e a margem de erro, obtida por 
sistema de duplicata, está entre 0,5% a 12%, mas podendo 
atingir 15 a 20% nos elementos Pb e Cd, respectivamente.

Também foram utilizados “brancos” cujos valores 
obtidos ficaram abaixo do limite de detecção em todos os 
elementos.

As razões isotópicas 208Pb/204Pb, 207Pb/204Pb e 
206Pb/204Pb obtidas em análises acima referidas serviram para 
o cálculo das razões 206Pb/207Pb, aplicados para identificar as 
fontes de metais, onde ambos isótopos são produtos finais 
de decaimento nas séries radioativas  do urânio (238U e 235U, 
respectivamente).

GEOPROCESSAMENTO 

Os mapas produzidos foram elaborados em ambiente 
GIS (ArcGis® versão 10.2), com georreferenciamento dos 
pontos amostrados, permitindo construção de perfis e 
tabelas a partir do banco de dados, onde os dados obtidos 
foram correlacionados e reinterpretados relativamente 
aos dados publicados por Rocha (2011) e Morales 
(2012). Para representação das concentrações de metais, 
foram utilizados histogramas e compartimentadas as 
concentrações em grupos, conforme sua moda, através 
da aplicação de isolinhas.

Os dados de assinatura isotópica foram trabalhados 
segundo sua distribuição espacial, e divisão de classes a 
partir da relação com um gráfico de dispersão (206Pb/207Pb 
x Amostra) permitindo a visualização dos domínios 
de assinaturas isotópicas. Tanto as assinaturas, quanto 
as concentrações os mapas gerados foram convertidos 
em raster, para melhor representação da dispersão de 
concentrações.

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram trabalhados sob o viés estatístico 
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utilizando planilha Libre Office® versão 3.4, na qual se 
obteve dados de média, desvio padrão e coeficiente de 
variação, representados em gráficos de dispersão e coluna, 
conforme o objetivo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCENTRAÇÕES

As maiores concentrações de metais se encontram, 
preferencialmente, mais próximas às áreas emersas e, 

nas áreas de maior circulação de corrente marinha, são 
observadas as concentrações mais baixas. As variações 
entre o máximo e mínimo nas concentrações de metzais 
são inexpressivas para o elemento cobalto com variâncias 
não maiores que 10, significativas para os elementos 
chumbo e níquel cuja variância varia entre uma a duas 
ordens de magnitude e bastantes elevadas para o elemento 
zinco cuja variância ultrapassa os valores de 200 mil. O 
urânio, por sua vez, apresenta teores variáveis entre 20 
mg/kg e níveis abaixo do limite de detecção com variância 
igualmente baixa (Tabela I).

Tabela I - Concentrações máximas e mínimas na Costa Verde por enseada dos elementos Co, Ni, Pb, U e Zn e suas 
respectivas variâncias

Baía

Ribeira

(mg/kg)

N = 56

Angra dos Reis

(mg/kg)

N = 66

Mangaratiba

(mg/kg)

N = 67

Marambáia

(mg/kg)

N = 66

Sepetiba

(mg/kg)

N = 91

Elemento Máx. Mín. Var. Máx. Mín. Var. Máx. Mín. Var. Máx. Mín. Var. Máx. Mín. Var.

Cobalto 14 5 6 14 3 4 14 0 10 13 0 8 15 0 10

Chumbo 35 10 28 47 8 65 33 3 46 35 5 36 78 1 43

Níquel 44 7 112 31 5 34 68 2 127 29 0 65 51 2 68

Urânio 20 0 9 20 0 6 20 0 34 10 0 1 0 0 0

Zinco 106 29 475 348 28 2183 196 13 1501 478 19 10720 3440 17 217597

Não foram observadas altas concentrações ou 
variações do teor de cádmio (Tabela II) apresentando 
significância apenas na enseada de Sepetiba, mas as 
concentrações, bem como a variação entre o máximo e 

mínimo de manganês, são bastante elevadas, chegando a 
valores extremos na baía da Marambaia e cuja variância 
atinge valores maiores que 150 mil. Cobre, cromo e 
vanádio variam entre uma a duas ordens de grandeza 
quanto às concentrações, contudo a variância de cobre 
pode atingir a ordem de 10 mil.

Tabela II. Concentrações máximas e mínimas na Costa Verde por enseada dos elementos Cd, Cr, Cu, Mn e V e suas 
respectivas variâncias

Baía

Ribeira

(mg/kg)

N = 56

Angra dos Reis

(mg/kg)

N = 66

Mangaratiba

(mg/kg)

N = 67

Marambáia

(mg/kg)

N = 66

Sepetiba

(mg/kg)

N = 91

Elemento Máx. Mín. Var. Máx. Mín. Var. Máx. Mín. Var. Máx. Mín. Var. Máx. Mín. Var.

Cobalto 14 5 6 14 3 4 14 0 10 13 0 8 15 0 10

Chumbo 35 10 28 47 8 65 33 3 46 35 5 36 78 1 43

Níquel 44 7 112 31 5 34 68 2 127 29 0 65 51 2 68

Urânio 20 0 9 20 0 6 20 0 34 10 0 1 0 0 0

Zinco 106 29 475 348 28 2183 196 13 1501 478 19 10720 3440 17 217597
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Os elementos acima referidos constituem um fundo 
geoquímico natural no meio sedimentar, ocorrendo 
como incorporados em estruturas minerais, adsorvidos 
superficialmente ou em forma iônica solúvel. As fases 
minerais portadoras destes elementos, em forma de 
traços e que constituem as principais fases minerais do 
arcabouço geológico da região são: biotita (Co, Cu, Cd, 
Ni, Sr, V e Zn); granada (Cu e Sr); hornblenda (Pb, 
Cr,Co, Cu, Ni, Sr, V e Zn); ortoclásio e microclina (Pb e 
Sr); piroxênio (Pb, Cr, Co, Sr e V); plagioclásio (Cu e Sr); 
e zircão (Pb e U). Entre as fases adsorventes destacam-se 
os óxidos de Fe, argilas e óxidos de manganês.

As fontes antrópicas podem, por sua vez, serem as 
indústrias petroquímicas, metalurgias, siderurgias, portos 
e efluentes urbanos (tais como esgoto) sendo que todas 
essas fontes estão presentes na Costa Verde.

A média das concentrações de urânio é inferior 
a 1 mg/kg (Figura 2), e diversas amostras apresentam 
concentrações abaixo do limite detecção. Para fins 
de representação, as concentrações de urânio foram 
subdividas em apenas cinco intervalos (diferentemente 
dos demais metais), devido às baixas concentrações e 
intervalos em toda a Costa Verde (Figura 3).

Esse elemento foi encontrado em concentrações 
mensuráveis próximos a costa. A proximidade com as 
áreas continentais pode ter relação direta com a litologia, 
pois o urânio tem maior afinidade com rochas granitóides, 
embora não possam ser descartadas as fortes influências 
de empreendimentos industriais na área representada, 
sobretudo na região de Mangaratiba.  Na enseada da 
Ribeira é importante notar que as maiores concentrações 
estão na margem oposta a Pirapora de Fora - área do 
efluente das usinas. As concentrações são compatíveis 
com a média da concentração de urânio no ambiente 
marinho, entre 10 e 30 mg/kg (FORTESCUE 1980).

Embora em ambiente exógeno o urânio seja muito 
móvel, a enseada de Sepetiba não apresenta concentração 
de urânio detectáveis, sendo assim supõe-se que não há 
fornecimento mensuráveis desse elemento para o ambiente 
nem por meios antrópicos nem por meios naturais, 
uma vez que, os resultados são referentes à digestão 
total da amostra. Também não foram identificadas fases 
minerais/sedimentares portadoras desse elemento, sendo 
preferencialmente amostras quartzosas em fração areia, o 
que tornando as condições do meio, desfavoráveis à sua 
concentração.

Figura 2 – Média das concentrações de Co, Ni, Pb, U e Zn  nas enseadas em estudo com seus respectivos desvios padrão (D.P.)
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Por sua vez, a média das concentrações de zinco é 
maior na baía de Sepetiba (Figura 2), região caracterizada 
pela ocorrência de vazamentos de indústrias e onde, 
acredita-se, esse elemento seja ainda manipulado, 
havendo baixa dispersão para as demais baías. Embora 
a média geral da baía de Sepetiba seja três vezes maior, a 
região da Marambaia apresenta histórico mais marcante 
de vazamento de zinco.

Esses dois elementos (U e Zn), além de apresentarem 
grande diferença entre as diferentes baías (coeficiente de 
variação 92% - U e 111% Zn), são os que apresentam 
maior relevância, por serem os principais indicadores dos 
impactos ambientais no meio. O urânio terá relevância nas 
enseadas da baia de Ilha Grande, uma vez que a CNAAA 
está localizada nessa baia e tem seu funcionamento 
calçado na utilização de elementos combustíveis a urânio, 
ainda que Pereira e Poços. (2009), através de assinatura 

isotópica de urânio, tenham concluído que o urânio 
presente na água do mar da região de Angra dos Reis é de 
origem natural.

Como a baía não está encaixada em nenhum terre-
no que tenha concentrações elevadas de zinco ou mine-
ralizações conhecidas assume-se que essas concentrações 
têm origem, predominantemente, antrópica. Por esta 
razão, é possível observar que as maiores concentrações 
se encontram no “fundo” da baía de Sepetiba (Figura 
4). Isso se deve tanto à baixa circulação nessa baía como 
pela solubilidade do zinco. À exceção da enseada da 
Ribeira, as concentrações obtidas nas demais enseadas 
têm concentração muito superior à média do ambiente 
marinho, que, segundo Fortescue (1980), gira em torno 
de 100 mg/kg.

O zinco, quando em sua forma primária, a exemplo 
de sulfetos de zinco (esfalerita) tende a acompanhar os 

Figura 3 - Mapa de concentração e distribuição espacial de urânio (mg/kg)
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metais como Co, Cu e Cd. Sendo assim, as concentrações 
de cobalto podem indicar que parte dessas concentrações, 
embora muito pequena, tenha relação com fases minerais 
de zinco.

Neste contexto o cádmio tem forte afinidade 
com o enxofre o que poderia favorecer sua acumulação 
junto ao zinco, contudo segundo Goldschmit (1958) 
normalmente, forma complexos estáveis, o que justifica 
as baixas concentrações e variações encontradas. 

Outro metal que pode se associar ao zinco é o 
vanádio, cuja precipitação se dá pela presença de agentes 
redutores, como matéria orgânica e concentração local de 
cátions de outros metais que podem formam componentes 
insolúveis com ânions de vanádio. É um elemento que 
também se associa ao chumbo e ao cobre e se acumula em 
ambientes confinados com baixa circulação de oxigênio 
(GOLDSCHMIDT, 1958) Sendo assim se espera 
que o comportamento desse grupo de elementos seja 

equivalente, sobretudo quanto a sua dispersão, embora 
seja um elemento com menor concentração natural em 
ambiente marinho, cuja concentração está entre 10 e 20 
ppm (FORTESCUE, 1980).

As concentrações de chumbo ao longo da Costa Verde 
(Figura 5) apresentam comportamento mais homogêneo, 
onde as maiores concentrações estão próximas à costa, 
principalmente na costa da cidade de Angra dos Reis. 
O chumbo pode ser concentrar por despejo de esgoto, 
conforme relatado por Gioia et al. (2006) e Moura et 
al. (2004), sendo assim as concentrações obtidas podem 
ter correlação com essa fonte em particular, além do 
background natural em que sua concentração em 
ambiente marinho pode variar entre 0,3 a 50 mg/kg, de 
acordo com sua fonte (FORTESCUE, 1980). 

Esse processo de fixação e favorecido pelo fato do 
chumbo, assim como o níquel, tende a ser insolúvel 
nas condições pH entre 5 e 8 e Eh por volta de 0,2, 

Figura 4 - Mapa de concentração e distribuição espacial de zinco (mg/kg)
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condições consideradas comuns em águas superficiais. 
Desta maneira, tem preferência para formar complexos 
e se fixar próximo às áreas fontes, sobretudo quando 
de origem natural conservados em sua matriz mineral. 
Também pode formar associações com uranatos e 
cromatos, resultando em correlações significativas com 
urânio e cromo (SOUZA, 2011). 

Embora as concentrações de urânio sejam muito 
pontuais na enseada da Ribeira, as concentrações dos 
metais cobalto e níquel (Figura 6 e Figura 7) são ele-
vadas nessa enseada. Especial atenção deve ser dada a 
esses elementos devido ao fato de seus isótopos (63Ni 
e 60Co) segundo a IAEA (2009) estão associados ao 
bombardeamento da chuva de nêutrons do reator na 
planta de usinas termonucleares – contudo, apenas o 
estudo desses isótopos poderá confirmar ou refutar tal 
contribuição. 

Utilizando esse dois elementos como referência, 
onde é possível equiparar os dados de concentrações ob-
tidos por Rocha (2011) aos do presente estudo – o autor 

encontrou os valores entre 1 e 15 mg/kg para cobalto e 
1 e 51 mg/kg para níquel, e os valores das assinaturas 
isotópicas encontradas em ambas as baias –, é possível 
supor que exista mútua troca entre ambas as baías, so-
bretudo na porção de interface – ou seja, na enseada de 
Mangaratiba.

O níquel tem concentração nos sedimentos mari-
nhos variando entre 50 e 100 mg/kg, enquanto o cobal-
to apresenta concentrações muito baixas, entre 0,9 e 0,3 
mg/kg (FORTESCUE, 1980), indicando que os resulta-
dos apontam para um enriquecimento de cobalto na área 
em estudo.

Outra área que apresenta maior concentração de 
níquel é a área de circulação que recebe contribuição das 
enseadas de Angra dos Reis, Ribeira e do canal da Ilha 
Grande, onde além dessa circulação, existe importante 
sedimentação da fração argila nessas áreas que contribui 
para a adsorção da maioria dos elementos analisados.

Os elementos cobalto, chumbo e níquel apresentam 
certa homogeneidade quanto a suas concentrações, sem 

Figura 5 - Mapa de concentração e distribuição espacial de chumbo (mg/kg)
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Figura 6 - Mapa de concentração e distribuição espacial de cobalto (mg/kg)

Figura 7 - Mapa de concentração e distribuição espacial de níquel (mg/kg)
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grandes variações (coeficiente de variação 21, 17 e 13%, 
respectivamente) entre elas (Figura 2), sendo assim as 
concentrações obtidas tem influências diversas, mas com 
importante contribuição do comportamento geoquímico 
desses elementos essencialmente de baixa mobilidade em 
ambientes exógenos e quando na estrutura de seu mineral 
de origem comportam-se como elementos imóveis, assim 
como ao processo de dispersão que é controlado pelo 
sistema de corrente. 

Sua origem natural mais usual é de minerais 
sulfetados e rochas de caráter mais máfico, rochas de 
baixa ocorrência na região, que é, do ponto de vista 
petrológico, predominantemente ácida e félsica, esse fato 
sugere que as concentrações obtidas, ainda que pequenas 
possam ter importante contribuição antrópica.

A variação entre as concentrações de manganês 
das enseadas de Angra dos Reis, Ribeira, Mangaratiba e 
Marambaia, neste estudo, ficou em 23% (coeficiente de 
variação). Ainda que seja um elemento abundante no am-
biente marinho é o elemento com maior enriquecimento 
na área, pois em ambientes marinhos apresenta concen-
trações variando entre 20 e 120 mg/kg (FORTESCUE, 
1980), enquanto na área de estudo apresenta concentra-
ções entre 1.600 e 16.100 mg/kg, ou seja, duas a quatro 
ordens de magnitude superiores ao máximo em ambiente 
natural.

O coeficiente de variação de cobre entre todas 

as enseadas atingiu 43%, o que pode ser explicado pela 
fácil mobilização desse elemento, sobretudo porque sua 
maior concentração se dá na área mais abrigada – ou 
seja, na baía de Sepetiba. Quando o cobre é bivalente, 
combina-se com vários ânions e faz com que o processo de 
oxidação, lixiviação e reprecipitação não apenas resulte em 
cimentação em depósitos, imediatamente abaixo da zona 
de oxidação, mas também migre sob a forma de soluções 
de cobre e outros metais (GOLDSCHMIDT, 1958).

Na baía da Ribeira, as concentrações podem estar 
associadas também à granulação areno-argilosa identificada 
por Dias et al. (1990) e GOMES (2010), resultando em 
maior potencial de adsorção de elementos. Na área onde as 
concentrações são mais baixas, Dias (op. cit.) identificou 
uma granulação franco-arenosa, sendo que, no estado do 
Rio de Janeiro, essas areias são compostas preferencialmente 
por quartzo e, portanto, com baixo poder de adsorção. 
Isso favorece a não fixação dos elementos, principalmente 
porque em algumas áreas a direção de corrente é, segundo 
Gomes (2010), no sentido noroeste-sudeste – ou seja, no 
sentido da restinga da Marambaia.

As concentrações encontradas na baía da Ribeira se 
assemelham às encontradas na baía de Sepetiba (Figura 
8), conforme o gráfico disponibilizado por Gomes 
(2010) e são corroboradas pelos dados desta pesquisa.  
As concentrações obtidas nas enseadas podem estar 
relacionadas às direções de corrente, pois nessas áreas é 

Figura 8 - Concentrações média do perfil de sedimentos em g/kg para Al, Mg, K , Ti, V, Cr, Mn, Fe, Zn, Sr e Ba, em mg/kg para os demais elementos
Fonte: GOMES (2010)
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menor a circulação de água, assim como à influência de 
águas continentais através das desembocaduras dos rios.

No entanto, na área de maior circulação, existe 
maior gradiente e maior velocidade de corrente (0,10 
m/s), diferentemente das áreas das enseadas, onde a 
velocidade é aproximada em 0,02 m/s. Além deste fator, a 
granulação dos sedimentos é de areia muito fina (DIAS et 
al., 1990; GOMES, 2010) e o sentido de corrente é norte-
sul (GOMES, 2010), o que não favorece a acumulação. 
Por outro lado, as concentrações obtidas podem ser 
favorecidas por dois fatores: concentrações elevadas, 
tanto in loco quanto provenientes das enseadas ao redor, 
em conjunto com a zona de confluência formada entre 
correntes de sentido noroeste-sudeste, provenientes de 
Paraty, e nordeste-sudoeste, provenientes da Ilha Grande.

A ocorrência de particulados em suspensão é 
significativa, devido à constante de massa lodosa, assim 
como de frequentes oscilações meteorológicas e junto 
com o processo de dispersão, projeta-se uma influência 
discreta dos processos biológicos na distribuição dos 
elementos (GOMES, 2010).

Com relação à CNAAA, segundo Gomes (2010), 
os monitoramentos de rotina dos efluentes de CNAAA 
indicam níveis irrelevantes de atividade radioativa a 

partir das usinas, e a mistura dos efluentes ocorre em 
decorrência da turbulência gerada pela descarga em curto 
espaço de tempo e numa área dez a cem vezes maiores 
que a da própria descarga, onde a diluição em Piraquara 
de Fora, pertencente à enseada da Ribeira e onde são 
descarregados os efluentes de CNAAA (Figura 1) indicam 
um valor de diluição média de 1:16 do elemento rádio 
(GOMES, 2010).

ASSINATURAS Pb/Pb 

Foram selecionadas amostras para a análise das 
razões isotópicas (assinatura), conforme sua distribuição 
espacial na baia e proximidade à CNAAA de forma 
a manter os intervalos equidistantes. As assinaturas 
isotópicas 206Pb/207Pb demonstram um intervalo entre 
1,163 e 1,626 para a baia de Sepetiba, sendo que os 
valores mais radiogênicos se restringiram a duas amostras 
na baía de Mangaratiba (que podem ser caracterizadas 
como outlier, razão pela qual não são representadas nos 
gráficos) e com proximidade do continente. As amostras 
dessa porção apresentam alta heterogeneidade, sendo 
difícil definir grupos homólogos (Figura 9).

A baia de Sepetiba apresenta os seguintes intervalos 

Figura 9 - Curva de distribuição da Razão 206Pb/207Pb na baia de Sepetiba
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de assinatura 206Pb/207Pb nas enseadas estudadas: 
Mangaratiba 1,167 a 1,185; 1,188 a 1,215; 1,222 

a 1,227; 1,239 a 1,241; 1,256 a 1,298 e 1,506 a 1,626 
(6 intervalos);

Marambaia 1,163 a 1,175; 1,183 a 1,197; 1,198 a 
1,238; 1,239 a 1,259 (4 intervalos);

Sepetiba 1,174 a 1,191; 1,203 a 1,213; 1,223 a 
1,259 e 1,261 a 1,304 (4 intervalos).

Por sua vez, as assinaturas isotópicas da baia de 

Ilha Grande apresentaram intervalo entre 1,142 e 1,339, 
tendo um comportamento homogêneo, inclusive com 
intervalos que se sobrepõe entre as baías de Angra dos 
Reis e Ribeira, embora a Ribeira se apresente mais 
radiogênica (Figura 10).

Os intervalos da baia de Ilha Grande são em nas 
enseadas estudadas:

Ribeira 1,142 a 1,153; 1,166 a 1,182; 1,258 a 
1,339 (3 intervalos);

Figura 10 - Curva de distribuição da Razão 206Pb/207Pb na baia de Ilha Grande

Angra dos Reis 1,150 a 1,164; 1,166 a 1,176; 1,177 
a 1,200; 1,213 a 1,247 (4 intervalos).

As assinaturas dos sedimentos são pouco 
correlacionadas às rochas do embasamento, quando 
equiparadas aos dados obtidos por Moraes et al. (2004), 
que apresentaram intervalo aproximado de 1,055 a 1,095 
para depósitos de Pb Neoproterozoicos. No entanto, são 
facilmente correlacionáveis às assinaturas obtidas por 
Souza (2011) em rochas dos domínios Juiz de Fora e 
Cambuci, este último pertencente ao Terreno Oriental 
da Faixa Ribeira.

Os valores menos radiogênicos podem ser 
equiparados aos encontrados por Geraldes et al. (2003) 
para a baía de Guanabara caracterizada por forte influência 

antrópica, que vão desde esgoto doméstico a efluentes 
industriais (Figura 11). No entanto equiparando-se 
apenas aos intervalos menos radiogênicos, pois as baías 
da Ribeira e de Mangaratiba apresentam intervalos de 
assinatura isotópica muito superior aos encontrados por 
outros autores.

As enseadas de Mangaratiba, Marambaia e Angra 
dos Reis, por sua vez, apresentam intervalos que se 
correlacionam apenas a efluentes industriais, indicando 
que além de existirem diversas fontes que contribuem 
para o incremento de metais na região, a maior parte 
deles é de origem antrópica de atividade industrial e/ou 
outras não conhecidas. Estudos mais detalhados poderão 
sinalizar se há relação com a atividade da CNAAA.
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Comparando os padrões de distribuição de 
assinaturas isotópicas nas duas porções da Costa Verde 
observa-se que existe mistura entre ambas as baías 
Ilhas Grande e baia de Sepetiba, sobretudo na enseada 
de Mangaratiba. Ao utilizar o chumbo comum (204Pb) 
nota-se a melhor correlação entre as razões 208Pb/204Pb 
x 206Pb/204Pb, provenientes de tório (232Th) e urânio 
(238U), atingindo entre 97% e 56% de correlação na baia 
de Ilha Grande e 98 a 73% na baia de Sepetiba. Essa 
correlação demonstra a assinatura do embasamento, uma 
vez que tório e urânio têm comportamento geoquímico 
similar em processos de alta temperatura – ou seja, 
preferencialmente na geração de rochas.

Embora a baia de Sepetiba apresente intervalos 
mais heterogêneos da razão 206Pb/207Pb, a alta correlação 
entre 208Pb e 206Pb indica predominância de uma mesma 
fonte de sedimentos, sendo o processo de dispersão de 
sedimentos na baia de Sepetiba mais homogêneo do que 
na baia de Ilha Grande (Figura 12 e Figura 13).

Figura 11 - Comparação das assinaturas encontradas na Costa Verde com diversos autores

Quando se observa com mais detalhe a baia de Ilha 
Grande, principalmente nas proximidades da enseada 
da Ribeira, as razões menos radiogênicas estão situadas 
nas proximidades dos continentes e se acentuam em 
direção ao mar aberto. Parte desse efeito está associada 
à própria dispersão do meio, bem como à maior mistura 
com o distanciamento de sua fonte (Figura 14). Essa 
relação é curiosa, pois as razões menos radiogênicas 
são caracterizadas como provenientes das rochas do 
embasamento.

Existe um grupo de assinaturas que é exclusivo da 
baia de Sepetiba, conforme destacada na figura abaixo. 
Essa região apresenta também concentrações de cobalto, 
chumbo e urânio maior que as circunvizinhanças.

A enseada de Mangaratiba apresenta intervalo muito 
radiogênico, esta área ainda possui altas concentrações 
de níquel, e nela está situado o porto de embarque de 
minério de ferro. Por esta correlação, pode-se supor que 
as concentrações de níquel na baia de Sepetiba e cobalto, 
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Figura 12 - Razão 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb da baia da Ilha Grande

Figura 13 - Razão 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb da baia de Sepetiba
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chumbo e urânio na baia de Ilha Grande têm maior 
contribuição das fontes mais radiogênicas. Tais fontes 
podem ser separadas em três grandes grupos (Figura 
15), conforme sua correlação ao chumbo, embora a 

alta heterogeneidade do meio mantenha um grupo de 
assinaturas disperso e sem correlação direta entre si. Sendo 
que Mangaratiba apresenta um intervalo exclusivo.

Figura 14 - Distribuição das assinaturas isotópicas 206Pb/207Pb
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CONCLUSÕES 

As enseadas na Costa Verde apresentam um alto 
aporte de metais, onde a distribuição desses elementos 
apresenta um padrão coerente com os principais fatores de 
controle, sendo eles a) aportes naturais b) localização das 
fontes de contaminação c) dinâmica das águas costeiras e 
d) comportamento geoquímico dos elementos.

A baia de Sepetiba é que apresenta maior impacto, 
fato que se deve ao grande número de empreendimentos 
e por sua morfologia, que dificulta a dispersão de metais.

A baía de Ilha Grande carece de mais estudos, 
embora se note uma influência pontual na concentração 
de metais, principalmente, dos empreendimentos que 
nela se encontram. A contribuição da Central Nuclear 
Almirante Álvaro Alberto, se existir, só pode, por sua vez 
ser caracterizada por análises mais específicas.

Existe certa coerência quanto à distribuição das 
concentrações dos elementos, pois as áreas apresentam 
zonas homólogas de maiores ou menores concentrações 
de todos os elementos e cuja variância apresenta a mesma 
ordem de grandeza.

Figura 15 - Correlação das assinaturas 206Pb/207Pb e concentrações de chumbo

Com base nas assinaturas isotópicas, são observadas 
ao menos cinco fontes distintas de metais que, devido a 
suas características geoquímicas, tendem a se concentrar 
próximas à costa e estão correlacionadas com estudos 
que indicam contaminação antrópica por efluentes 
industriais, não descartando, contudo, as fontes naturais.

Grupos de assinaturas exclusivos das enseadas 
Sepetiba e Mangaratiba apontam para fontes pontuais e 
muito específicas de metais. Enquanto as demais enseadas 
demonstram clara mistura de diversas fontes.

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem a Fundação de Amparo a 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro pelo financiamento 
ao projeto. Agradecem também aos alunos da Faculdade 
de Oceanografia e da Faculdade de Geologia pelo apoio a 
coleta e preparação de amostras.



Concentrações de Metais e Assinatura Isotópica Pb/Pb Na Costa Verde (RJ) - Região Entre Angra dos Reis e Sepetiba

Ariadne Marra de Souza, Mauro Cesar Geraldes, Bruno Saliba Almeida, Bruno de Alcântara Cunha e David S. Rocha · 283

REfERÊNCIAS BIBLIOGRÁfICAS

ActLabs (Activation Laboratories) Disponível em 
<http://www.actlabs.com/>. 2014

AILY, C. 2002. Caracterização isotópica de Pb 
na atmosfera: um exemplo da cidade de São 
Paulo. Dissertação (Mestrado em Geociências) - 
Instituto de Geociências, Universidade de São 
Paulo. 76p.

AMADOR, E.S. 1988. Geologia e geomorfologia da 
planície costeira da Praia do Sul - Ilha Grande: 
uma contribuição à elaboração do Plano Diretor 
da Reserva Biológica. In: Anuário do Instituto 
de Geociências, Rio de Janeiro: Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. p.35-58.

BOLLHÖFER, A.; CHISHOLM, W. & ROSMAN, 
K.J.R., 1999. Sampling aerosols for lead 
isotopes on a global scale. Analytical Chimica, 
Amsterdam: Elsevier, v.390, p. 227–235. 

DE SOUZA LIMA; R.G.; ARAÚJO, F.G; MAIA, 
M.F. & PINTO, A.S.S.B. 2002. Evaluation 
of heavy metals in fish of the Sepetiba and 
Ilha Grande bays, Rio de Janeiro, Brazil. 
Environmental Research Section A. 89: 171-179.

DIAS, G. T. M.; PEREIRA, M. A. DIAS & I. M., 
1990. Mapa geológico-geomorfológico da Baía 
da Ilha Grande e zona costeira adjacente, escala 
1:80000, LAGEMAR/ UFF, Brasil. 

ELETRONUCLEAR. Site da empresa estatal 
responsável por operar e construir as usinas 
termonucleares no Brasil. Disponível em 
<http://www.eletronuclear.gov.br>. Acesso em 
23 de fevereiro de 2011.

FORTESCUE, J.A.C. 1980. Environmental 
Geochemistry: A holistic approach. New York: 
Springer. (Ecological Studies v.35). 377p.

FUNDAÇÃO CIDE (Centro de Informações e 
Dados do Rio de Janeiro). Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. Mapa da região da Costa 
Verde do estado do Rio de Janeiro. Disponível em 
<http://mapas.owje.com/maps/5600_costa-
verde-region-map-rio-de-janeiro-state-brazil.
html>. Acessado em 23 de setembro de 2013.

GERALDES, M.C.; PAULA, A.H; GODOY, J.M. 
& VALERIANO, C. M. 2003. Pb isotope 
signatures of sediments from Guanabara Bay, 
SE Brazil: evidences for multiple anthropogenic 
sources. Journal of geochemical Exploration. 
23:122-126.

GIOIA, S.M.C.L; PIMENTEL, M.M., TESSLER, 

M.; DANTAS, E.L.; CAMPOS, J.E.G.; 
GUIMARÃES, E.M. & MARUOKA, M.T.S., 
NASCIMENTO, E.L.C., 2006. Sources of 
anthropogenic lead in sediments from an 
artificial lake in Brasília – central Brazil. Science 
of the Total Environment. 356:.125– 142. 

GODOY, J.M.O. Energia nuclear e impacto 
ambiental. Sala de Leitura. Coordenação 
Central de Educação a Distância (CCEAD). 
Pontifica Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ). [s.l.]. 2009.

GOMES, F.M.C. 2010. Estudo da Dispersão de 
Radionuclídeos na Baía da Ilha Grande – RJ. 
Tese (Doutorado em Engenharia Nuclear) 
– COPPE, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 154p.

GOMES, F.C.; GODOY, J.M; GODOY, 
M.L.D.P. ; CARVALHO, Z.L.; LOPES, R.T.; 
SANCHEZ-CABEZA, J.A.; OSVATH, I. & 
LACERDA, L.D. 2011. Geochronology of 
anthropogenic radionuclides in Ribeira Bay 
sediments, Rio de Janeiro, Brazil. Journal of 
Environmental Radioactivity. 102: 871-876

GOMES, F.C.; GODOY, J.M.; CARVALHO, Z.L.; 
SOUZA, E.M.; SILVA, J.I.R. & LOPES, R.T. 
2014. Tritium (3H) as a tracer for monito-
ring the dispersion of conservative radionucli-
des discharged by the Angra dos Reis nuclear 
power plants in the Piraquara de Fora Bay, 
Brazil. Journal of Environmental Radioactivity 
136: 169-173

GUERRA, J.V & MARQUES, D.O. 2005. Padrão 
de circulação na região do Canal Central da 
Baía de Ilha Grande e implicações para a dis-
persão sedimentar – resultados preliminares da 
compilação e análise de dados pretéritos. In: 
Anais do X Congresso da ABEQUA. Guarapari 
(ES). p. 5

GUERRA, J.V & SOARES, F.L.M, 2009. 
Circulation and flux of suspended particulate 
mater in Ilha Grande Bay, SE Brazil. Journal of 
Coastal Research. SI 56:1350-1354.

HEILBRON, M. (org) 2007. Angra dos Reis- SF.23-
Z-C-II, escala 1:100.000: nota explicativa 
integrada com Santa Rita do Jacutinga, Barra 
do Piraí,Volta Redonda. Série Programa de 
Geologia do Brasil – PGB. Rio de Janeiro: 
UERJ/CPRM. 173p.

HEILBRON, M. & MACHADO, N. 2003. Timing 
of terrane accretion in the Neoproterozoic–



  284 · Ariadne Marra de Souza, Mauro Cesar Geraldes, Bruno Saliba Almeida, Bruno de Alcântara Cunha e David S. Rocha

Formação e Ocupação de Litorais nas Margens do Atlântico - Brasil / Portugal

Eopaleozoic Ribeira orogen (SE Brazil). 
Precambrian Research. 125: 87-112.

HEILBRON, M.; PEDROSA-SOARES, A.C.,; 
NETO, M.C.C.; SILVA, L.C.; TROW, R.A.J.  
& JANASI, V.A. 2004. Província Mantiqueira 
In: NETO, V.M., BARTORELLI, A., 
CARNEIRO, C.D.R., NEVES, B. B. B. 
Geologia do Continente Sul-Americano – 
Evolução da Obra de Fernando Flávio Marques 
de Almeida. Brasília: UNESCO.

INDÚSTRIAS NUCLEARES BRASILEIRAS 
(INB), Site da empresa estatal responsável 
pela fabricação do elemento combustível no 
Brasil. Disponível em <http://www.inb.gov.
br>. Acesso em 12 de abril de 2012.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY (IAEA). 2009 Determination and 
use of scaling factors for waste characterization 
in nuclear power plants. Vienna: IAEA. IAEA 
Nuclear Energy Series. NW-T-1.18. 142p.

MAHIQUES, M.M, 1987. Considerações sobre os 
sedimentos de superfície de fundo da Baía de Ilha 
Grande, Estado do Rio de Janeiro. Dissertação 
(Mestrado em Oceanografia). São Paulo: 
Universidade de São Paulo. 2 volumes.

MIRANDA, LB.; IKEDA, Y; CASTRO-FILHO, 
BM & PEREIRA-FILHO, N. 1977. Note 
on the occurrence of saline fronts in the Ilha 
Grande (RJ) region. Bol. Inst. Oceanogr. São 
Paulo. 26: 249-256.

MORAES, R.P.; FIGUEIREDO, B.R. & LAFON, 
J.M. 2004. Pb-isotopic tracing of metal-
pollution source in the Ribeira Valley, 
southeastern Brazil. TERRÆ. 1(1): A19-A26.

MOURA, C.A.V.; GAUDETTE; H.E.; CARVALHO, 
M.C. & MORALES, G.P. 2004 The use of lead 
isotope composition as a tool to investigate the 
anthropogenic impacts on the environment in 
the metropolitan region of Belém (PA). TERRÆ, 
Campinas: Unicamp.1 (1): 16-25.

MORALES, S.J.D. 2012. Traçadores isotópicos 
(Pb) e concentrações de metais em sedimentos 
superficiais: ferramenta de caracterização da 
poluição no setor oeste da baía de Sepetiba 
– RJ (SE do Brasil). Dissertação (Mestrado 
em Geologia) – Faculdade de Oceanografia. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 179p.

OLIVEIRA JÚNIOR, J.F.; PIMENTEL, L.C.G. & 
LANDAU, L. 2010. Critérios de Estabilidade 

Atmosférica para a Região Da Central Nuclear 
Almirante Álvaro Alberto, Angra dos Reis – 
RJ. Revista Brasileira de Meteorologia. 25 (2): 
270-285.

PEREIRA, S.D, 1998. Influência da variação 
relativa do mar no manguezal de Guaratiba – 
Baía de Sepetiba – RJ. Tese (Doutorado em 
Geociências) UFRGS, Porto Alegre. 123p.

PEREIRA, S. D. & POÇO, R.G.T.C. 2009. 
Caracterização Ambiental da Baia de Paraty e 
Enseada do Pouso – Rio de Janeiro/RJ. Rio de 
Janeiro: UERJ. 2009. Relatório de Iniciação 
Científica. 17p.

ROCHA, D.S. 2011. Estudos de metais pesados e 
isótopos de Pb nos sedimentos da Baía de Sepetiba 
baseados em geoquímica e na distribuição pelas 
possíveis áreas fontes. Dissertação (Mestrado 
em Geologia) – Faculdade de Geologia. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

SOUZA, A.M. 2011. Caracterização ambiental 
da bacia hidrográfica do rio São Domingos 
a partir da análise geoquímica e isotópica Pb/
Pb. Dissertação (Mestrado em Geologia) 
– Faculdade de Geologia. Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. 122p.

TUPINAMBÁ, M.; TEIXEIRA, W.; HEILBRON, 
M. & BASEI, M. 1998. The Pan-African/
Brasiliano arc-related magmatism at the 
Costeiro Domain of the Ribeira Belt, 
southeastern Brazil: new geochronological and 
lithogeochemical data. In: 14th International 
Conference on basement tectonics. Ouro 
Preto, MG.. Abstracts. 1: 12-14.



C A P Í T U L O   X V I

GEOQUÍMICA DO REGISTO SEDIMENTAR NA 
PLATAFORMA PORTUGUESA – VARIAÇÕES 

ESPACIAIS E TEMPORAIS





Geoquímica do Registo Sedimentar na Plataforma Portuguesa – Variações Espaciais e Temporais

Maria Fátima Araújo, António Monge Soares e João Alveirinho Dias · 287

 
Neste trabalho estudaram-se sondagens colhidas nos 

depósitos de sedimentos finos da plataforma continental 
adjacente aos rios Douro, Tejo e Guadiana, tendo como 
objectivo identificar as características específicas destas 
grandes bacias ibéricas, bem como as variações das fontes 
dos sedimentos depositados durante o Holocénico. 
Assim, determinaram-se os teores em elementos maiores, 
menores e traço em níveis seleccionados das sondagens 
por espectrometria de fluorescência de raios X, dispersiva 
de energias. A geocronologia foi estabelecida através da 
determinação do 210Pb, 137Cs e da datação pelo 14C .

Os resultados obtidos permitiram determinar 
os perfis da distribuição vertical dos elementos com 
origem litogénica, biogénica e antrópica. Estabeleceram-
se padrões da evolução temporal da contaminação 
antrópica em metais pesados para cada uma das bacias, 
relacionando-os com diferentes actividades humanas 
(e.g. efluentes domésticos, exploração mineira, agrícolas) 
desenvolvidas ao longo de vários séculos. Contudo, e 
apesar das diferenças nas características litológicas de cada 
uma das bacias, e das contribuições antrópicas diversas, 
produzindo níveis de contaminação muito diferentes, 
os valores do fundo regional em metais pesados (Cu, 
Zn e Pb) são muito semelhantes para as três regiões da 
plataforma, variando entre: 18 e 21, 60 e 70, e 23 e 34 
mg/kg para o Cu, Zn e Pb, respectivamente. 

Palavras Chave: Geoquímica, Sedimentos, Conta-
mi  nação antrópica, Zona costeira ibérica,  
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ABSTRACT

Three sediment cores were collected at the muddy 
deposits extending along the Portuguese shelf adjacent 
to Douro, Tagus and Guadiana estuaries, to assess the 
influence of these large Iberian rivers on the coastal 
marine environment. The elemental composition (major, 
minor and trace elements) was determined in selected 
fractions of the sampled cores, by energy-dispersive 
X-ray fluorescence spectrometry. The geochronological 
framework was established using the radionuclides 210Pb, 
137Cs and 14C dating. The downcore variation profiles 
on the lithogenic, biogenic and anthropogenic elements 
were compared aiming at the identification of particular 
specificities associated to each drainage basin, and on 
the evaluation on the sediments sources during the 
Holocene. Temporal evolutional patterns on the heavy 
metal anthropogenic contamination were estimated 
for each of the drainage basins, as well as their relation 
with different human activities (e.g. domestic effluents, 
mining exploitation, and agriculture) developed during 
the last centuries. It is worth to note that despite the 
remarkable differences either on the lithology or in the 
anthropogenic activities, which have caused different 
types and levels of contamination on the drainage basins, 
the metal (Cu, Zn and Pb) regional background is similar 
for the three areas of the shelf, varying between: 18 and 
21, 60 and 70, 23 and 34 mg/kg for Cu, Zn and Pb, 
respectively. 
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INTRODUÇÃO

O registo sedimentar Holocénico depositado em 
ambientes de transição, nomeadamente em estuários 
e lagunas, bem como na plataforma continental 
adjacente, apresenta características únicas que permitem 
a reconstrução paleoambiental destes sistemas. A 
determinação das variações na distribuição espacial 
e temporal dos parâmetros texturais, químicos e 
isotópicos contribuem para a identificação de eventos 
paleoambientais, designadamente no que se refere a 
mudanças climáticas a diferentes escalas temporais, 
sendo muitas vezes, também, indicativas de impactes das 
actividades antrópicas diversificadas.

Nas regiões costeiras, em particular nas que se 
caracterizam por elevadas taxas de deposição sedimentar, 
como as adjacentes a grandes estuários, onde, em geral, 
desde há séculos se verificam elevadas concentrações 
de populações humanas, a parte superior da coluna 
sedimentar está, com frequência, enriquecida em 
metais. De uma forma geral, o material sedimentar 
é constituído por elementos litogénicos tipicamente 
de origem continental que dependem sobretudo da 
litologia da região (Al, Si, K, Ti, Mn, Fe, Rb, Zr, ETR- 
elementos terras raras), aos quais se podem adicionar 
metais pesados (e.g. Ni, Cr, Cu, Zn, As, Pb) produzidos 
por actividades antrópicas e, ainda, outros elementos 
químicos que podem ter origem marinha (e.g. Ca, Sr, 
S, Cl, Br). Contudo, a sua distribuição relativa depende 
das variações das diferentes contribuições durante a 
evolução e do sistema, também, da granulometria e 
mineralogia das partículas sedimentares. Assim, teores 
elevados de Si encontram-se normalmente associados 
a uma componente grosseira detrítica, essencialmente 
quártzica. Por outro lado, teores mais elevados de Al estão 
em geral relacionados com a predominância de fracções 
mais finas, as quais por sua vez “controlam” a distribuição 
dos elementos vestigiais, nos quais se incluem os metais 
pesados. A presença de bioclastos de origem marinha 
conduz, em geral, a teores elevados em Ca (e Sr) os quais 
provocam uma “diluição” da componente litogénica 
com origem continental e, também, dos associados a 
actividades antrópicas (ARAúJO et al., 2002). Para 
além destes, existe ainda uma componente significativa 
de matéria orgânica nos sedimentos depositados em 
ambientes costeiros. A composição dessa matéria 
orgânica é muito variável, dependendo da sua origem, 

nomeadamente: restos de plantas terrestres transportadas 
e de organismos marinhos. Neste caso, os perfis de 
variação dos teores em C e N (ou da razão C/N), bem 
como das suas razões isotópicas, permitem inferir sobre 
a variação dos aportes continentais e marinhos na 
sequência sedimentar e, consequentemente, estabelecer 
unidades estratigráficas que permitem a reconstrução das 
alterações ambientais que ocorreram durante o processo 
de deposição (BURDLOFF et al., 2008). Num trabalho 
anterior (ARAúJO & DIAS, 2013) sobre a geoquímica 
elementar de sedimentos de superfície recolhidos nos 
depósitos de sedimentos finos da plataforma continental 
adjacente aos maiores rios portugueses (Minho, Douro, 
Tejo e Guadiana), verificou-se que os padrões de 
distribuição elementar para a cobertura sedimentar 
são, no caso dos rios Minho e Douro (região Norte – 
Minho-Galiza), semelhantes aos valores publicados para 
sedimentos não poluídos, enquanto que os sedimentos 
da plataforma adjacente aos rios Tejo (região centro) e 
Guadiana (região sul) se encontram enriquecidos em Cu, 
Zn e Pb, e, também, em Cr no caso do último, estando 
relacionados com actividades humanas, nomeadamente 
com efluentes domésticos e industriais, no caso do Tejo, e 
com a longa e intensa exploração mineira na Faixa Piritosa 
Ibérica, no caso da plataforma adjacente ao Guadiana. 
Neste trabalho, foram estudados testemunhos verticais 
de sedimentos (cores) com comprimentos semelhantes 
(~3 m) recolhidos nos depósitos de sedimentos finos 
da plataforma continental adjacente aos rios Douro, 
Tejo e Guadiana, a batimetrias comparáveis (70 – 90 
m). Pretendemos, desta forma, estabelecer o início, a 
extensão, bem como a evolução nos níveis de poluição 
resultante de actividades antrópicas, em particular nas 
bacias do Tejo e do Guadiana. 

Assim, determinaram-se os teores em elementos 
maiores, menores e traço, associados às componentes 
litogénicas, biogénicas e antrópicas do material 
sedimentar, em níveis seleccionados dos testemunhos. 
De forma a podermos associar variações nos parâmetros 
geoquímicos medidos a períodos específicos foi 
estabelecida uma geocronologia através da determinação 
do 210Pb, 137Cs e datação por14C 

Os resultados obtidos dos teores de alguns metais 
pesados incluindo os associados a actividades antrópicas, 
designadamente minerações, (i.e. Mn, Fe, Cr, Cu, Zn 
e Pb) permitiram caracterizar a origem, bem como 
fazer uma avaliação do início e evolução do nível de 
contaminação para as várias regiões da plataforma, 
tendo-se obtido também os valores (não contaminados) 
do fundo geoquímico regional.
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MATERIAL E MÉTODOS

ENQUADRAMENTO REGIONAL

Os principais rios portugueses Douro, Tejo e 
Guadiana, nascem em Espanha e desaguam no Oceano 
Atlântico, estabelecendo todos em diferentes regiões 
uma parte da fronteira entre Portugal e Espanha. As suas 
bacias drenam regiões com características muito distintas 
(incluindo a litologia, o clima, e as actividades antrópicas). 
As descargas dos rios Douro, Tejo e Guadiana são, de 
longe, as mais importantes na zona costeira portuguesa. Os 
seus caudais de escoamento são fortemente contrastantes 
e os estuários estão sujeitos a condições muito diversas 
de agitação marítima (ARAúJO & DIAS, 2013). Na 
plataforma média adjacente às desembocaduras destes 
rios localizam-se depósitos de sedimentos lodosos (Figura 
1). O depósito do Douro estende-se para NW, sendo a 
sua localização resultante da geomorfologia nesta zona 
da plataforma, onde ocorre uma barreira de afloramentos 
rochosos que condicionam a deposição sedimentar, e 
do hidrodinamismo na região que favorece o transporte 
sedimentar para Norte. Os valores elevados de taxas 
de sedimentação publicados em trabalhos anteriores 
(BURDLOFF et al., 2008, CORREDEIRA et al., 2009, 
DRAGO et al., 1999, JOUANNEAU et al., 2002), 
variando entre 0,41 até 0,5 cm/ano atestam o grande 
abastecimento sedimentar na região. O depósito do Tejo, 
localizado mais a sul, é estreito e localiza-se numa região 
onde existem vários canhões submarinos que intersectam 
a plataforma externa. Esta região é mais protegida e os 
sedimentos finos exportados pelo rio estendem-se ao 
longo de uma grande região da plataforma (PAIvA et 
al., 1997). Os valores das taxas de sedimentação nesta 
zona da plataforma publicadas em JOUANNEAU et al. 
(1998) oscilam entre 0,16 e 0,22 cm/ano. Os sedimentos 
exportados pelo Guadiana e a deriva litoral estão na 
origem da extensa faixa de sedimentos finos que se 
estende ao longo da plataforma média no norte do Golfo 
de Cádis (DIAS et al., 2004, GONZALEZ et al., 2004). 
Nesta região, foram calculadas taxas de acumulação mais 
baixas, de cerca de 0,12 – 0,13 cm/ano (BURDLOFF et 
al., 2008). 

AMOSTRAGEM 

Os testemunhos sedimentares foram recolhidos 
durante diferentes campanhas oceanográficas com cores 
de gravidade: KSGX 57 (41º 14´33´´N - 9º 01´ 44´´W), 
batimetria 97m, comprimento 270 cm, Julho 1998; 

e MD 992332 (38º 33´05´´N - 9º 22´W) batimetria 
91m, comprimento 303 cm, Setembro 1999; e com um 
vibrocorer CRIDA 05 (37º 1´ 54´´N - 7º 20´ 44´´W) 
batimetria 72m, comprimento 351 cm, Abril 2002, nos 
depósitos de sedimentos finos adjacentes aos estuários 
dos rios Douro, Tejo e Guadiana, respectivamente.

A amostragem foi feita com espaçamentos de 1 cm 
para os testemunhos KSGX 57 e MD 992332 e para 
os primeiros 50 cm do CRIDA 05, e para este último, 
também de 2 em 2 cm para os níveis abaixo. As alíquotas 
foram guardadas em sacos de plástico e congeladas para 
o posterior estudo analítico (análise química elementar, 
isotópica e de datação).  

Antes da preparação para análise química, as secções 
seleccionadas (sedimentos finos) foram liofilizadas, 
tendo sido também determinado o teor de água. Foram 
escolhidas 105 amostras de sedimentos finos, 33 no 
testemunho do Douro, 36 na do Tejo e igual número na 
do Guadiana. As amostras distribuíam-se ao longo dos 
testemunhos, com espaçamento de cerca de 1, 5 e 10 cm, 
dependendo da profundidade. Assim, um espaçamento 
de 1 cm até cerca de 10 – 20 cm, de 5 cm até 100cm, e 
de 10 cm na região mais profunda.

ANÁLISE ELEMENTAR

Os elementos maiores, menores e traço (incluindo 
metais pesados) foram determinados nos sedimentos dos 
níveis seleccionados ao longo das 3 sondagens, por es-
pectrometria de fluorescência de raios X, dispersiva de 
energias. No total foram medidos os teores dos seguintes 
elementos: Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, 
Sr, Zr e Pb. A preparação das amostras para análise, bem 
como todos os detalhes sobre os equipamentos utilizados, 
condições de análise e determinações quantitativas en-
contram-se descritos em trabalhos anteriores (ARAúJO 
et al., 2002, ARAúJO & DIAS, 2013).

GEOCRONOLOGIA

As taxas de acumulação dos sedimentos depositados 
foram determinadas a partir das medições da actividade 
do 210Pb, por espectrometria gama, usando um detector 
de Ge hiperpuro, de alta resolução (EGSP 2200-
25-R, EURYSIS Mesures). A actividade do 210Pb foi 
determinada através da energia de decaimento gama a 
46,5 kev, nas secções mais superficiais das sondagens 
(primeiros 30 – 50 cm), utilizando amostras secas de 
sedimento colocadas em caixas de Petri. A utilização 
do radionuclídeo natural 210Pb (t1/2=22,3 anos) é um 
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Figura 1- Mapa com a localização das bacias hidrográficas dos rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana e depósitos adjacentes aos estuários (ARAúJO & DIAS, 2013).
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método bem estabelecido para determinar as velocidades 
de acumulação de sedimentos marinhos para os últimos 
100 – 200 anos (NITTROUER et al., 1979). O excesso 
de 210Pb foi calculado a partir da actividade do 210Po, 
após subtracção da actividade do 226Ra, de acordo com 
a metodologia descrita em JOUANNEAU et al. (2002).

A datação por radiocarbono de alguns níveis 
seleccionados da coluna sedimentar foi realizada em 
foraminíferos bentónicos utilizando AMS (accelerator 
mass spectrometry) e, também, na matéria orgânica 
sedimentar por espectrometria de cintilação líquida. Os 
valores obtidos para níveis profundos das sondagens - 
570±80 BP (139cm, Douro); 3570±100 BP (285 cm, 
Tejo) e 10400±70 BP (351 cm, Guadiana) - são também, 
de alguma forma, indicativos dos diferentes períodos 
de deposição de cada uma das sequências sedimentares 
(BURDLOFF et al., 2008).

NORMALIZAÇÃO GEOQUÍMICA – FACTO
RES DE ENRIQUECIMENTO

A determinação do fundo geoquímico regional é 
fundamental para avaliar eventuais influências antrópicas 
nos teores de metais em sedimentos. Com efeito, os 
teores “naturais” de metais pesados em sedimentos 
dependem de vários factores. Para além da litologia e da 
presença de minerações, a distribuição granulométrica 
é um factor dominante dado que as fracções mais finas 
de sedimentos se encontram enriquecidas em metais. 
Assim, para se poderem estabelecer valores de fundo 
de forma a avaliar a origem dos elementos metálicos 
presentes no sedimentos e, principalmente, para se poder 
determinar a presença e os níveis de contaminação, têm 
de ser utilizados métodos de normalização geoquímica. 
Podem ser utilizados vários métodos, tais como a 
comparação com valores globais de sedimentos finos não 
contaminados publicados na literatura, designadamente o 
Average Shale (SALOMONS & FöRSTNER, 1984) ou 
o World Surface Rock (MARTIN & MEYBECK, 1979), 
ou, então, determinar as concentrações de sedimentos 
não contaminados através da evolução dos perfis de 
distribuição dos metais em sedimentos de profundidade 
depositados em épocas pré-industriais.

Neste trabalho, o fundo regional foi calculado através 
da composição média dos sedimentos não contaminados, 
medida nas camadas mais profundas de cada um dos 
testemunhos. Nos testemunhos do Tejo e do Guadiana os 
teores em metais pesados eram praticamente constantes, 
desde a base até cerca dos 30 cm de profundidade, 
verificando-se um aumento significativo na região acima. 

No caso do Douro os teores em metais pesados eram 
bastante semelhantes ao longo de todo o testemunho. 

Para a determinação dos níveis de contaminação 
metálica foram calculados, para cada um dos testemunhos, 
factores de enriquecimento (FE) utilizando o Al como 
elemento conservativo, de acordo com a seguinte fórmula: 
FE= (Metal/Al)amostra/(Metal/Al)fundo regional.

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sedimentos superficiais depositados nos 
depósitos lodosos adjacentes aos grandes estuários do 
Douro, Tejo e Guadiana, têm composições químicas 
distintas, sendo o resultado da litologia e características das 
bacias drenantes, das actividades antrópicas específicas, 
incluindo actividades domésticas, industriais e mineiras, 
bem como da distribuição granulométrica, do clima e das 
diferentes condições oceanográficas e geomorfológicas na 
plataforma em causa (ARAúJO et al., 2013).

A fim de podermos avaliar a influência das bacias 
de drenagem e a evolução dos diferentes factores de 
origem antrópica que caracterizam cada uma das ba-
cias hidrográficas, comparámos os perfis de distribuição 
vertical para as várias sondagens de alguns dos elemen-
tos químicos associados, em geral, a origens diferentes: 
continental (Al, Si, Mn, Fe); continental/marinha (Ca); 
influências antrópicas, no caso dos metais pesados (Cu, 
Zn e Pb).

DISTRIBUIÇÃO ELEMENTAR – DETERMI
NAÇÃO DO FUNDO REGIONAL

Os perfis de distribuição vertical de elementos 
químicos que têm origem litogénica (Al, Si) e/ou biogénica 
(Ca) estão apresentados na Figura 2. No que diz respeito 
ao testemunho do Douro, verifica-se que, de uma forma 
geral, até cerca dos 160 cm, ocorrem as concentrações 
mais baixas de Al, acompanhadas pelos valores mais 
elevados de Si, sendo os teores de Ca em geral baixos e 
pouco variáveis (~2%). Na secção mais profunda, abaixo 
dos 160 cm, ocorrem concentrações muito elevadas de 
Ca (até aos 12%) e valores muito mais baixos em Al e 
Si. A estes valores elevados de Ca correspondem teores 
também elevados (10 a 30%) de carbonatos, o que 
acontece devido à presença de bioclastos marinhos, que 
proporcionalmente reduzem a expressividade das outras 
componentes do sedimento. Com efeito, BURDLOFF et 
al. (2008), num estudo focado sobre as fontes da matéria 
orgânica na plataforma continental, identificam para esta 
sondagem um período em que terá ocorrido um grande 
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Figura 2 – Distribuição vertical dos teores em elementos químicos (Al, Si e Ca) medidos nas sondagens do Douro, Tejo e Guadiana.

aumento de materiais de origem marinha em simultâneo 
com teores muito mais elevados de carbonatos (10 a 
30%) e também da percentagem de fracção grosseira. O 
limite superior desta camada (495 – 677 cal BP) pode ser 
associado ao Pequeno Óptimo Climático durante o qual 
terá ocorrido um fraco fornecimento continental para a 
plataforma o qual foi alterado a partir da Pequena Idade 
do Gelo (séculos Xv a XIX). Os teores de Al e Si estão 
directamente correlacionados nos testemunhos do Tejo 
e do Guadiana (sedimentos mais finos), verificando-se 
neste último caso percentagens muito mais elevados de 
Ca, ao longo de tod o testemunho, possivelmente devido 
às condições oceanográficas e ao clima, que favorecem a 
formação/conservação de bioclastos.

Os perfis de distribuição dos teores em Mn e Fe 
(Figura 3) apresentam comportamentos semelhantes. Na 
secção mais superficial da cobertura sedimentar (cerca 
dos 30 – 40 cm) os valores mais baixos foram medidos 
nos sedimentos do testemunho do Douro, tendo os 
mais elevados sido determinados no testemunho do 
Guadiana, o que, provavelmente, está relacionado com 
as minerações e a exploração mineira na Faixa Piritosa 
Ibérica.

No caso dos elementos Cu, Zn e Pb, que enri-
quecem, muitas vezes, os sedimentos devido à acção do 
Homem, a distribuição vertical (Figura 4) indica que na 
secção mais superficial (cerca dos 30 – 40 cm), estes ele-
mentos estão presentes em teores bastante mais elevados 
nos testemunhos do Tejo e do Guadiana. Aparentemente, 
os valores mais elevados medidos nos sedimentos mais su-
perficiais, no caso da plataforma adjacente ao Guadiana, 
devem-se às actividades mineiras que provocaram uma 
degradação ambiental na área (ÁLvAREZ-vALERO et 
al., 2008, DELGADO et al., 2011, PALMA et al., 2014) 
e, podem relacionar-se, em particular, com o reinício da 
exploração pelos ingleses, da mina de São Domingos, em 
meados do século XIX (CORREDEIRA et al., 2008). 
No caso do Tejo, a ocorrência de valores elevados destes 
metais pesados está, muito provavelmente, relacionada 
com as actividades domésticas, incluindo efluentes e pro-
dutos derivados do tráfego intenso (utilização de gaso-
lina com Pb, pelo menos até à década de 80 do século 
passado) na zona do estuário, além da industrialização 
iniciada nos finais do século XIX e que sofreu um desen-
volvimento enorme nas décadas seguintes (CAçADOR 
et al., 2000, DUARTE et al., 2010, MARTINS et al., 
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2012, MIL-HOMENS et al., 2006, PAIvA et al., 1998).
Em relação ao depósito do Douro, os valores baixos 

em metais pesados determinados nos sedimentos superfi-
ciais da plataforma, indicam claramente que a contamina-
ção estuarina não é detectada na plataforma (ARAúJO & 
DIAS, 2013). Para além disso, num estudo geoquímico de 
testemunhos curtos, com cerca de 12 a 14 cm de compri-
mento (ARAúJO et al., 2002), também não foi possível 
detectar nenhum sinal de poluição. Os resultados obtidos 
neste trabalho confirmam a ausência de contaminação 
mesmo para profundidades muito maiores, muito prova-
velmente devido às condições oceanográficas particulares 
nessa zona (tempestades que coincidem com condições 
de downwelling) e que conduzem a uma elevada remobi-
lização e ressuspensão dos sedimentos finos (DIAS et al., 
2002).

Contudo, apesar da relativa variabilidade aludida 
(relacionada com a origem, influências diversas e factores 
condicionantes dos sedimentos depositados), e embora 
os perfis de distribuição vertical dos elementos medidos 
sejam diversos, é de referir que, os teores em Cu, Zn e Pb a 
partir dos 40 cm de profundidade são muito semelhantes: 
entre 18 e 21 mg/kg para o Cu; 64 e 70 para o Zn e 23 e 
34 para o Pb (Tabela 1), e de uma forma geral inferiores ao 
do Average Shale ou World Surface Rock.

Tabela I – valores do fundo geoquímico regional (Al, Cu, 
Zn e Pb) na plataforma

FACTORES DE ENRIQUECIMENTO

De forma a avaliarmos os níveis e padrões de evo-
lução nos níveis de contaminação para os vários teste-
munhos e corrigindo eventuais variações devido a dife-
renças na distribuição granulométrica, foram calculados 
os FE em Cu, Zn e Pb (Figura 5), com base nos valores 
de fundo regional medidos e, considerando, o Al como o 
elemento conservativo (Tabela I).

Os perfis de distribuição mostram claramente que, 
no Douro, não existem variações significativas e que, 

Figura 3 – Distribuição vertical dos teores em elementos químicos (Mn e Fe) medidos nas sondagens 

do Douro, Tejo e Guadiana.
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Figura 5 – Factores de Enriquecimento em Cu, Zn e Pb calculados nas sondagens do Douro, Tejo e Guadiana.

Figura 4 – Distribuição vertical dos teores em elementos químicos (Cu, Zn e Pb) medidos nas sondagens do Douro, Tejo e Guadiana.
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no Tejo e Guadiana, os sedimentos estão ligeiramente 
enriquecidos em Cu (FE atingem 2 e 3, respectivamente) 
e, principalmente, em Zn e também em Pb (atingindo 
FE >4 ). É de notar que, no Guadiana, que apresenta 
os valores mais enriquecidos em Zn, se observa um 
decréscimo gradual da superfície até cerca dos 25-30 
cm, a partir dos quais os valores se mantêm. No caso do 
Tejo, o comportamento é diferente: os valores de fundo 
regional são atingidos por volta dos 20 a 25 cm, mas quer 
no caso do Zn, como no do Pb, os valores oscilam, mas 
são bastante elevados até cerca dos 14 cm, a partir dos 
quais se dá uma diminuição bastante acentuada para 
valores próximos do fundo geoquímico. O Pb, encontra-
se particularmente enriquecido no Tejo, apresentando 
alguns picos mais intensos em profundidade, com valores 
máximos aos 10 e 14 cm (FE>4).

No que se refere ao testemunho do Tejo e tendo 
em conta as taxas de sedimentação, é de ressaltar que os 
maiores níveis de poluição terão ocorrido, muito prova-
velmente, entre as décadas de 50 e 70 do século XX, o 
que corresponde a um aumento de população na zona de 
Lisboa, ao período de emergência da sociedade de con-
sumo, acompanhado por um acentuado crescimento do 
parque automóvel, e à laboração de inúmeras indústrias 
na margem sul do estuário do Tejo, nomeadamente de 
adubos e pesticidas, químicas e farmacêuticas, curtumes 
e metalúrgicas. Para além disso, o tráfego urbano e a uti-
lização de aditivos de Pb na gasolina constituem, segu-
ramente, um factor determinante nos valores mais ele-
vados. A diminuição dos níveis de contaminação acima 
dos 7 cm corresponde certamente a uma sensibilização e 
tomada de consciência por questões ambientais, que con-
duziu à implementação de medidas governamentais que 
visavam um maior controle dos efluentes, à construção 
de ETAR´s e à utilização da gasolina sem Pb. 

Na plataforma do Guadiana os elevados factores de 
enriquecimento em metais estão certamente relacionados 
com actividades antrópicas mas, neste caso, as associadas 
à exploração mineira na Faixa Piritosa Ibérica. Os sinais 
de contaminação na plataforma podem relacionar-se 
com reactivação da exploração mineira durante o século 
XIX (em particular S. Domingos, em Portugal, e Las 
Herrerías, Cabezas del Pasto, Santa Catalina, La Isabel, 
Lagunazo e El Toro, em Espanha), após a construção 
dos portos fluviais do Pomarão e de La Laja e da ferrovia 
que os ligava às Minas de S. Domingos, Las Herrerias e 
Cabezas del Pasto.

CONCLUSÕES

Os sedimentos superficiais depositados nos 
depósitos lodosos localizados na plataforma adjacente aos 
grandes rios ibéricos Douro, Tejo e Guadiana apresentam 
composições diversas relacionadas com a litologia das 
bacias hidrográficas, das actividades antrópicas, e ainda 
das condições oceanográficas e geomorfológicas. A bacia 
hidrográfica do Douro apresenta uma elevada densidade 
populacional e actividades agrícolas intensas. O curso 
inferior do rio Douro corre num vale extremamente 
encaixado, e está sujeito a grandes cheias. Os sedimentos 
fluviais enriquecidos em metais pesados são exportados 
para a plataforma mas as condições oceanográficas, muito 
energéticas, redistribuem e dispersam rapidamente estes 
elementos. O Tejo esteve sujeito, muito provavelmente, 
a mais extensas e diversificadas actividades antrópicas. 
Contudo, é um rio de planície, não encaixado, e desagua 
na realidade num corpo hídrico interior, o Mar da 
Palha, que está ligado ao oceano pelo “gargalo do Tejo”. 
Possivelmente, a maior parte da contaminação fica 
retida no Mar da Palha (e nos mouchões do Tejo), sendo 
contudo alguma parte da contaminação exportada para 
a plataforma durante as cheias. O Guadiana é encaixado 
e até muito recentemente esteve sujeito a cheias muito 
violentas. A contaminação (principalmente das minas) 
acumular-se-ia no estuário mas, quando ocorria uma 
grande cheia, toda essa contaminação seria exportada 
para a plataforma.

É ainda de referir que, embora o sinal antrópico 
acumulado no registo sedimentar seja significativo (no 
caso dos testemunhos do Tejo e Guadiana) e indicativo de 
actividades Humanas de natureza diversa, ocorrendo em 
diferentes períodos, verificou-se que os valores de fundo 
geoquímico são muito semelhantes para as diferentes 
regiões da plataforma. 

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio das equipas que 
participaram nas campanhas oceanográficas em que 
foram efectuadas as colheitas, nomeadamente no âmbito 
dos projectos IMAGES, OMEX e CRIDA. Agradecem 
também o apoio concedido pela organização do III 
Encontro BRASPOR, que teve lugar entre 22 a 24 de 
Julho de 2013, em Ponte de Lima.



  296 · Maria Fátima Araújo, António Monge Soares e João Alveirinho Dias

Título Provisório - na Zonas Costeiras Brasil/Portugal

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁLvAREZ-vALERO; A.M.; PEREZ-LOPEZ; R.; 
MATOS; J.; CAPITAN; M.A.; NIETO; J.M.; 
SAEZ; R.; DELGADO; J. & CARABALLO; 
M. 2008. Potential environmental impact at 
Sao Domingos mining district (Iberian Pyrite 
Belt; SW Iberian Peninsula): evidence from a 
chemical and mineralogical characterization. 
Environmental Geology; 55 (8): 1797-1809.

ARAúJO; M.F. & DIAS J.M.A. 2013. Avaliação 
de impactes antrópicos na zona costeira 
portuguesa. In: RODRIGUES ; M. AC.; 
PEREIRA; S.D. & BERGAMASCHI; S. 
(Eds) Interações Homem – Meio nas zonas 
costeiras Brasil/Portugal. Rio de Janeiro: Corbã 
Editora Artes Gráficas Ltda. p. 43-53.

ARAúJO; M.F.; JOUANNEAU; J.-M.; vALÉRIO; 
P;; BARBOSA; T.; GOUvEIA; A.; WEBER; 
O.; OLIvEIRA; A.; RODRIGUES; A. & 
DIAS; J.M.A. 2002. Geochemical Tracers of 
Northern Portuguese Estuarine Sediments on 
the Shelf. Progress in Oceanography; 52: 277-
297.

BURDLOFF; D.; ARAúJO; M. F.; JOUANNEAU; 
J.-M.; MENDES; I.; SOARES; A.M.M. & 
DIAS; J.M.A. 2008. Organic carbon sources 
to the Northern and Southwestern Portuguese 
shelf sediments. Applied Geochemistry; 23: 
2857–2870.

CAçADOR; I.; vALE C. & CATARINO; F. 
2000. Seasonal variation of Zn; Ph; Cu and 
Cd concentrations in the root-sediment 
system of Spartina maritima and Halimione 
portulacoides from Tagus estuary salt marshes. 
Marine Environmental Research; 49 (3): 279 
-290.

CORREDEIRA; C.; ARAúJO; M.F. & 
JOUANNEAU J.-M. 2008. Copper; zinc and 
lead impact in SW Iberian shelf sediments: 
an assessment of recent historical changes in 
Guadiana river basin. Geochemical Journal; 
42: 319 – 329.

CORREDEIRA; C.; ARAúJO; M.F.; GOUvEIA; 
A. & JOUANNEAU; J.M. 2009. Sediments 
of Galician Continental Shelf: elemental 
composition and accumulation rates. Journal 
of Radioanalytical and Nuclear Chemistry; 281: 
265-268.

DELGADO; J.; BARBA-BRIOSO C.; NIETO 
J.M. & BOSKI; T. 2011. Speciation and 
ecological risk of toxic elements in estuarine 
sediments affected by multiple anthropogenic 
contributions (Guadiana saltmarshes; SW 
Iberian Peninsula): I. Surficial sediments. 
Science of the Total Environment; 409 (19): 
3666 – 3679.

DIAS; J.; GONZALEZ; R. & FERREIRA; O. 
2004. Natural versus anthropic causes in 
variations of sand export from river basins: 
an example from the Guadiana river mouth 
(Southwestern Iberia). Polish Geological 
Institute Special Papers; 11: 95-102.

DIAS; J.; JOUANNEAU; J.-M.; GONZALEZ; 
R.; ARAúJO; F.; DRAGO; T.; GARCIA; 
C.; OLIvEIRA; A.; RODRIGUES; A.; 
vITORINO; F. & WEBER; O. 2002. Present 
day sedimentary processes in the northern 
Iberian shelf. Progress in Oceanography; 52: 
249-259.

DRAGO; T.; ARAúJO; M.F.; vALÉRIO; P.; 
WEBER; O. & JOUANNEAU; J.-M. 
1999. Geomorphological control of fine 
sedimentation on the northern portuguese 
shelf. Boletin Inst. Esp. Oceanogr. 15: 111-122.

DUARTE; B.; CAETANO; M.; ALMEIDA; 
P.R.; vALE; C. & CAçADOR; I. 2010. 
Accumulation and biological cycling of heavy 
metal in four salt marsh species; from Tagus 
estuary (Portugal). Environmental Pollution; 
158 (5): 1661 – 1668.

GONZALEZ; R. ARAúJO; M.F.; BURDLOFF; 
D; CACHãO; M.; CASCALHO; C.; 
CORREDEIRA; C.; DIAS; J.M.A.; 
FRADIqUE; C.; FERREIRA; J.; GOMES; 
C.; MACHADO; A.; MENDES; I. & 
ROCHA; F. 2007. Sediment and pollutant 
transport in the Northern Gulf of Cadiz: A 
multi-proxy approach. Journal of Marine 
Systems; 68: 1-23.

JOUANNEAU; J.-M.; GARCIA; C.; OLIvEIRA; 
A.; RODRIGUES; A.; DIAS; J.M.A. & 
WEBER; O. 1998. Dispersal and deposition 
of suspended sediment on the shelf off the 
Tagus and Sado estuaries; S.W. Portugal. 
Progress in Oceanography; 42: 233-257.

JOUANNEAU; J.-M.; WEBER; O.; DRAGO; 
T.; RODRIGUES; A.; OLIvEIRA; A.; 



Geoquímica do Registo Sedimentar na Plataforma Portuguesa – Variações Espaciais e Temporais

Maria Fátima Araújo, António Monge Soares e João Alveirinho Dias · 297

vITORINO; J.; DIAS; J.M.A.; GARCIA; 
C. SCHMIDT; S. & REYSS; J.L. 2002. 
Recent sedimentation and sedimentary 
budgets on the western Iberian shelf. Progress 
in Oceanography; 52: 261-275.

MARTIN J.M. & MEYBECK M. 1979. Elemental 
mass balance of materials carried by major 
world rivers. Marine Chemistry; 7: 173-206.

MARTINS R.; AZEvEDO M.R.; MAMEDE; 
R.; SOUSA; B.; FREITAS; R.; ROCHA 
F.; qUINTINO v. & RODRIGUES; 
A.M. 2012. Sedimentary and geochemical 
characterization and provenance of the 
Portuguese continental shelf soft-bottom 
sediments. Journal of Marine Systems; 91: 41–
52.

MIL-HOMENS; M.; STEvENS; R.L.; 
ABRANTES & CATO; I. 2006. Heavy metal 
assessment for surface sediments from three 
areas of the Portuguese continental shelf. 
Continental Shelf Research; 26: 1184–1205.

NITTROUER; C. A.; STERNBERG; R. W.; 
CARPENTER; R. & BENNETT; J. T. 
1979. The use of Pb-210 geochronology as 
a sedimentological tool: application to the 
Washington continental shelf. Marine Geology; 
31: 297–316.

PAIvA; P.; JOUANNEAU; J.-M.; ARAúJO; F.; 
WEBER; O.; RODRIGUES; A. & DIAS; 
J.M.A. 1997. Elemental distribution in a 
sedimentary deposit on the shelf off the 
Tagus estuary (Portugal). Water; Air and Soil 
Pollution; 99: 507-514.

PALMA; P.; LEDO; L.; SOARES; S.; 
BAROBOSA; I.R. & ALvARENGA; P. 
2014. Integrated environmental assessment 
of freshwater sediments: a chemical and 
ecotoxicological approach at the Alqueva 
reservoir. Environmental Geochemistry and 
Health; 36 (2): 209 – 223.

SALOMONS; W. & FöRSTNER; U. 1984. Metals 
in the Hydrocycle. Springer-verlag press. 349 p.





Estudo Hidrológico de Cheias do Rio Perequê - Açu no Trecho Urbano da Cidade de Paraty, Rio de Janeiro, Brasil - RJ

Fernanda Rocha Thomaz, Paulo Marcelo Lambert e Friedrich Wilhelm Herms · 299

C A P Í T U L O  X V I I

ESTUDO HIDROLÓGICO DE CHEIAS DO RIO PEREQUÊ - AÇU 
NO TRECHO URBANO DA CIDADE DE PARATY, 

RIO DE JANEIRO, BRASIL





Estudo Hidrológico de Cheias do Rio Perequê - Açu no Trecho Urbano da Cidade de Paraty, Rio de Janeiro, Brasil - RJ

Fernanda Rocha Thomaz, Paulo Marcelo Lambert e Friedrich Wilhelm Herms · 301

ESTUDO HIDROLÓGICO DE CHEIAS DO RIO PEREQUÊ - AÇU 
NO TRECHO URBANO DA CIDADE DE PARATY, 

RIO DE JANEIRO, BRASIL
Fernanda Rocha Thomaz1, Paulo Marcelo Lambert2 e Friedrich Wilhelm Herms3

1 – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisa de Engenharia, Programa 
de Engenharia Civil, Laboratório de Hidrologia - Bloco I - CT-COPPE/UFRJ - Ilha do Fundão – CEP: 21945-970 - Rio de Janeiro, 
RJ - Brasil - Caixa-postal: 68540. fer@hidro.ufrj.br

2 – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisa de Engenharia, Programa 
de Engenharia Civil, Laboratório de Hidrologia - Bloco I - CT-COPPE/UFRJ - Ilha do Fundão – CEP: 21945-970 - Rio de Janeiro, 
RJ - Brasil - Caixa-postal: 68540. pm@hidro.ufrj.br

3 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Oceanografia, Departamento de Oceanografia Química, Rua São Fran-
cisco Xavier, 524, 4º andar - sala 4026 – Bloco E - CEP: 20550-013 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil. fredwh@uerj.br

RESUMO

Esse trabalho apresenta os estudos hidrológicos 
realizados para o rio Perequê-Açu que atravessa a cidade 
de Paraty, localizada no litoral do estado do Rio de Janeiro. 
O objetivo dos estudos foi a determinação das vazões de 
cheia associadas a diferentes períodos de retorno para 
serem utilizadas no dimensionamento hidráulico do rio 
Perequê-Açu.  

Para tal, foram utilizadas duas diferentes metodolo-
gias: na primeira, as vazões de cheia foram calculadas com 
a utilização de método de transformação de chuva em 
vazão, utilizando a equação de chuvas intensas da CPRM, 
selecionada a partir da análise dos estudos existentes na 
região.

Na segunda metodologia, as vazões de cheia 
foram determinadas através de ajuste de distribuição 
de probabilidades da série de vazões máximas anuais da 
estação fluviométrica de Paraty. 

As metodologias utilizadas apresentaram diferenças 
entre os resultados de cerca de 20%. Assim, de forma 
conservadora adotou-se como base para os estudos 
hidráulicos do rio Perequê-Açu no seu trecho urbano, 
para o tempo de recorrência de 20 anos, a vazão de 203,7 
m3/s, determinada pela segunda metodologia.

ABSTRACT

This work presents the hydrologic study of the 
Perequê-Açu river which passes through Paraty, a city 
located at the seashore of Rio de Janeiro state.

The purpose of the study was determination of the 
flood discharge of river associated to different return 
periods to be used in the hydraulic design of Perequê-
Açu river.

Two different methodologies were adopted: In the 
first one, the flood discharges were calculated using the 
rainfall runoff method data provided by the intense rainfall 
equation of CPRM, selected from the analysis of studies 
of the region.  In the second one, the flood discharges 
were calculated using the probability distribution of a 
series of annual highest discharges provided by the Pataty 
flow measuring station.

The two methodologies achieved results about 
20 percent different. According to these results, the 
conservatory one has been adopted as a basis to the 
hydraulic study of Perequê-Açu concerning to its urban 
area to a 20 year return period as determinated by the 
second methodology.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho diz respeito ao estudo 
hidrológico de cheias do trecho urbano do rio Perequê-
Açu e do canal da Jabaquara que atravessam a cidade sede 
do município de Paraty. 

O município, com 925 km² de área e uma população 
de 37.533 habitantes, situa-se no litoral sul do Estado do 
Rio de Janeiro. A cidade sede se localiza à beira-mar, na 
altitude média de 5 metros, e constitui um importante 
polo turístico do estado de Rio de Janeiro.

Figura 1 - Rio Perequê-Açu e canal Jabaquara no trecho urbano da cidade de Paraty

O Rio Perequê-Açu, principal curso d’água da 
região, tem sua nascente no Parque Nacional da Serra da 
Bocaina e desemboca no mar junto ao centro histórico 
da cidade. O canal Jabaquara, por sua vez, tem origem 
em uma bifurcação na margem esquerda do rio Perequê-
Açu e um importante papel na partição das vazões de 
cheia, reduzindo os volumes afluentes ao trecho final do 
rio Perequê. A figura 1 ressalta o rio Perequê-Açu e seu 
defluente, o canal Jabaquara, no trecho urbano da cidade 
de Paraty.

No caso do rio Perequê-Açu, o trecho urbano tem 
aproximadamente 2575 metros, que se desenvolve a 
partir de sua foz na baía de Paraty para montante e, no 
caso do canal Jabaquara é considerada a sua extensão total 
de, aproximadamente, 1440 metros.

A vazão média do rio Perequê-Açu na foz é de 
cerca de 6 m3/s, com período de cheia entre os meses de 
dezembro a março e de estiagem entre junho e setembro.

LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS 
EXISTENTES

Para elaboração dos estudos de cheias na bacia do 
rio Perequê-Açu foram reunidos dados pluviométricos 
e fluviométricos de estações localizadas na bacia ou em 
regiões próximas. Também foram levantados estudos de 
chuvas intensas existentes para fins de análise e utilização 
em modelo hidrológico do tipo chuva x vazão.

DADOS PLUVIOMéTRICOS

Os dados de precipitação pluviométrica de 
quatro estações localizadas na região litorânea sul 
do estado do Rio de Janeiro foram levantados no 
sistema de informações hidrológicas -Hidroweb, da 
Agência Nacional de Águas – ANA (ANA, 2012), e 
nas normais climatológicas do Instituto Nacional de 
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Meteorologia – INMET, para a estação de Ubatuba, 
São Paulo (INMET, 1992). A tabela I apresenta as 
características das estações pluviométricas levantadas 

e a tabela II reúne as precipitações médias mensais 
e anuais destas estações, sendo as suas localizações 
mostradas na figura 2.

Figura 2 – Localização das Estações Pluviométricas na Região de Interesse

Tabela I - Estações Pluviométricas na Região de Interesse

Tabela II - Precipitações Médias Mensais e Anuais de Estações Pluviométricas na Região
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DADOS FLUVIOMéTRICOS 

Os dados do posto fluviométrico de Paraty, 
localizado no rio Perequê-Açu, foram levantados no 

sistema de informações hidrológicas – Hidroweb, da 
Agência Nacional de Águas – ANA (ANA, 2012). A 
figura 3 apresenta a localização do posto na bacia e a 
Tabela III reúne as principais características da estação.

Figura 3 - Bacia do rio Perequê-Açu – Localização do Posto Fluviométrico de Paraty

Tabela III - Características da Estação Fluviométrica de Paraty
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ESTUDOS DE CHUVAS INTENSAS 

Para análise das chuvas intensas no rio Perequê-Açu 
foram levantados estudos de chuvas intensas possíveis de 
serem empregados na região em estudo:

•	Chuvas Intensas no Brasil, Otto Pfafstetter, 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
(DNOS) – Ministério do Interior, 1957 
(Pfafstetter,1982).

•	Estudo de Chuvas Intensas no Estado do Rio de 
Janeiro, Companhia de Pesquisas de Recursos 
Minerais (CPRM) – Ministério de Minas e 
Energia01 (CPRM, 2000).

•	Equação de chuvas Intensas de estação no rio 
Perequê-Açu, definida na Dissertação de Mestrado 
de Sérgio Vieira Araújo (Araujo, 2011).

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os estudos hidrológicos apresentados a seguir 
foram elaborados com o objetivo de determinar as 
vazões de cheia no rio Perequê-Açu associadas a diversos 
tempos de retorno, uma vez que nenhuma informação 
hidrológica a respeito deste rio se encontra disponível 
na literatura. A metodologia utilizada nos cálculos 
compreendeu duas etapas distintas. Na primeira, foi 
realizada a análise das equações de chuvas intensas 
disponíveis e escolha daquela a ser utilizada no modelo 
hidrológico. No cálculo das vazões de cheia, segunda 
etapa, foi utilizado um modelo de transformação de 
chuva em vazão e foi ajustada também uma distribuição 
de probabilidades com dados da estação fluviométrica 
de Paraty (Tabela III). 

ANáLISE DAS EQUAÇõES DE CHUVAS IN-
TENSAS DISPONÍVEIS

CHUVAS INTENSAS NO BRASIL - OTTO PFAFS-
TETTER

O Engenheiro Otto Pfafstetter no estudo 
“Chuvas Intensas no Brasil” (Pfasfstetter, 1982) 
ajustou para 98 estações pluviográficas e pluviomé-
tricas, pertencentes a rede do antigo Departamento 
Nacional de Meteorologia (DNMET), equações de 
chuvas intensas para durações variando de 5 minutos 
a 48 horas.

Vale ressaltar que das estações pluviométricas 
apresentadas na Tabela 1, a estação de Ubatuba é a única 

com equação de chuvas intensas definida no estudo do 
Otto Pfafstetter.

A equação de Ubatuba foi ajustada a partir de dados 
obtidos de 7,6 anos de operação do pluviógrafo e de 15,9 
anos de pluviômetro. 

As equações ajustadas têm a seguinte expressão geral 
(equação 1):

onde:
P - precipitação máxima em mm;
T - tempo de recorrência em anos;
α e β - valores que dependem da duração da 

precipitação;
γ, a, b, c - valores constantes para cada posto.
Os valores γ, a, b, c, referentes à estação de Ubatuba, 

constam da tabela IV, enquanto que os valores de α e β, 
para a mesma estação, são apresentados na tabela V.

Tabela IV - Equação de Chuvas Intensas - Estação de Ubatuba

Tabela V - Equação de Chuvas Intensas - Estação de Ubatuba 
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A tabela VI reúne a curva Intensidade x Duração x 
Frequência, calculada para a estação de Ubatuba. 

ESTUDO DE REGIONALIzAÇÃO DE CHU-
VAS INTENSAS NO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO - CPRM

O estudo de chuvas intensas no Estado do Rio de Janeiro 
foi elaborado pela CPRM (CPRM, 2000) a partir de dados 
de 44 estações pluviográficas distribuídas ao longo de todo o 
território estadual. Este estudo teve a finalidade de determinar 
curvas IDF regionais, válidas para regiões homogêneas 
previamente estabelecidas. A metodologia empregada no 
estabelecimento dessas curvas regionais compreendeu:

•	Leituras de pluviogramas e obtenção de séries de 
duração parcial de alturas pluviométricas superiores a 
determinados valores de referência, para durações de 5, 
10, 15, 30 e 45 min e de 1, 2, 3, 4, 8, 14 e 24 horas;

•	Definição preliminar das regiões homogêneas;
•	Análise de consistência de dados através da aplica-

ção da estatística “medida de discordância” da es-
tação em relação ao padrão regional, baseada em 
momentos-L;

•	Verificação do grau de heterogeneidade regional 
através da comparação da variabilidade da razão dos 
momentos-L amostrais de uma estação com aquela 
esperada de uma região homogênea. Validação das 
regiões homogêneas;

•	Seleção das distribuições de frequências regionais 
através do ajuste das distribuições Logística 
Generalizada, Generalizada de Valores Extremos, 
Generalizada de Pareto, Generalizada Normal e 
Pearson tipo III, estimando seus parâmetros a partir 

dos momentos-L regionais. Aplicação do teste de 
aderência (ZDIST) para verificar o ajuste entre a 
distribuição candidata e os dados regionais;

•	Definição da distribuição regional anual e dos 
quantis adimensionais para as durações “d” 
levantadas e período de retorno “T” desejados;

•	Definição do “index-flood” através de modelo 
de regressão entre a intensidade média de uma 
determinada duração, a duração da precipitação e a 
precipitação média anual no local;

•	Análise de frequência regional, através do método de 
regionalização da curva adimensional de frequências 
denominado utilizando momentos-L;
As equações IDF para cada região homogênea tem a 

seguinte expressão (equação 2):

Onde:

jdTi ,,ˆ  é a estimativa da intensidade de chuva, em 
mm/h, de duração d minutos, no local j, 
associado ao período de retorno T, em anos;

di  index-flood de cada estação, estimado através 
de modelo de regressão de di  com a duração 
d e a precipitação média anual;

dT ,µ  representa os quantis adimensionais de fre-
quência, válidos para cada região homogênea, 
associados a T e d.

Tabela VI - Chuvas Intensas da Estação de Ubatuba: Curva IDF (Pfafstetter, 1982)
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Para a região homogênea 4, na qual se localiza a 
cidade de Paraty, o modelo de regressão resultante tem as 
seguintes expressões gerais (equações 3 e 4): 

Onde Pj é a precipitação média anual, em mm, no 
local j, dentro da região homogênea.

Os quantis de precipitação adimensionais de 
frequência regionais anuais válidos para a região 
homogênea 4 são apresentados na tabela VII.

A precipitação média anual das estações localizadas 
no município de Paraty, apresentadas na tabela II, varia 
de 1719 a 2229 mm. Para cálculo das chuvas intensas na 
bacia do rio Perequê-Açu, a precipitação média anual foi 
considerada, de forma conservadora, igual a 2200 mm. 
A tabela VIII apresenta a curva intensidade-duração-
frequência na bacia do rio Perequê-Açu.

Tabela VII

Tabela VIII



  308 · Fernanda Rocha Thomaz, Paulo Marcelo Lambert e Friedrich Wilhelm Herms

Formação e Ocupação de Litorais nas Margens do Atlântico - Brasil / Portugal

EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS PARA 
PARATY - SERGIO VIEIRA DE ARAúJO

A equação de chuvas intensas, ajustada na dissertação 
de mestrado de Sérgio Vieira de Araujo (Araujo, 2011), 
tem a expressão estabelecida pela equação 5:  

          Onde:
i intensidade de chuva em mm/h;
TR tempo de recorrência, em anos;
t duração em minutos.

A tabela IX apresenta as curvas intensidades duração 
frequência em Paraty para tempos de recorrência de 10, 
20, 50 e 100 anos.

ANáLISE DOS ESTUDOS DISPONÍVEIS

Os valores de intensidades pluviométricas calcula-
das a partir das equações de chuvas intensas de estudos 
disponíveis na região deveriam guardar, em princípio, 
uma razoável consistência entre si. Entretanto, a não 
uniformidade das metodologias, dos tipos de dados, da 

extensão dos históricos e dos períodos utilizados, dentre 
outros aspectos, pode determinar diferenças significativas 
entre os valores de intensidades pluviométricas.

Para análise das equações de chuvas intensas foram 
determinadas as curvas IDF para 20 anos de recorrência 
apresentada nas figuras 4 e 5.

Tabela IX
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Figura 4 - Comparação de curvas IDF de estudos de chuvas intensas na região (tempo < 120 min)

Figura 5 - Comparação de curvas IDF de estudos de chuvas intensas na região (tempo > 120 min)
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Observa-se, nas figuras 3 e 4, que a equação de 
chuvas intensas ajustada para a estação de Ubatuba 
pelo Engenheiro Otto Pfafstetter, fornece valores de 
intensidades pluviométricas superiores aos valores da 
CPRM e de Sérgio Vieira de Araujo. 

A tabela II mostra que as precipitações médias 
anuais em Ubatuba são superiores às observadas nas es-
tações pluviométricas localizadas no município de Paraty. 
Pela análise da localização do município verifica-se que a 
bacia do rio Perequê-Açu drena para a baía de Paraty, e  
fica protegida das frentes frias por uma barreira orográ-
fica. Já o município de Ubatuba recebe as frentes frias 
diretamente o que justifica os elevados índices pluviomé-
tricos em relação à Paraty.

Por este motivo, e considerando ainda que a equação 
de Ubatuba foi ajustada com base em um histórico muito 
curto, apenas 7,6 anos de observações, sua utilização foi 
descartada.

Assim, a equação de chuvas intensas estabelecida 
pela CPRM foi escolhida para aplicação no projeto em 
estudo.

DETERMINAÇÃO DAS VAzõES DE CHEIA

Para determinação das vazões de cheia na bacia do 
rio Perequê-Açu foram utilizadas duas metodologias di-
ferentes. A primeira consistiu na utilização de método de 
transformação de chuva em vazão, no qual as vazões de 
pico dos hidrogramas de cheia são determinadas a partir 
da chuva de projeto1, o que exige o conhecimento das 
chuvas intensas associadas a diversas probabilidades de 
ocorrência. Para aplicação desta metodologia foi utilizado 
o modelo Hidro-Flu desenvolvido pela COPPE/UFRJ 

(Magalhães, et. al, 2005) que tem como principal carac-
terística a transformação da chuva na bacia em vazão no 
ponto de interesse.

A segunda metodologia utilizada consistiu na 
determinação das vazões de cheia através de ajuste de 
distribuição de probabilidades com os dados da estação 
fluviométrica de Paraty que possui uma série de cerca de 
40 anos de observações.

A descrição das metodologias empregadas bem 
como os resultados encontrados, é apresentada nos itens 
a seguir.

VAzõES DE CHEIA COM O MODELO 
HIDRO-FLU

DESCRIÇÃO DO MODELO

Para a modelagem hidrológica utilizou-se como 
ferramenta o Sistema Hidro-Flu, um programa compu-
tacional desenvolvido na COPPE/UFRJ que, entre múl-
tiplas aplicações, pode servir exclusivamente como um 
modelo chuva-vazão do tipo concentrado.

No Hidro-Flu, o cálculo de um hidrograma a partir 
de um hietograma de projeto é dividido em quatro etapas 
principais:

•	 Caracterização da Bacia Hidrográfica;
•	 Hietograma de Projeto;
•	 Separação dos Escoamentos;
•	 Hidrograma de Projeto.

Essas etapas são representadas no esquema a seguir 
(figura 6) que descreve a sequência metodológica para 
cálculo das vazões de cheia em uma bacia hidrográfica.

Figura 6 – Diagrama das etapas de cálculo de vazões do programa Hidro-Flu.

1 A chuva de projeto é utilizada no dimensionamento de obras hidráulicas. É aquela que gera condições críticas de escoamento.
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CARACTERIzAÇÃO DA BACIA HIDRO-
GRáFICA

Esta etapa tem por objetivo a determinação do 
tempo de concentração da bacia, sendo necessários dados 
referentes às seguintes variáveis:

•	Área de Drenagem da Bacia Hidrográfica, em km² (A);
•	Extensão do Curso d’Água Principal, em km (L);
•	Declividade do Curso d’Água Principal, em m/m (S);
•	Desnível entre o ponto mais elevado e o exutório, 

em metros;

•	Velocidade Média do Escoamento no Curso d’Água 
Principal, em m/s (v);

•	Vazão de Base, em m³/s (Qb);
•	Coeficiente de Cobertura Vegetal (p);

A partir destes dados, o modelo determina o 
tempo de concentração da bacia hidrográfica utilizando 
equações empíricas disponíveis na literatura técnica, 
apresentadas na tabela X. Os resultados servem de apoio 
para a escolha do tempo de concentração que se mostrar 
mais apropriado ao caso em estudo.

HIETOGRAMA DE PROJETO

A chuva de projeto a ser utilizada na simulação poderá ser 
calculada a partir de equações de chuvas intensas (Equação do 
tipo Otto Pfafstetter ou Equação Clássica de Chuvas Intensas) ou 
poderá ser utilizada uma sequência de chuva qualquer, como 
em casos de simulação de eventos já ocorridos, requerendo 
apenas a entrada direta dos valores de precipitação.

Nesta mesma etapa, deve-se definir também como 
será feita a Distribuição Temporal da Chuva. O sistema 
possui duas opções para esta distribuição:

•	Método do Bureau of Reclamation: Cada 
temporal é dividido em uma sequência de blocos 
de chuva de forma que o mais intenso é colocado 
na posição central, e os demais são colocados 
alternadamente à direita e a esquerda.

•	Chuva Constante no Tempo: Para a forma de 
chuva constante é feita uma média das precipitações 
geradas para cada intervalo de tempo por uma das 
equações, e adota-se esta média como a precipitação 
por toda a sua duração.

Com relação à distribuição espacial da chuva na bacia, 
o usuário pode utilizar a opção de redução do volume de 
chuva gerada em função da área de drenagem da bacia. O 
sistema faz essa redução baseada no cálculo do coeficiente 
de redução, através de uma equação ajustada para algumas 
bacias de médio porte. A equação apresenta-se da seguinte 
forma onde A corresponde a área de drenagem:

SEPARAÇÃO DOS ESCOAMENTOS

O programa Hidro-Flu possui três métodos 
implementados, que manipulam parâmetros dos principais 
fenômenos hidrológicos atuantes na separação do escoamento 
superficial em bacias de pequeno e médio porte: Método 
Racional, Método dos Índices e Método do Soil Conservation 
Service (SCS), sendo o último utilizado no presente estudo.

O método do SCS tem como premissa a razão entre 
o volume infiltrado e a capacidade de infiltração como 
sendo diretamente proporcional à razão entre a chuva 
excedente e a precipitação total. Matematicamente, esta 
premissa pode ser expressa por:

Onde:
Pe – Chuva excedente;
P – Chuva;
Ia – Abstração Inicial; 
S – Armazenamento no Solo.

Tabela X
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O coeficiente k expressa uma porcentagem do 
armazenamento e o CN, que pode variar de 0 a 100, 
representa as características do solo e do uso da terra. As 
tabelas XI e XII apresentam valores do CN para bacias 
rurais e urbanas, de acordo com os tipos de solo e condições 
de umidade, listados a seguir, para diferentes padrões de 
uso do solo. A tabela XIII apresenta correções nos valores 
de CN para outras condições iniciais de umidade.

TIPOS DE SOLO

Solo A: solos que produzem baixo escoamento 

superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos 
com silte e argila.

Solo B: solos menos permeáveis do que o anterior, 
solos arenosos menos profundos do que o tipo A e com 
permeabilidade superior à média.

Solo C: solos que geram escoamento superficial 
acima da média e com capacidade de infiltração abaixo 
da média, contendo porcentagem considerável de argila 
e pouco profundo.

Solo D: solos contendo argilas expansivas e pouco 
profundos com muito baixa capacidade de infiltração, 
gerando a maior proporção de escoamento superficial.

Tabela XI
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CONDIÇõES DE UMIDADE

AMC I: situação em que os solos estão secos. Na 
estação de crescimento, a precipitação acumulada dos 
cinco dias anteriores é menor que 36 mm e em outro 
período, menor que 13 mm.

AMC II: situação média em que os solos correspon-
dem à umidade da capacidade de campo.

AMC III: situação em que ocorreram precipitações 
consideráveis nos cinco dias anteriores e o solo encontra-
se saturado. No período de crescimento, as precipitações 
acumuladas nos cinco dias anteriores, são menores que 
53mm e no outro maior que 28 mm.

Tabela XII
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HIDROGRAMA DE PROJETO

A última etapa consiste na transformação da chuva 
excedente em um hidrograma de projeto. No programa 
Hidro-Flu esta etapa é executada através da aplicação do 
método de Hidrograma Unitário Sintético (HUS) que 
pode ser interpretado como uma composição entre o 
Hidrograma Triangular do Método Racional adaptado 
para chuvas complexas e o Hidrograma Unitário Sintético 
do SCS.

Como o Hidrograma Triangular do Método 
Racional superestima a vazão de pico, o programa 
acrescenta a este uma equação que representa a passagem 
por um reservatório linear, promovendo assim um 
amortecimento segundo um coeficiente de depleção (k), 
calibrado automaticamente para ajustar a vazão de pico 
à vazão de pico do método do SCS. Este procedimento 
não só corrige as vazões de projeto, como também reflete 

o amortecimento do escoamento superficial decorrente 
do fluxo e do armazenamento deste sobre a superfície da 
bacia e na calha fluvial.

Esse amortecimento é feito utilizando-se a Equação da 
Continuidade aplicada a um volume de controle, dada por:

E o Princípio do Reservatório Linear:

Onde:
I – vazão de entrada no reservatório;
O – vazão de saída do reservatório;
S – armazenamento no reservatório;
K – coeficiente de depleção do reservatório linear.

Tabela XIII
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A equação da continuidade é resolvida através 
do Método das Diferenças Finitas, considerando um 
esquema explícito e progressivo no tempo, resultando 
em:

ção do reservatório linear é dependente tanto da relação 
Δt/K quanto do próprio Δt. Este parâmetro pode ser 
definido manualmente ou calibrado automaticamente 
pelo sistema.

Na etapa de calibração automática deste parâmetro 
é utilizado um procedimento baseado no Hidrograma 
Unitário Triangular (HUT) do SCS. Neste método a 
recessão apresenta duração igual ao produto da ascensão 
por um Coeficiente Beta (β), usualmente igual a 1,67. A 
tabela XIV apresenta alguns valores típicos para β.

Assim, o reservatório linear promove o amorteci-
mento do hidrograma e tem seu funcionamento defini-
do pelo valor do Coeficiente de Depleção. De fato, a atua-

Uma descrição mais detalhada do programa pode 
ser vista no artigo “Sistema Hidro-Flu para apoio a 
projetos de drenagem” (MAGALHÃES et al, 2005) e no 
manual do programa.

APLICAÇÃO DO MODELO HIDRO-FLU

Na modelagem hidrológica da bacia do rio Perequê-
açu, foram adotados os seguintes dados e critérios para o 
cálculo das vazões de enchente:

•	Tempo de recorrência igual a 20 anos;
•	Tempo de duração da precipitação igual ao tempo 

de concentração da bacia hidrográfica;

•	Tempo de concentração calculado pela equação de 
Kirpich, dividindo-se o rio principal em dois trechos 
com declividades distintas, de acordo com a tabela a 
seguir (Tabela XV).
•	Separação da precipitação efetiva através do método 

SCS;
•	Distribuição temporal da chuva através do Método 

do Bureau of Reclamation;
•	Distribuição espacial da chuva na bacia em função 

da área de drenagem da bacia;
•	Características dos solos de cada bacia, uso e forma de 

ocupação, representadas pela curva número (Curve 
Number do SCS), considerando um valor de CN 

Tabela XIV

Tabela XV
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igual a 70 em função das características da bacia;
•	Chuvas intensas obtidas pelo estudo de regionaliza-

ção elaborado pela CPRM.
•	Os dados de entrada e de saída do Sistema Hidro-

Flu, considerando os critérios e dados utilizados, 
são apresentados na tabela XVI que também 

reúne as vazões de cheia associadas a 20 anos de 
recorrência. A figura 7 apresenta o hidrograma de 
vazões.

Figura 7  - Hidrograma de cheia do rio Perequê-Açu na Foz com TR = 20 anos

Tabela XVI
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VAzõES DE CHEIA COM O POSTO FLU-
VIOMéTRICO DE PARATY

A série de vazões médias diárias máximas anuais do 
posto de Paraty no período 1963 a 2004 é apresentada na 

tabela XVII, que reúne também as estatísticas desta série: 
média ( x ), desvio padrão (s), coeficiente de variação e 
assimetria (g).

Após a definição das séries de vazões máximas 
anuais, foram ajustadas as distribuições de Gumbel 
e Exponencial de dois parâmetros, utilizando-se o 
método dos momentos. Para seleção da distribuição 
de probabilidades a ser empregada, foi considerada a 
recomendação das “Diretrizes para Estudos e Projetos 
de Pequenas Centrais Hidrelétricas” (ELETROBRÁS, 
2000), que indica a utilização da distribuição de Gumbel 

para séries com assimetria inferior a 1,5 e Exponencial 
com 2 Parâmetros para assimetrias superiores. Para a 
distribuição de Gumbel foram consideradas as seguintes 
equações:

Tabela XVII
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Onde α e µ são parâmetros a estimar, representados 
por:

Como a assimetria das séries de vazões máximas 
anuais das duas estações é inferior a 1,5, foi utilizada a 
distribuição de Gumbel, de acordo com a recomendação 
dos estudos da Eletrobrás.

Para avaliação dos graus de aderência obtidos entre 
a distribuição e as amostras, foi calculada a estatística 

( ) )(ˆmax2 xFxFD xx −=  para o teste de Kolmogorov 
- Smirnov, que reflete o maior desvio observado entre a 
probabilidade de ocorrência de cada valor amostral, calculada 
a partir da distribuição ajustada, e a probabilidade empírica 
do elemento dentro da própria amostra. A aplicação do 
teste, resumido na tabela XVIII, indicou que, para a série de 
vazões analisadas, a hipótese de adequação de ajuste (D2 < 
D2 crítico) é aceita para um nível de significância de 5 %.

Para a distribuição Exponencial de 2 Parâmetros 
têm-se as equações:

Onde α e µ são parâmetros a estimar, dados por:

Na tabela XIX são apresentadas as vazões máximas 
anuais associadas a diversas recorrências, calculadas para 
o rio Perequê-Açu na estação de Paraty. 

Visto que as vazões de cheia podem apresentar 
flutuações em questões de horas ou até minutos, 
principalmente em bacias hidrográficas pequenas, 
foi utilizado o critério de Füller para determinação 
da vazão máxima instantânea, que apresenta a 

seguinte expressão:

Onde, AD é área de drenagem controlada pela 
estação de Paraty em km². 

Tabela XVIII

Tabela XIX
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A tabela XIX reúne as vazões máximas instantâneas 
calculadas pelo critério de Füller.

As vazões máximas anuais e máximas instantâneas 
na foz do rio Perequê-Açu, para diversos tempos de 
retorno, foram determinadas através de relação de áreas 

de drenagem, tendo como base o posto de Paraty, de 
acordo com a seguinte expressão:

Onde:
AFoz  – área de drenagem na foz do rio Perequê-Açu, 

igual a 111,4km2;
AParaty – área de drenagem no posto fluviométrico de 

Paraty, igual a 79 km2.
As vazões resultantes são apresentadas na tabela XX.

CONSIDERAÇõES FINAIS

As metodologias utilizadas para determinação das 
vazões de cheia apresentaram diferenças entre os resultados 
de cerca de 20%. Assim, de forma conservadora adotou-

se como base para os estudos hidráulicos do rio Perequê-
Açu no seu trecho urbano, para o tempo de recorrência 
de 20 anos, a vazão de 203,7 m3/s, determinada através 
de ajuste de distribuição de probabilidades com os dados 
da estação de Paraty.

Tabela XX
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