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RESUMO 

Dentre as concepções metodológicas desenvolvidas para estudos integrados 
do meio ambiente, sobressai a teoria geoecológica, concebida, inicialmente, como 
Ecologia da Paisagem, a qual fundamenta-se nos estudos da associação dos seres 
vivos (biocenoses) com seu espaço natural (paisagem). Além disso, tendo em vista a 
planificação da paisagem e a proteção da natureza, a visão geoecológica incorpora a 
análise dos componentes socioeconômicos e socioculturais modificadores da 
paisagem (fator antrópico). Desse modo, a pesquisa aborda a problemática do uso 
insustentável da paisagem marinho-costeira, enfatizando a necessidade de 
reconhecer o espaço natural que caracteriza a faixa marinho-costeira, através do 
estudo dos recursos hidrobiológicos marinhos e dos ecossistemas litorâneos. Assim, 
com base nas inquietudes manifestadas pelos moradores das comunidades 
tradicionais de La Concepción, La Laguna, Purio e Mariabé, a área de estudo situa-se 
na bacia hidrográfica baixa do rio Purio (ao sul do Panamá), na qual localiza-se a 
unidade de gestão ambiental (a faixa marinho-costeira). A tese teve como objetivo 
geral aplicar a avaliação geoecológica da paisagem, fundamentada na proposta 
metodológica de Rodríguez (2012), procurando avaliar o grau de sustentabilidade 
ambiental da paisagem marinho-costeira, e justificar a proposta de zoneamento 
ambiental. Além disso, a pesquisa se respaldou na teoria Geoecológica de Troll (1963, 
1973), nos princípios metodológicos da classificação Geoecológica da Paisagem a 
nível local, segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004, 2007, 2010) e nas 
recomendações de Cavalcanti e Viadana (2007) sobre a análise da paisagem para a 
organização do espaço geográfico. Consequentemente, baseados no zoneamento 
funcional da paisagem, e por meio do trabalho de campo (conjuntamente com os 
líderes comunitários), foi possível pesquisar os principais processos geoecológicos 
degradantes, e delimitar as unidades geoecológicas na faixa litorânea, considerando 
os fatores paisagísticos de cunho ecológico e antrópico. Além disso, a determinação 
das unidades geomorfológicas geradas a partir dos dados SRTM se mostraram 
fundamentais para a realização do mapeamento das unidades geoecológicas na 
costa. Finalmente, os resultados evidenciaram que a avaliação geoecológica da 
paisagem possibilita as regulamentações para o desenvolvimento das atividades 
econômicas e da proteção ambiental, decisões que, por conseguinte, contribuem para 
melhorar a qualidade de vida das comunidades locais.   

 

Palavras chave: Geoecologia. Sustentabilidade Ambiental. Paisagem marinho-
costeira. Faixa Litorânea. Zoneamento Ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Among the methodological conceptions developed for integrated studies of the 
environment stands out the Geoecological theory, conceived initially like Ecology of 
the Landscape which bases in the studies of the association of the living beings 
(biocenose) with its natural space (landscape). Besides that, with regard to the 
planning of the landscape and the protection of nature, the geoecological vision 
incorporates the analysis of the socioeconomic and sociocultural components that 
modify the landscape (anthropic factor). In this way, the investigation tackles the 
problematic of the not sustainable use of the coastal landscape emphasizing the need 
to identify the natural space that characterizes the coastal marine band through the 
study of the marine hydrobiological resources and of the seaboards ecosystems. Like 
this, with base in the interests manifested by the inhabitants of the traditional 
communities of La Concepción, La Laguna, Purio and Mariabé; the area of study 
located  in the low watershed of the river Purio (south of Panama), in which it locates  
the unit of environmental management (the coastal marine band). The thesis aimed to 
apply the geoecological evaluation of the landscape, based in the methodological 
proposal of Rodriguez (2012), it evaluates the degree of environmental sustainable of 
the coastal marine landscape, and justify the proposal of environmental zoning. 
Besides that, the investigation backed Trollʼs (1963; 1973) geoecological theory, in the 
methodological principles of the geoecological classification of the landscape at local 
level; according to Rodriguez, Silva and Cavalcanti (2004; 2007; 2010) and it follows 
the recommendations of Cavalcanti and Viadana (2007) on the analysis of the 
landscape for the organization of the geographic space. Consequently, based in the 
functional zoning of the landscape and by means of the work of field (jointly with the 
community leaders) was possible to investigate the main degrading geoecological 
processes, and delimiting the geoecological units in the seaboard band considering 
the ecological and anthropic elements of the landscape origin. Besides that, the 
determination of the geomorphological units generated from the data SRTM showed 
to be fundamental for the realization of the mapping of geoecological units in the coast. 
Finally, the results show that the geoecological evaluation of the landscape makes 
possible the creation of regulations and laws for the development of the economic 
activities as well as those for the environmental protection, decisions that, contribute 
to improve the quality of life of the local communities. 
 
Key Words: Geoecology. Environmental Sustainability. Coastal Marine Landscape. 
Seaboard. Environmental Zoning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Num mundo caracterizado pelas economias de mercado, impostas pelo modelo 

econômico capitalista, são as populações rurais e tradicionais as que principalmente 

sofrem as pressões econômicas do sistema. Um sistema que, com o pretexto de 

melhorar a qualidade de vida e proporcionar segurança alimentar, procura oferecer 

novas áreas de lazer e acrescentar a produtividade das áreas agrícolas, sem avaliar 

os efeitos dos impactos socioeconômicos e culturais, gerando novos grupos de 

populações vulneráveis ao promover políticas de desenvolvimento sustentável 

incompatíveis com os modelos de produção locais e as tradições socioculturais. Tais 

políticas são aceitas por fracas democracias latino-americanas, que, com propostas 

errôneas para o uso do espaço geográfico acarretam desmatamentos, contaminação 

e superexploração dos recursos naturais, além, da geração e modificação das leis de 

ordenamentos territoriais e zoneamentos, para atingir o novo objetivo: o de justificar 

legalmente a ocupação das áreas restritas e de fragilidade ambiental.  

Baseados nessa realidade descrita, os estudos geográficos ganham 

credibilidade ao conceber a Geografia como a ciência que estuda o espaço 

geográfico, porém, é a ciência responsável pela ordenação da paisagem e pelo 

ordenamento dos territórios. Uma ciência que visa gerar subsídios que facilitem 

recomendações para o uso dos instrumentos de gestão ambiental (de tratamento, de 

recuperação e de compensação), garantindo o aproveitamento sustentável dos bens 

e serviços ambientais da paisagem, possibilitando, no futuro, o ótimo desenvolvimento 

das atividades sociais, culturais e econômicas dos homens. 

A esse respeito, Troppmair (2012) salienta que a Geografia é a ciência que 

estuda a organização do espaço, objetivando a análise da disposição dos elementos 

da paisagem, suas inter-relações e as mudanças do espaço geográfico, com o passar 

do tempo. Além disso, o autor ainda ressalta o trabalho do geógrafo, o qual 

(...) estuda as geobiocenoses, que são os ecossistemas do ecólogo e biólogo, 
uma perspectiva horizontal, pois seu enfoque recai sobre a distribuição, a 
estrutura e a dinâmica da organização espacial evolvendo os componentes 
abióticos e bióticos. A geobiocenose passa a ser um subsistema do 
geossistema, pois a distribuição e a organização das diferentes 
biogeocenoses, seja quanto à estrutura, seja quanto ao dinamismo, formam 
um mosaico que é a própria paisagem do geossistema. (TROPPMAIR, 2012, 
p. 6).  
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A área de pesquisa enfocada neste trabalho localiza-se ao sul da Península de 

Azuero, na República do Panamá, especificamente sobre a faixa litorânea e costeira 

da bacia baixa do rio Purio, na Província Dos Santos. No Panamá, devido à sua beleza 

cênica e sua rica biodiversidade, as faixas litorâneas recebem intensa pressão 

antrópica por diversos grupos de interesse que interagem de forma desarticulada, 

procurando satisfazer suas necessidades vitais para atingir melhor qualidade de vida, 

trazendo consigo o movimento de diversos processos geoecológicos degradantes.  

Portanto, na área de estudo, ganha importância o desenvolvimento de 

pesquisas que justifiquem a implementação de técnicas de gestão ambiental 

(FERNÁNDEZ-VÍTORA, 1997; AMEND; ALMANZA, 2004) que procurem a 

conservação, proteção, restauração e recolocação dos bens e serviços ambientais 

que geram os ecossistemas marinhos costeiros, isto é, a revalorização do potencial 

ecológico e ambiental. Isso devido aos abusos feitos pelos homens, como a 

superexploração dos recursos hidrobiológicos marinhos, a utilização de métodos de 

pesca não adequados, a ocupação e uso desordenado do espaço, o descarte de lixo 

e poluentes que geram impactos ambientais negativos à paisagem (alguns de caráter 

transitório e, outros, permanentes) e sobre os seres vivos que habitam essa estreita 

faixa.  

Um exemplo é a perda das áreas de lazer, produto do processo de lotação na 

procura de novos espaços para o desenvolvimento das atividades turísticas, que 

merece especial atenção, uma vez que, segundo Boullón (2004) o espaço turístico é 

o resultado da presença e distribuição territorial dos atrativos turísticos, que são a 

matéria prima determinada pelo planejador turístico, que sempre estuda a 

possibilidade de propor um uso diferente do espaço atual. O autor ressalta, ainda, que 

deve-se planejar o uso turístico do espaço natural; contudo, sem pensar no 

planejamento da paisagem, já que as paisagens não são planejáveis, devido à 

subjetividade resultante da observação e interpretações das pessoas. Ao contrário, 

para Cruz (1998) os estudos prévios das paisagens costeiras, naturais ou modificadas 

pelo homem para projetos urbano-rurais costeiros, devem ser efetuados 

cuidadosamente, a fim de impedir a desorganização de seus ambientes ecológicos e 

mesmo a sua extinção. Então, certamente, Boullón fala da interpretação estética da 



23 
 

 
 

paisagem, no entanto, acatar essa visão simplista da paisagem põe em risco a 

sustentabilidade ambiental das unidades geoecológicas.  

Neste contexto, a presente pesquisa conduz ao estudo da Ecologia da 

Paisagem, também chamada de Geoecologia (TROPPMAIR, 2012). Busca 

demonstrar a pertinência e utilidade da visão da teoria geoecológica difundida por Troll 

(1963; 1973), com pareceres pautados, inclusive, nos aportes de Rodríguez (2012), 

Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004; 2007; 2010), Cavalcanti e Viadana (2007) e 

Troppmair (2012). De modo que, apoiado nessas contribuições, este estudo propõe a 

metodologia, para desenvolver a avaliação geoecológica aplicada ao zoneamento 

ambiental da paisagem; sendo indispensável determinar o arranjo da unidade de 

gestão ambiental, inventariar os componentes físicos e biológicos da paisagem, incluir 

o componente social através da participação dos moradores das comunidades locais, 

definir as unidades geoecológicas da paisagem, examinar as paisagens 

antropogênicas e avaliar o grau da sustentabilidade ambiental.  

Consequentemente, para atingir os objetivos, a tese é organizada em sete 

capítulos: 1. Introdução. No capítulo 2, são apresentados os antecedentes, a hipótese 

e os objetivos. No capítulo 3, apresenta-se a metodologia, tendo como foco a 

descrição da abordagem metodológica, enfatizando o uso dos materiais, as técnicas 

de geoprocessamento e da coleta de dados. O capítulo 4 explana a fundamentação 

teórica da pesquisa, com a discussão das referências epistemológicas pertinentes 

para validar os princípios de Geoecologia, a ordenação ambiental e os aspectos 

legais. No capítulo 5, apresenta-se a caracterização da área de estudo, a partir da 

localização e delimitação da unidade de gestão ambiental, além das características 

físicas, biológicas e socioculturais da paisagem. Já no capítulo 6, são apresentados 

os produtos elaborados, citando quatro aspectos: as paisagens antropogênicas, 

unidades geoecológicas, sustentabilidade ambiental e zoneamento ambiental.  Por 

último, o capítulo 7 compila as considerações finais que a pesquisa permitiu 

referendar.  
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

2.1. Justificativa e Antecedentes 

As faixas litorâneas são zonas de uma complexa interação, onde reagem os 

fluxos de energias resultantes do atmosfera, hidrosfera e litosfera. Considera-se como 

uma zona de interface entre os ecossistemas marinhos e continentais, embora para 

Derruau (1966), o contato entre a terra e o mar não seja uma linha, e, sim, uma 

superfície.  

Produto de sua beleza cênica e sua rica biodiversidade da zona marinho-

costeira, as faixas litorâneas recebem intensa pressão antrópica por diversos grupos 

de interesse, que interagem de forma desarticulada, procurando satisfazer suas 

necessidades vitais para atingir uma melhor qualidade de vida.  De fato, a ausência 

de pesquisas que sustentem, de forma integral, o funcionamento geoecológico, 

impossibilita a elaboração de um plano de ordenamento e gestão voltado às zonas 

marinho-costeiras, que reconheça os territórios como produtos de uma construção 

social baseada na identidade sociocultural das comunidades tradicionais. 

Assim, o interesse por conservar os ecossistemas que compõem a faixa 

marinho-costeira do estuário do rio Purio até Punta Mala data do ano 1992, segundo 

a ANAM (2009), quando o município de Pedasí assinou o convênio municipal no qual 

declara o estabelecimento do Refúgio de Vida Silvestre “Pablo Arturo Barrios”, um 

setor do litoral do distrito de Pedasí. Posteriormente, no ano 2009, a Autoridade 

Nacional do Ambiente, através de resolução nº 0313 (de 04 de maio) reconheceu e 

integrou a existência de 15.026.4 ha (13.914.5 ha de superfície marinha e 1.111.9 

terrestre) de superfície que conformam o Refúgio de Vida Silvestre “Pablo Arturo 

Barrios” dentro do sistema nacional de áreas protegidas. É importante assinalar que, 

incluindo somente as faixas litorâneas e o mangue da região sul, o refúgio de vida 

silvestre abrange, aproximadamente, 1.594.5 ha da zona de pesquisa (Figura 1).  
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Figura 1 - Refúgio de Vida Silvestre “Pablo Arturo Barrios” Fonte: Proyecto Ecológico Azuero1, 2015 - 
adaptado. 

 

Ratificando a pertinência da investigação, é oportuno incluir, como antecedente 

de caráter internacional, o estudo intitulado “La Geoecología como herramienta para 

la gestión ambiental – Estudio de caso de la cuenca hidrográfica superficial del río 

Quibú, Provincia Ciudad de La Habana, Cuba”.  Segundo Cádiz (2005, apud 

HASDENTEUFEL, 2008, p. 212), a ciência geográfica, com seu arsenal teórico-

metodológico, preocupa-se por atingir a sustentabilidade dos espaços e ordená-los de 

                                                           
1 Disponível em: <https://proecoazuero.org/sabina-barrios/>.  
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modo racional, com um enfoque espacial que permita articular os diferentes espaços, 

respeitando sua diversidade e procurando a harmonia entre as relações da sociedade 

e a natureza. Também, no Brasil, a pesquisa desenvolvida no litoral setentrional, 

intitulada “Geoecologia da Paisagem: Zoneamento e Gestão Ambiental em Ambientes 

Úmidos e Subúmidos”, foi apresentada no ano 2011, por Edson Vicente da Silva, 

professor titular da Universidade Federal do Ceará e Pesquisador do CNPq. Segundo 

Silva (2011), o texto destaca a importância do planejamento ambiental e como este 

pode ser efetivado a partir das bases fornecidas pela Geoecologia das Paisagens. 

A relevância do desenvolvimento da pesquisa torna-se evidente quando 

observamos, com mais atenção, as recomendações feitas pela Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), Agenda 21 

(capítulo 17), sobre a necessidade de proteger os ecossistemas marinho-costeiros 

através de ações e regulamentações que forneçam e atualizem os planos de 

ordenamento territoriais existentes e garantam o desenvolvimento sustentável dos 

territórios, reduzindo o número de zonas litorâneas de baixo risco de vulnerabilidade 

socioambiental.         

A inovação que o projeto apresenta refere-se à utilização dos princípios da 

teoria geoecológica, que, até hoje, ainda não é utilizada no Panamá, com a aplicação 

de técnicas de geoprocessamento de imagens orbitais e o emprego dos sistemas de 

informação geográfica para a análise dos dados espaciais onde se fundamenta a 

delimitação das paisagens naturais e antropogênicas, com o interesse de apresentar 

o plano de zoneamento ambiental baseados na determinação das unidades 

fisionômicas (geofácies) que integram a faixa marinho-costeira da bacia hidrográfica 

do rio Purio.  

Portanto, a avaliação geoecológica norteia o reconhecimento da composição 

das paisagens que constituem o espaço marinho-costeiro, através das quais é 

possível aferir a sustentabilidade geoecológica e consolidar a proposta de ordenação 

ambiental. De acordo com UNCED (1992), a área costeira contém hábitats diversos e 

produtivos, importantes para os estabelecimentos humanos, para o desenvolvimento 

e para a subsistência das populações locais; mas, na zona de pesquisa, o 

desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias, turísticas e de urbanização 

causam impactos ambientais significativos, que colocam em risco a fonte de renda e 
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a qualidade de vida de, aproximadamente, duzentas famílias entre as comunidades 

tradicionais de La Laguna, La Concepción, Purio e Mariabé, dedicadas à pesca 

artesanal e coleta de mariscos.  

Assim, com os resultados da pesquisa, pretendemos avaliar o grau de 

sustentabilidade ambiental da paisagem e auxiliar na conservação e uso sustentável 

dos biótopos que integram as paisagens da faixa marinho-costeira, assegurando, 

assim, a fonte de renda das comunidades tradicionais; ao mesmo tempo, os 

resultados permitirão evidenciar a importância dos estudos de geoecologia como 

ferramenta de gestão ambiental na elaboração de subsídios para o plano de 

ordenamento marinho-costeiro, redefinir a extensão das faixas litorâneas, classificar 

o tipo de costa, e até criar uma nova área protegida com a categoria de manejo de 

Paisagem Protegida.   

 

2.2. Hipótese e Objetivos 

A hipótese de trabalho e os objetivos visam, através da avaliação geoecológica, 

o reconhecimento da paisagem marinho-costeira e seu estado ambiental determinado 

pela incidência dos processos geoecológicos degradantes, para apresentar a 

proposta de zoneamento ambiental. 

 

2.2.1.  Hipótese de Trabalho 

Nossa hipótese de trabalho é que a avaliação geoecológica permite aferir o 

grau de sustentabilidade ambiental da paisagem marinho-costeira e determinar a 

proposta de zoneamento ambiental, através da identificação das unidades 

geoecológicas e a inter-relação das variáveis como os processos geoecológicos 

degradantes dos serviços e bens ambientais.  

 

2.2.2. Objetivos Gerais e Específicos    

Objetivo Geral:  

 Aplicar a avaliação geoecológica, fundamentada na proposta metodológica de 

Rodríguez (2012), para reconhecer a sustentabilidade ambiental da paisagem 
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marinho-costeira da bacia hidrográfica do rio Purio, para apresentar à proposta 

de zoneamento ambiental. 

 

Objetivos Específicos: 

 levantar as características físico-biológicas da faixa marinho-costeira da bacia 

hidrográfica do rio Purio; 

 determinar a área de influência marinha no continente, através da ocorrência 

dos recursos hidrobiológicos marinhos, para definir o arranjo da zona costeira; 

 determinar, com a participação das comunidades locais, os serviços 

ambientais, os bens ambientais, e os processos geoecológicos degradantes, 

da faixa marinho-costeira da bacia hidrográfica do rio Purio; 

 inventariar as unidades geoecológicas da faixa marinho-costeira da bacia 

hidrográfica do rio Purio; 

 determinar os tipos de uso e ocupação do espaço da faixa marinho-costeira da 

bacia hidrográfica do rio Purio, com base na classificação das paisagens 

antropogênicas; 

 determinar a sustentabilidade ambiental da faixa marinho-costeira da bacia 

hidrográfica do rio Purio, com base no deterioro dos serviços e bens 

ambientais, produto dos processos geoecológicos degradantes; 

 prover subsídios teórico-metodológicos para o planejamento das paisagens 

marinho-costeiras, através da proposta de zoneamento ambiental da bacia 

hidrográfica baixa do rio Purio.  
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3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Materiais 

          A imagem RapidEye 2012 (Cortesia da Autoridade do Canal de Panamá) foi 

utilizada, fundamentalmente, para a obtenção dos dados que compõem as paisagens 

antropogênicas e a identificação das geofácies da faixa litorânea. Fornecidas pela 

empresa alemã RapidEye AG, são o primeiro sistema orbital a incluir a banda Red-

Edge entre suas características (Tabela 1), específica para o monitoramento da 

atividade fotossintética da vegetação2.       

 

 Tabela 1 - Características das imagens RapidEye (2012) 

Autor: Solís, J.R. (2015), adaptado de XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto3 (2009) 

 

As imagens, com pixel de 5x5 metros e em cinco bandas espectrais, fazem dos 

satélites RapidEye um sistema único, que oferece soluções às mais diversas 

aplicações do Sensoriamento Remoto ligadas ao meio ambiente; onde, destacam-se 

pela alta eficácia na caracterização da paisagem, fato que é imprescindível aos 

procedimentos de tomada de decisões nas atividades de planejamento e gestão do 

espaço (COSTA; FRANCO, 2013) (Figura 2).  

 

                                                           
2 Felix, Kazmierczak e Espíndola. RapidEye: a nova geração de satélites de observação de Terra. 
3 Idem Nota 1. 

Missão – País   RapidEye – Alemanha  

InÍcio do projeto e tempo de vida Agosto 2008 – 7 anos  
Número de satélites e altitude 5 – 630 km 

Velocidade e período de revisita 27.000 km/h – 24 horas 
Hora de passagem no equador 11h00min. (aproximadamente) 

Tipo de sensor Multiespectral 
Largura da imagem 77 km 

Tamanho do Pixel (ortorretificado) 5 m 
Resolução Radiométrica 12 bits 

Bandas Espectrais 5 (Red, Green, Blue, Red-Edge, Near IR) 
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Figura 2 - Visualização. Imagem RapidEye original. Escala Aproximada: 1:125.000 (2012). Fonte: 
Cortesia da Autoridade do Canal de Panamá 

 

A Imagem SRTM-DTED 2011 (Shuttle Radar Topographic Mission –Digital 

Terrain Elevation Data)  é fornecida gratuitamente pelo U.S.Geological Survey (USGS) 

(Figura 3) e as características de seus dados espaciais incluem pixel com resolução 

de 30x30 metros, Datum Vertical: Nível Médio do Mar do Geoide WGS-84, Datum 

Horizontal: World Geodetic System 1984 (WGS-84) e formato de imagens de 16 bits. 

Para o ano 2000, os modelos digitais gerados com essas imagens tinham uma 

resolução espacial de 90x90 metros, mas é importante destacar as origens do projeto 

SRTM, que, segundo Crepani e Medeiros (2005), incluía entre suas características:  

O Projeto SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) representa a primeira 
experiência de interferometria a bordo de uma nave espacial. No período de 
11 a 22 de fevereiro de 2000, a bordo do Space Shuttle Endeavour, numa 
altitude de voo de 233 km e uma inclinação de 57º, um conjunto composto 
por duas antenas coletou 14 Terabytes de dados que permitiram a avaliação 
do perfil de altitude para criação de modelo digital tridimensional da Terra 
entre as latitudes 60ºN e 58ºS.  

Este arranjo de antenas consiste em uma principal, americana, do sistema 
SIR-C, operando na banda C com comprimento de onda de 6.0 cm colocada 
no compartimento de carga da nave com função de transmissão e recepção 
e outra antena secundária, germano-italiana, do sistema X-SAR, operando 
na banda X com comprimento de onda de 3,1 cm com função de recepção, 
colocada na extremidade de uma haste de 60 metros de comprimento fora da 
nave, configurando a linha de base interferométrica que garante a observação 
a partir de dois pontos ligeiramente diferentes (CREPANI e MEDEIROS, 
2005, p. 1-2). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_do_mar
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Figura 3 - Download da Imagem SRTM da península de Azuero. Panamá. Fonte: U.S.Geological 
Survey (USGS). 

 

A Carta Topográfica Pedasí foi disponibilizada pelo Instituto Geográfico 

Nacional “Tommy Guardia” (Panamá). Apresentada em escala 1:50.000, com Datum 

Norte América 1927, projeção UTM – Zona 17, elipsoide Clarke 1866 e redação 

cartográfica de 1990. Essa carta foi utilizada para orientar o trabalho de campo e como 

raster para verificar pontos na imagem RapidEye (2012), além de extrair informação 

correlativa aos dados de estradas, caminhos, trilha, povoados e drenagem.     

Para o trabalho de campo e laboratório foram utilizadas: Garmin 60/GPS-

WAAS/2006 (Sistema de Posicionamento Global - Wide Area Augmentation System), 

câmera digital Olympus HDx12.5/nº VR-320, martelo, cinzel, fita métrica/30 m, lupa, 

peneiras nº 230 (0.0625 mm) - 120 (0.125 mm) - 60 (0.25 mm) - 35 (0.5 mm) - 18 (>1 

mm), escala granulométrica, balança digital, calculadora, chibanca, pá quadrada, 

sacolas, entrevistas semiestruturadas e lápis.      
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3.2. Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos metodológicos utilizados para atingir os objetivos e realizar, 

com precisão, o levantamento das informações geográficas físicas e ecológicas na 

área de pesquisa fundamentam-se nos métodos de coleta de dados através da 

pesquisa bibliográfica e na base cartográfica de referência, do trabalho de campo para 

reconhecimento do espaço e nas atividades de ocupação e uso dos solos, na 

georreferenciação e coleta de dados físico-biológicos, além da aplicação de 

entrevistas aos moradores das comunidades locais. Logo, a etapa de análise foi 

desenvolvida apoiada na bibliografia textual, correlata aos temas de Geoecologia 

(fundamentação teórica) e organização do espaço, além do trabalho de laboratório 

para a análise das amostras de solos, rochas e das imagens orbitais; sendo criado o 

banco de dados para geoprocessamento no ambiente dos Sistemas Geográficos de 

Informações Arc GIS 10 e SPRING 5.1.8  

 

3.2.1. Procedimentos na coleta de dados 

A bibliografia textual de referência na área corresponde aos dados estatísticos 

de povoação e domicílios fornecidos pela Contadoria Geral da República (censos 

nacionais 2010), os documentos da Autoridade Nacional do Ambiente (2009) 

referentes à criação da área protegida “Pablo Arturo Barrios”, e dados históricos dos 

povoados de Pocrí, Mariabé e Purio, na tese de graduação, segundo Domínguez, 

Morán e Solís (1996). Já a documentação cartográfica de referência correspondente 

às características ambientais (Tabela 2) foi desenvolvida pelo Instituto Geográfico 

Nacional “Tommy Guardia” (IGNTG - ATLAS, 2007), e reeditados pela Autoridade 

Nacional do Ambiente (ANAM - ATLAS AMBIENTAL, 2010), exceto o mapa sobre a 

classificação taxonômica dos solos do Instituto de Pesquisas Agropecuárias de 

Panamá (IDIAP, 2010) e o mapa geológico (IGNTG, 1991). Além disso, o compêndio 

de dados climáticos das estações Dos Santos, A Palma e Pedasí foram fornecidos 

pela Empresa de Transmissão Elétrica S.A. 4 

 

                                                           
4 Disponíveis em: http://www.hidromet.com.pa/clima_historicos.php?sensor=1. 
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 Tabela 2 - Cartografia de Referência 
Mapas 

Temas Formato Escala Fonte 

Geologia Analógico 1:250.000 IGNTG, 1991 
Solos (classificação) Digital 1:2.000.000 IDIAP, 2010 
Solos (conservação) Analógico 1:1.000.000 IGNTG – ATLAS, 2007 

Clima Analógico 1:2.000.000 IGNTG – ATLAS, 2007 
Geomorfologia Analógico 1:1.000.000 IGNTG – ATLAS, 2007 
Zonas de vida Analógico 1:1.700.000 ANAM – ATLAS AMBIENTAL, 2010 

Autor: Solís, J.R. (2016) 

 

No campo, as técnicas aplicadas para coletar as informações foram 

desenvolvidas por observação e participação direta, realizadas em duas etapas:      

a) Na primeira etapa foi feito o reconhecimento do espaço natural, através do 

georreferenciamento das feições litorâneas, a coleta das amostras de rochas e 

os perfis de solos. Naquele período, destaque-se o desenvolvimento dos laços 

de amizades (fazendeiros e líderes comunitários), que precisamos para 

verificar os dados de uso de solos (padrões de ocupação) e obter informações 

correlatas aos serviços ambientais e aos problemas ecológicos da zona 

marinho-costeira (processos geoecológicos degradantes), determinados pelos 

moradores das comunidades de Purio, Mariabé, La Concepción e La Laguna.   

b) A seguir, as comunidades locais compartilham-nos suas experiências 

(atividades de subsistência) na produção de sal artesanal (planície 

fluviomarinha), na coleta de moluscos (planície fluviomarinha e de maré), 

crustáceos (planície fluviomarinha e costeira) e peixes (sublitoral e estuário); 

sendo possível verificar as espécies de consumo diário e determinar a área de 

influência marinha no continente, através da ocorrência dos recursos 

hidrobiológicos marinhos. Também, foi gerada com a participação dos líderes 

comunitários a entrevista semiestruturada, aplicada através dos grupos locais 

das comunidades citadas. 

      

3.2.2. Procedimentos na etapa de análise dos dados 

 As amostras de solos foram analisadas pelo laboratório de solos da 

Universidade do Panamá, segundo o sistema de classificação Soil Taxonomy, do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Logo, no laboratório da Geografia, 

foram analisadas e classificadas as amostras de rochas, além dos trabalhos de 
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geoprocessamento e levantamento do banco de dados onde é oportuno o destaque 

de:  

a) Processamento da Imagem RapidEye 2012 

As ferramentas computacionais utilizadas para o Geoprocessamento são o Arc 

GIS 10 e SPRING 5.1.8 Para Moura (2003) o termo geoprocessamento, surgido do 

sentido de processamento de dados georreferenciados, significa implantar um 

processo que traga progresso nos modos de grafar ou representar a Terra. O 

geoprocessamento se resume no armazenamento e na análise de dados. Segundo 

Meneses e Almeida (2010, p. 82), um segmento importante do processamento digital 

de imagens “consiste na execução de operações matemáticas dos dados, visando às 

suas transformações em imagens de melhores qualidades espectrais e espaciais, que 

sejam mais apropriadas para uma determinada aplicação”. O que significa que o 

processamento de imagens de sensoriamento remoto é orientado para cada tipo de 

problema. 

Assim, procedimentos de pré-processamento foram aplicados para a 

eliminação de ruídos e subtração de escuros, para melhorar a visualização da imagem 

(Figura 3), através da técnica de realce (contraste das bandas), e pelo uso do limite 

inferior dos valores digitais do histograma de cada banda, com a utilização do Software 

Spring 5.1.8. Aplicadas as técnicas de pré-processamento, a visualização da imagem 

permite uma boa avaliação do espaço que contêm a paisagem marinho- costeira. 

Utilizando a composição de suas bandas espectrais, é possível produzir uma 

composição colorida (falsa cor) para ressaltar a textura e a exposição de areias e 

cobertura vegetal: B2 - R, B4 - G e B5 - B (Tabela 3) (Figura 4). Desse modo, a imagem 

foi utilizada para obter a informação correspondente às feições litorâneas, formações 

vegetais e uso de solos.     

 
Tabela 3 - Bandas espectrais. Composição original e colorida 

Bandas espectrais 
Bandas: 

composição 
original 

Bandas: composição 
colorida 

(falsa cor) 

Avaliação das 
paisagens segundo a 
composição colorida 

Azul B1 – B   
Verde B2 – G B2 – R  Água 

Vermelho B3 – R    
Red-Edge B4 B4 – G  Areia e solo exposto 

Infravermelho próximo B5 B5 – B  Vegetação  

Autor: Solís, J.R. (2015) 
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Figura 4 - Visualização da imagem RapidEye em falsa cor. Escala aproximada 1:125.000. Fonte: 
Cortesia da Autoridade do Canal de Panamá 
 

b) Procedimentos para a criação dos dados vetoriais 

No ambiente do Software ArcGIS 10 foram realizados os procedimentos de 

análise espacial sobre a imagem SRTM (2011), para a obtenção das informações do 

relevo e delimitar a bacia hidrográfica, gerar a carta  hipsométrica, a carta de 

declividade e as unidades geomorfológicas da faixa marinho-costeira. Também, o 

levantamento dos dados vetoriais foi acompanhado do georreferenciamento da 

imagem RapidEye (2012) e a carta topográfica Pedasí (1990) para comparar os 

elementos vetorizados, expandir a bacia hidrográfica até o litoral e criar as cartas de 

zoneamento das paisagens antropogênicas e funcional.   

          Foram empregadas diferentes técnicas de processamento e análises de dados, 

destacando-se:  

 Imagem SRTM: mudança de Sistema de Coordenadas Geográficas – Lat/Long 

para Referências Geográficas Métricas (UTM/17). Sistema Geodésico Mundial 

1984 (WGS-84). Conversão radiométrica (ferramentas: ArcToolbox – Data 

Management tools – Raster – Raster Dataset – Copy Raster) do formato 
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(Raster) de Float 32 bits para 16 bits, já que, o range de 16 bits é o mais 

indicado para trabalhar com o modelo de elevação no caso da faixa marinho-

costeira onde temos elevações < 80 m, o que, por si só, invalidaria o uso de 

dados em 8 bits. 

 Georreferenciamento da carta Pedasí e a imagem RapidEye: na escala 

1:50.000, o desvio máximo aceitável deve ser inferior a 15 m, para trabalhar 

com o padrão de exatidão cartográfica Classe A (0,5 mm na escala do mapa. 

Por exemplo, na escala 1:50.000, 1 mm no mapa significa 50 metros da 

realidade, de modo que 0,5 mm no mapa significa 25 metros da realidade). 

Assim, são selecionados e distribuídos na imagem e na carta, 10 pontos de 

controle através dos quais o erro padrão (desvio padrão) total foi de 2.7992 m 

(Figura 5).  

 Extração de curvas de nível da imagem SRTM através das ferramentas 

Arctoolbox window – Spatial Analyst Tools – Surface – Contour; com valores 

de equidistância de 10 m, sendo necessário fazer uma revisão detalhada para 

corrigir alguns erros de edição (Figura 6).   

 

 
Figura 5 - Georreferenciamento. Carta Pedasí e a imagem RapidEye. Erro padrão 2.7992 m. Autor: 

Solís, J.R. (2015) 
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Figura 6 - Visualização da imagem SRTM (no fundo). Bacia hidrográfica do rio Purio e faixa marinho-
costeira (carregadas acima). Na tabela, range de 16 bits da faixa marinho-costeira. Fonte: 
U.S.Geological Survey (USGS) 

 

 Geração do Modelo Numérico do Terreno (MNT), utilizando as curvas de nível 

com apoio das ferramentas de ArcToolbox window – 3D Analyst Tools – TIN 

Management – Create TIN.  

 Levantamento da carta de declividade a partir da imagem SRTM (arquivo 

raster), já que se trata de um documento original com valores altimétricos 

atribuídos a cada célula. Para o procedimento utiliza-se a ferramenta de 

ArcToolbox, selecionando a opção 3D Analyst Tools – Raster Surface – Slope. 

Cabe destacar que, depois de gerado o TIN, é necessário fazer uma edição 

para apagar erros e melhorar a apresentação com as ferramentas de TIN 

Editing. 

 Análise espacial de distância com o buffer de ponto, linha e área, pela 

necessidade de delimitar as áreas de proteção permanente (APP), baseados 

na lei florestal do Panamá. A sua aplicação possibilitou a delimitação das áreas 

de gestão ambiental para proteção, como o perímetro dos lagos, a beira dos 

rios e as faixas do litoral.  O procedimento é feito selecionando-se as 

ferramentas Analysis Tools – Proximity – Buffer da ferramenta ArcToolbox. 
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 Para o recorte das imagens as ferramentas aplicadas foram ArcToolbox – Data 

Management tools – Raster – Raster Processing – Clip; para a delimitação da 

bacia hidrográfica (digital), as ferramentas da análise hidrológica utilizadas 

foram Flow Direction - Basin do Arc Tool Box – Fill - Flow Accumulation. Logo, 

expostas as áreas em que o fluxo d´água tende a acumular na rede de 

drenagem, deve-se criar um novo shapefile de ponto, o qual marca o ponto de 

referência da rede de drenagem reconhecida no raster, para, depois, fazer a 

transformação da bacia raster numa bacia em formato shapefile (Figura 7). 

 Finalmente, para a elaboração do material cartográfico foram empregadas as 

recomendações de Verstappen e Zuidan (1975); Bertrand e Bertrand (2007). 

 

 
Figura 7 - Visualização da bacia em formato shapefile. Escala aproximada 1:200.000. Autor: Solís, J.R. 
(2015) 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1. Geoecologia da Paisagem 

As origens da existência da Geoecologia foram levantadas por Dokuchaev, no 

final do século XIX. Ele utilizou a abordagem ecológica da paisagem para analisar o 

uso da natureza, tendo em conta, constantemente, o homem e a sociedade 

(RODRÍGUEZ; SILVA, 2013). Posteriormente, em 1939, o geógrafo alemão Carl Troll 

cunhou o termo ecotopo e apresentou os princípios da teoria ecológica da paisagem 

(Landschaftökologie), rebatizando por Geoecologia, em 1966 (CHASCO, 1986; 

RODRÍGUEZ; SILVA, 2013). Mas, para Trueba (2012, p. 178) o “termo 

Landschaftsökologie (ecologia da paisagem) foi introduzido por Troll, em 1939; após, 

foi traduzido e interpretado para o termo inglês geoecology (TROLL, 1968), sendo 

equiparado pelo próprio Troll (1971) ao termo biogeocenology”.  

Desse modo, a Ecologia da Paisagem (Geoecologia, Biogeocenologia), 

segundo Troll (1963, p. 101), compreende o “estudo dos elementos interatuantes entre 

a associação dos seres vivos (biocenoses) e suas condições ambientais, as quais 

atuam numa parte específica da paisagem”. O autor salienta que essa relação se 

insere num espaço natural (paisagem) de distintas ordens hierárquicas, determinadas 

pela estrutura geológica e o desenvolvimento geomorfológico, visando a análise dos 

fenômenos ordenados, geográfica e espacialmente, no meio natural, em harmonia 

ecológica funcional do solo, da água, do ar e dos seres vivos. 

A ecologia da paisagem é uma teoria que resulta da inter-relação da Geografia 

e a Ecologia. Para Troll (1963), a terminologia é utilizada com êxito em estudos de 

planificação da paisagem e proteção da natureza, unindo os conceitos ecologia e 

paisagem, que estão relacionados com o entorno do homem, o qual transforma, 

sempre, uma paisagem natural numa paisagem econômica e culturalmente 

aproveitável. Embora Rodriguez e Silva (2013, p.65) advirtam que Troll, em 1966, 

explanava que: “a partir da reconceituação da Ecologia, com a incorporação da 

dimensão espacial, veio a se desenvolver a ecologia da paisagem, como uma 

disciplina primariamente biológica, como uma sinecologia geográfica que se dedica 

ao estudo das relações entre os organismos ou biocenose e o ambiente e seus fatores 

ambientais”.  
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Além disso, para Leser (1976, apud TRUEBA, 2012, p.178), o conceito de 

ecologia da paisagem, no sentido expresso originalmente por Troll, “inclui dois 

aspectos fundamentais que metodologicamente têm que estar presentes: o horizontal, 

que trata a estrutura geográfica paisagística, e o vertical, centrado na ordem biológica 

ecológica”. Não obstante, Troll considerou que a principal tarefa da ecologia da 

paisagem era a análise funcional da paisagem (RODRÍGUEZ; SILVA, 2013), e “definiu 

em 1973 a Geoecologia como a ciência das relações mútuas totais por complexas que 

sejam dos organismos; esta é a biocenoses e seus fatores ambientais” (CHASCO, 

1986, p. 165). Além disso, o autor salienta que   

                                         […] hay dos formas de enfocar la Geoecología: una, que se interesaría por la 
regionalización de los ecosistemas y la distribución espacial de los ecotopos, 
que será la visión predominantemente geográfica, y otra, que analizaría los 
ecosistemas, atendiendo funcional y cualitativamente a todas las conexiones 
entre los elementos bióticos y no bióticos, de naturaleza fundamentalmente 
biológica. Troll (1973, apud CHASCO, 1986, p. 166).       

O desenvolvimento da pesquisa geoecológica é propiciado pelas contribuições 

da teoria dos Geossistemas de Sochava, de 1960. Segundo Sochava (1978, apud 

CAVALCANTI, 2010, p. 74), um geossistema é definido como “uma área homogênea 

de qualquer dimensão, onde os componentes da natureza estão em conexões 

sistêmicas uns com os outros, interagindo com a esfera cósmica e a sociedade 

humana”. De acordo com Rodríguez, Silva e Leal (2012), um elemento essencial da 

teoria dos Geossistemas, desenvolvida por Sochava, foi considerar os espaços ou 

paisagens naturais (também denominados como complexos territoriais naturais), 

como geossistemas. Para Bertrand (2007), o geossistema designa um sistema 

geográfico natural homogêneo associado a um território; ele se caracteriza por uma 

morfologia, isto é, pelas estruturas espaciais verticais (geo-horizontes), e horizontais 

(geofácies). Além disso, seu estudo abrange a análise do potencial ecológico 

(geomorfologia, clima e hidrologia) a exploração biológica (vegetação, solo e fauna) e 

a ação antrópica. 

A relação da geoecologia da paisagem e sua importância no estudo dos 

geossistemas são apresentadas por Timashev (1999, apud RODRÍGUEZ, 2005, 

p.16), ao definir a Geoecologia da paisagem como: 

[...] ramo particular da ciência geográfica que estuda o meio geográfico e seus 
paisagens ou geossistemas naturais desde o ponto de vista ecológico, ou 
seja, a relação do geossistema com os sistemas humanos numa visão do 
ecossistema humano, até o interesse de solucionar os problemas ambientais.  
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Para Rodriguez et al. (2010 apud SILVA, 2011, p.2), a geoecologia da 

paisagem é uma “ciência de caráter ambiental, que propicia uma contribuição 

fundamental para a análise e diagnóstico das bases naturais de determinado espaço 

geográfico”. Ela oferece fundamentos teórico-metodológicos para a implementação de 

ações de planejamento e gestão ambiental, direcionados à implantação de modelos 

de uso e ocupação voltados à sustentabilidade socioambiental.  

Assim, a concepção dialética sobre a interação entre as condições naturais e a 

produção social determina os princípios metodológicos da pesquisa geoecológica 

(RODRÍGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2010), a qual estuda as paisagens como sendo 

o suporte dos ecossistemas naturais e culturais (GUERRA; GUERRA, 2011) com o 

objetivo de criar um meio de habitat e trabalho adequado para os homens. Para 

Timashev (2008 apud MARTÍNEZ; RODRÍGUEZ; HERNÁNDEZ, 2014, p.175) a 

pesquisa geoecológica “estuda os problemas das mudanças não desejadas nas 

paisagens, visando mitigar os problemas ecológicos, que evoluem pelos impactos dos 

fatores antrópicos no espaço terrestre”. Baseado nessa visão, é possível concluir que 

a Geoecologia estuda a diferenciação espacial da superfície terrestre e as inter-

relações funcionais dos fenômenos naturais, através da análise das paisagens 

naturais e antroponaturais, procurando resolver os problemas de otimização da 

paisagem e visando à conservação da biodiversidade e da geodiversidade e suas 

propriedades estruturais e funcionais, os valores recreativos, histórico-culturais, 

estéticos e outros, necessários para o desenvolvimento sustentável (RODRÍGUEZ; 

SILVA, 2013).  

É importante destacar, ainda, que o desenvolvimento sustentável das 

paisagens faz parte das iniciativas de pesquisa da Geoecologia, procurando o 

desenvolvimento socioeconômico e a proteção do meio ambiente. Visa a incorporação 

da sustentabilidade ambiental nos processos de desenvolvimento socioeconômicos 

dos territórios, segundo Castro (2000 apud RODRIGUEZ, 2012, p. 33), considerando 

a sustentabilidade ambiental como aquela que:  

a) Procura atingir a sustentabilidade do desenvolvimento e acrescentar as 

funções dos sistemas naturais. 

b) Reconhece a diversidade como fundamental. 

c) Conserva as tradições como imprescindíveis. 
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d) Predomina o uso dos recursos, os serviços e os sistemas ambientais no 

tempo. 

e) Privilegia a qualidade de vida e não o nível de vida. A qualidade de vida é 

compreendida como a satisfação das necessidades existenciais dos grupos 

sociais.  

 

Portanto, a análise da paisagem reveste-se de fundamental importância nos 

estudos sobre o meio ambiente, onde as ideias rompem fronteiras padronizadas, 

dedicando-se às características e processos dos elementos da natureza e da 

sociedade. Para atingir seus objetivos, os métodos propostos seguiram duas linhas 

de atuação - a vertente ambiental, a qual inclui os indicadores naturais e 

socioeconômicos - e o indicador baseado na análise do território, através das 

atividades ligadas à questão ambiental, desenvolvido com a participação das 

comunidades locais (CAVALCANTI e VIADANA, 2007). Assim, por meio da análise 

sistêmica das unidades da paisagem natural é possível atingir a sustentabilidade 

ambiental das unidades geoecológicas como parte do espaço geográfico; estas são 

detalhadas, são vinculadas por níveis hierárquicos e estão determinadas por dados 

primários obtidos, fundamentalmente, através de observações diretas e trabalhos de 

campo (RODRIGUEZ, 2012).  

Nos estudos locais a identificação dos problemas ecológicos é utilizada como 

base para a determinação do estado geoecológico. De acordo com a proposta 

metodológica de Rodriguez (2012), para a análise do estado geoecológico é 

necessário utilizar indicadores de caráter primário (características da paisagem 

observadas diretamente em campo e por entrevistas) os quais são apresentados por 

meio de números que expressam a força ou incidência de cada indicador na 

paisagem. O autor salienta que a sustentabilidade ambiental ou geoecológica das 

paisagens é medida através de dois indicadores de sustentabilidade: os atributos 

sistêmicos das paisagens (parâmetros de suporte) e o estado ambiental das 

paisagens (parâmetro constituído pela incidência dos fatores degradantes 

geoecológicos). 
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4.2. Ordenação Ambiental da Paisagem Marinho- costeira 

As pesquisas geoecológicas têm um enfoque geossistêmico, através do qual 

são examinados os serviços ambientais que geram as paisagens naturais, 

contribuindo, significativamente, ao processo de ordenação ambiental (RODRÍGUEZ, 

2012). Não obstante, para Lisio e Mateo (1996; 2012 apud MARTÍNEZ; RODRÍGUEZ; 

HERNÁNDEZ, 2014, p 178)  

                                          [...] a ordenação e o ordenamento ambiental são figuras da planificação que 
evolucionam nos últimos 30 anos. A ordenação ambiental visa à organização 
espacial do território, e o ordenamento ambiental é o conjunto sistêmico de 
princípios, normas e regulamentos. Portanto, ordenar um território 
ambientalmente significa dispor o uso de suas partes e espaços segundo 
suas potencialidades e possibilidades que oferecem seus sistemas 
ambientais. 

A ordenação ambiental significa a busca por uma ordem na utilização do 

espaço sob planejamento, que garanta a integridade ambiental, a manutenção dos 

serviços ambientais e a reprodução de seus recursos. A esse respeito, segundo Mateo 

(2011 apud RODRÍGUEZ; SILVA, 2013, p.160), “existem duas formas de realizar a 

ordenação ambiental: a ordenação das áreas naturais não utilizadas anteriormente e 

a ordenação do uso de áreas ou territórios já utilizados, onde deverá se trabalhar a 

reordenação”. Segundo Martínez, Rodríguez e Hernández (2014), a ordenação 

ambiental é considerada um processo de avaliação integral do contexto espacial, 

onde, de acordo com suas características geoecológicas, serviços ambientais e 

situação ambiental é possível determinar suas potencialidades e recomendar o regime 

de utilização da paisagem. Portanto, a análise da paisagem, dentro do esquema de 

organização do espaço, deve estar dirigida a realizar o zoneamento funcional de cada 

parte ou elemento natural do espaço, e a fundamentarem-se as medidas para proteger 

os recursos naturais e utilizá-los de forma mais efetiva (CAVALCANTI; VIADANA, 

2007). 

De acordo com Troll (1950 apud TROLL, 1963, p. 95) a paisagem geográfica é 

uma “parte da superfície terrestre com uma unidade de espaço que, pela imagem 

exterior e pela atuação conjunta dos fenômenos, e as relações de posições interiores 

e exteriores, tem um caráter específico, e distingue-se de outras pelas fronteiras 

geográficas e naturais”. Por conseguinte, para Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004; 

2007; 2010) a paisagem é um conjunto inter-relacionado de formações naturais e 

antroponaturais, podendo-se considerá-la como: um sistema que produz recursos, 
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como um meio de vida e da atividade humana, e como um laboratório natural, fonte 

de percepções estéticas. Os autores salientam que, no campo das ciências 

geográficas e biológicas utiliza-se, principalmente, o conceito de paisagens como 

formação antroponatural, a qual é composta por paisagens de nível taxonômico 

inferior, que inclui as paisagens naturais, antroponaturais e antrópicas, denominadas, 

também, como paisagens atuais ou contemporâneas. Embora a paisagem natural seja 

analisada como formação natural, pela interação de componentes e elementos 

naturais, utilizando-se como sinônimo os termos, complexo territorial natural ou 

geossistema natural (CAVALCANTI; VIADANA, 2007). Nesse contexto, para Vicens 

(2012), a paisagem é, portanto, alvo do planejamento ao cumprir determinadas 

funções que garantam as condições para a atividade vital do homem; recebe uma 

conotação importante como norteadora do processo de ordenamento ambiental. Por 

conseguinte, o principal objetivo da ordenação ambiental será estabelecer a 

organização racional do espaço em base territorial, que deverá responder à estrutura, 

ao funcionamento e às propriedades emergentes da dinâmica sistêmica, para que os 

sistemas ambientais possam garantir os serviços ambientais que a sociedade 

necessita (RODRÍGUEZ e SILVA, 2013).    

No entanto, o principal problema no momento de apresentar uma proposta de 

ordenação ambiental do espaço marinho-costeiro radica no fato de que, na literatura 

atual, os termos costa e litoral são utilizados como sinônimos. Na perspectiva 

ideológica capitalista, utilizar os conceitos como sinônimo é o que justifica a 

apropriação, depredação e desenvolvimento imobiliário não planejado das faixas 

litorâneas, e isso em todo o mundo; já que, as faixas litorâneas são consideradas 

dentro dos espaços de uso público, propriedade do Estado, e dessa maneira, não 

poderão estar sob domínio privado.  Visando documentar esse vazio teórico através 

da análise geoecológica surge, então, segundo Cavalcanti e Viadana (2007), a 

necessidade do planejamento físico-territorial, ou seja, a organização do espaço em 

que o homem exerce suas atividades, objetivando eliminar ou atenuar as distorções 

existentes, decorrentes da evolução da sociedade. Portanto, para delimitar e 

classificar as unidades geoecológicas da paisagem marinho-costeira, foram 

contemplados os estudos da biocenose e o diagnóstico das feições características da 

faixa litorânea e costeira, onde, para a definição das unidades geomorfológicas foram 

consideradas as recomendações teóricas de Cruz (1998), incluídas neste trabalho 
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como dado morfológico-costeiro, a planície costeira, e Elorza (2008), incluídos como 

dados morfológico-litorâneos, os cordões litorâneos. Além disso, os autores salientam 

que a planície de maré e a planície fluviomarinha formam parte dos dados morfológico-

litorâneos. Também, através da análise hipsométrica, inserida nos dados morfológico- 

costeiros, foram consideradas as colinas suaves e o tabuleiro pré-litorâneo.  

Consequentemente, para o reconhecimento do espaço marinho-costeiro foram 

consideradas, segundo Barnes e Ruppert (1996), as águas que cobrem as 

plataformas continentais que constituem a zona nerítica, incluindo o litoral, sublitoral 

e o supralitoral (Figura 8); o ambiente dos estuários situado na foz dos rios 

caracterizados por águas salgadas, devido ao efeito das marés. Os autores salientam, 

ainda, que os estuários tropicais são o ambiente propício para o desenvolvimento dos 

manguezais, que, do ponto de vista ecológico, ocupam as zonas intermareais. Para 

Ondarza (2000), do ponto de vista geomorfológico, a mistura das águas no estuário 

determina a evolução e extensão da planície fluviomarinha, fenômeno que permite, 

do ponto de vista ecológico, o desenvolvimento, nos trópicos, dos ecossistemas de 

manguezais, considerados, segundo Odum, (1972, p. 380) “dentro das comunidades 

neríticas dos ecossistemas marinhos”.  

Para Guerra (1987) a faixa litorânea é composta pela zona intertidal maior 

(Backshore), que é a faixa que se estende acima do nível normal da maré alta, sendo 

atingida pelas grandes ondas e as tempestades; a zona intertidal menor (Foreshores), 

que é a faixa de terra litorânea, exposta durante a maré baixa e submersa durante a 

maré alta; e a zona sublitorânea interna (Nearshore), que é a faixa que se estende 

entre o litoral e a arrebentação das ondas. Mas, para Tarbuck, Lutgens e Tasa (2005), 

o litoral estendese terra adentro até onde haja estruturas relacionadas ao ambiente 

marinho. Do ponto de vista geoecológico, a faixa litorânea faz parte dos ecossistemas 

marinhos e é considerada como uma zona de transição entre estes e as terras 

emergidas (SOLÍS; CORTEZ, 2013). Assim, a lei nº 41 Geral do Ambiente de 1998, 

define os recursos marinho-costeiros como aqueles constituídos pelas águas da maré 

territorial, as lagunas, a plataforma continental submarina, os litorais, as baías, os 

estuários, mangues, arrecifes, vegetação submarina, belezas cênicas, os recursos 

bióticos e abióticos dentro dessas águas, bem como uma faixa costeira de duzentos 

metros (200m) de largura da linha da maré alta, paralela ao litoral da costa do oceano 
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Atlântico e Pacífico (PANAMÁ, 1998). 

 

 
Figura 8 - Ambientes marinhos. Ecossistemas litorâneos. Disponível em: 
http://www.biocab.org/marine_environments.html 

 

Os estudos sobre biocenose representam a análise sistemática das 

comunidades de seres vivos e seu ambiente físico. Porém, os geógrafos utilizam o 

termo Geobiocenoses para ressaltar o enfoque geográfico–espacial, que equivale ao 

Ecossistema (TROPPMAIR, 2012). O autor salienta que as Geobiocenoses 

apresentam o componente orgânico (vegetais e animais), e o inorgânico, o biótopo, 

que é elemento espacial suporte da geobiocenose no espaço. As geobiocenoses são 

classificadas sob vários enfoques, dos quais destacamos a classificação segundo a 

existência de seres vivos bioindicadores, os quais se desenvolvem dentro de 

determinados parâmetros ecológicos, sendo utilizados como indicadores 

concernentes às condições ambientais do local. Para Lorini, Persson e Silva (2011) 

os estudos das relações espécies & habitat, ou ambiente, representam uma análise 

fundamental para o entendimento dos padrões de distribuição da biodiversidade, 

http://www.biocab.org/marine_environments.html
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procurando identificar a relevância das características ambientais para a ocorrência 

da espécie.          

Assim, o estudo da biocenose centra-se nos recursos hidrobiológicos marinhos 

representados pelos peixes do estuário e pelos caranguejos que habitam as regiões 

litorâneas. Para Ondarza (2000) os caranguejos são organismos que pertencem às 

populações das comunidades marinhas, e, segundo Barnes e Ruppert (1996), são 

considerados espécies marinho-costeiras, já que os adultos colonizam as planícies 

costeiras e moram em tocas profundas nos solos próximos dos mangues (POSADA, 

2014), embora as fêmeas necessitem voltar através do mangue ao mar para desovar. 

Assim sendo, o estudo da geobiocenose torna-se indispensável para verificar a área 

de influência marinha sobre o continente por meio das espécies bioindicadoras, 

determinando a extensão da faixa costeira no continente.   

 

4.3. Aspectos Legais 

Para os Estados membros da ONU, a Agenda 21 trata dos delineamentos 

gerais que deveriam nortear o desenvolvimento dos planos de gestão ambiental; o 

citado documento contém quarenta capítulos que descrevem a metodologia 

necessária para atingir o desenvolvimento sustentável e transformar o sistema 

econômico atual. A gestão ambiental refere-se às ações que contribuem para cumprir 

os requisitos da legislação ambiental vigente, melhorar a proteção ambiental e reduzir 

os impactos das empresas sobre o meio ambiente. Para atingir esses objetivos, 

primeiro é necessário fazer o diagnóstico ambiental da região, para, depois, planejar 

e executar ações (COUTIÑO, 2011).  

A análise jurídico-administrativa fundamenta-se nas leis que servem de 

referência para comprovar as ações civis sobre a faixa litorânea. A Constituição 

Política da República do Panamá (PANAMÁ,1972), em seu artigo nº 120, estabelece 

que o Estado regulamentará, fiscalizará e aplicará, oportunamente, as medidas 

necessárias para garantir que a utilização e aproveitamento da fauna terrestre, fluvial 

e marinha, bem como dos bosques, terras e águas se desenvolvam racionalmente, 

de maneira que se evite sua depredação e assegure-se sua preservação, renovação 

e permanência (SOLÍS; CORTEZ, 2013). Em seu artigo 258, estabelece o seu 

pertencimento ao Estado e, como são de uso público, não podem ser objeto de 
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apropriação privada: o mar territorial, as águas lacustres e fluviais, as praias, zona 

ripária, rios navegáveis, os portos e estuários. 

As leis que compõem os regulamentos de gestão ambiental, referentes às 

costas e faixas litorâneas são:  

- Lei 6, de 1 de fevereiro de 2006 (MIVIOT, 2006), que regulamenta o ordenamento 

territorial. Em seu artigo 27, estabelece que, para o Estado, os espaços públicos são 

bens de sua propriedade: praias, beira de rios e corpos de água, os mangues, as 

terras de baixo mar e seus elementos vegetativos, areias e corais.  

- Lei 44, de 23 de novembro (MIDA, 2006), que cria a Autoridade dos Recursos 

Aquáticos do Panamá, e regulamenta outras disposições. Apresenta, entre outras, as 

definições de recursos marinho-costeiros, litoral e costa; essas disposições têm que 

ser revisadas no momento de se planejar sobre o uso dos recursos naturais.      

- A lei 45, de 7 de junho de 2010, que regulamenta, a lei nº 80, de 31 de dezembro de 

2009 (PANAMÁ, 2009), reconhece os direitos de posse e regulamenta a titulação nas 

zonas costeiras e o território insular com a finalidade de garantir seu ótimo 

aproveitamento (SOLÍS; CORTEZ, 2013). Em seu artigo nº1, essa lei estabelece que 

a titulação na zona costeira - no território insular e no território continental - é 

competência do Ministério de Economia e Finanças, que terá como orçamento básico 

a posse material, pacífica, contínua e com papel de proprietário da parcela de terreno. 

Se realizará excluindo-se as bordas de praias, lagos e rios, portos, lagunas, 

ecossistemas marinho-costeiros, territórios indígenas, reservas ecológicas ou as 

reservas especiais estabelecidas pela legislação vigente, bem como, os demais bens 

de domínio público definidos na lei. O artigo nº2 estabelece as distâncias que serão 

utilizadas para administrar a faixa litorânea: zona ripária, zona costeira e zona costeira 

adjudicada. 

- A resolução nº 234, de 16 de agosto de 2005 (MIVIOT, 2005), estabelece, como de 

uso público, uma linha paralela de 12 metros, depois da linha de 10 metros constituída 

pela Autoridade dos Recursos Aquáticos do Panamá, sobre a linha de alta maré.     

- A resolução AG-0491 (ANAM, 2006) regulamenta os artigos 94 e 95 da lei 41, sobre 

o aproveitamento dos recursos marinho-costeiros nas áreas protegidas. Além disso, 
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apresenta as definições de ecossistemas de praias e alcantilados, de ecossistemas 

de mangues e as albinas, áreas naturais ou terrenos que ficam perto dos manguezais 

ou da faixa litorânea e que na maré alta ficam imersas na água. Essas 

regulamentações devem ser revisadas no momento de planejar sobre o uso dos 

recursos naturais. 

- A lei nº 44, de 5 de agosto (ANAM, 2002), estabelece as disposições administrativas 

para a conservação das bacias hidrográficas. Em seu artigo nº 9 expõe as funções 

dos comitês de bacias hidrográficas, entre elas, destaca a obrigatoriedade que tem os 

membros das comunidades de coordenar a elaboração e implementação do plano de 

ordenamento territorial. 

- A resolução nº 05, de 6 de março (ANAM, 1998) regulamenta a lei florestal, e, em 

seus artigos 23 e 24, apresenta as regulamentações das zonas de proteção e 

conservação dos bosques nas beiras dos corpos de águas (rios, lagos e olhos d’água).  

- A lei nº 6, de 3 de janeiro de 1989 (RAMSAR, 1989), por meio da qual o Panamá 

ratifica os acordos de proteção dos bosques de mangues e outras disposições. 

- A lei nº 26 (ANAM, 2008) define os delitos contra o ambiente e ordenamento 

territorial. Faz parte do código penal do Panamá e, em seu artigo 395, apresenta 

sanções de cadeia, de três a seis anos, para quem infrinja as normas de proteção 

ambiental nas bacias hidrográficas, áreas protegidas e de uso público. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

5.1. Localização 

A área de estudo localiza-se na Província Dos Santos, na República do 

Panamá. Considerando sua localização com relação ao globo terrestre, a República 

de Panamá fica na zona intertropical próxima ao equador no hemisfério norte, entre 

as coordenadas 7º12ʼ08ʼʼ e 9º38ʼ46ʼʼ de latitude Norte e 77º09’24” e 83º03’07” de 

longitude Oeste. Limita, ao Norte, com o Mar Caribe, ao Sul com o Oceano Pacífico, 

a Leste com a República da Colômbia e Oeste com a República da Costa Rica (Figura 

9).  

Panamá é uma palavra de origem indígena, que significa abundância de peixes 

e borboletas. Trata-se de uma faixa ístmica com uma superfície continental de 

74.733.4201 km², e 683.2674 km² de superfícies de águas territoriais, totalizando 

75.416.6875 km² (ANAM, 2010). Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística 

e Censo (2010), a população total é de 3.405.813 habitantes, dos quais a província 

Dos Santos conta com 89.592 habitantes. Também, a República de Panamá é 

amplamente conhecida pela existência do canal de Panamá, obra de engenharia com 

80 km de largura que une o Mar Caribe com o Oceano Pacífico, convertendo o 

Panamá no país que oferece a maior conectividade na América Latina, de acordo com 

informações da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(ANAM, 2010). 

No plano regional, a área de pesquisa localiza-se na faixa marinho-costeira da 

península de Azuero, especificamente na microbacia hidrográfica do rio Purio, a qual 

possui uma superfície de 195.5 km², sendo seu rio principal o Purio, com uma 

extensão de 26.3 km (Figura 10). Salienta-se que a microbacia representa 8.9 % da 

bacia hidrográfica nº126 (entre os rios Tonosí e La Villa), a qual conta com uma área 

de 2.177.0 km², sendo seu rio principal o Guararé, com uma extensão de 45 km 

(ANAM, 2008).   
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Figura 9 - Localização da Zona de Estudo na Republica do Panamá. Fonte: Atlas (2010) 
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Figura 10 - Localização da faixa marinho-costeira, na bacia hidrográfica do rio Purio. Península de 
Azuero. Autor: Solís, J.R. (2016). 

 

5.2. Delimitação da Paisagem Marinho-costeira 

Com o objetivo de determinar a extensão da faixa costeira no continente, a 

metodologia utilizada considerou os dados fornecidos pelos moradores das 

comunidades de La Laguna e Purio, além dos resultados da pesquisa sobre a 

distribuição individual das espécies bioindicadoras.    

A esse respeito, no contexto mundial, uma das definições mais utilizadas para 

definir o espaço que abrange a faixa costeira é a da Organização das Nações Unidas 

(1992) quando especifica que a área costeira contém hábitats produtivos, importantes 

para os estabelecimentos humanos e para a subsistência das populações locais, 

concentrando mais de metade da população mundial num raio de 60 quilômetros do 

litoral.  Não obstante, do ponto de vista físico, segundo Bird (1984, apud CRUZ, 1998, 

p.6), a costa  



53 
 

 
 

 [...] é uma zona de largura variada: inclui o litoral e estende-se para o interior, 
conforme o limite de penetração de influências marinhas, e forma campos de 
dunas, estuários, pântanos marinhos e brejos, lagoas ou lagunas, falésias 
mortas, conectados diretamente às oscilações do nível do mar.  

Independentemente das visões teóricas, para o desenvolvimento de pesquisas 

geoecológicas na escala local, o conceito “costa” precisa se reorganizar através da 

reconstrução da história natural do meio biogeofísico, o qual segundo Castro (2009) 

vincula o tempo da ação humana no espaço natural, além do registro da ocorrência 

dos recursos hidrobiológicos marinhos.    

Assim, para a compreensão do ecossistema humano (orientação político-

administrativa e configuração social) e o estudo da organização do espaço utilizou-se, 

como unidade de gestão ambiental, a bacia hidrográfica do rio Purio. Logo, a categoria 

espacial de referência da pesquisa ficou determinada pela faixa marinho-costeira da 

bacia baixa; aproveitando os procedimentos metodológicos acima citados, e por meio 

da definição das paisagens naturais, as quais para Rodríguez (2012) desenvolvem-se 

como uma unidade orgânica de caráter sistêmico que formam parte das unidades de 

gestão (unidades territoriais ou bacias).  

Para a análise das unidades fisionômicas da bacia, conduzimos a pesquisa do 

âmbito geral ao particular, sendo imperativo conhecer o entorno físico do qual 

obtemos a bacia teste. A bacia teste é criada para abranger a faixa litorânea e as 

terras da planície costeira na beira dela, já que, as pesquisas que utilizam a bacia 

hidrográfica como unidade de gestão ambiental, fecham seu limite na foz do rio 

principal, impossibilitando seu uso na análise do espaço geográfico que integra a 

paisagem marinho-costeira. Assim, na bacia hidrográfica do rio Purio, com 195.48 

km², são adicionados 15.57 km² até abranger a faixa litorânea, totalizando 211.05 km² 

superfície (Figura 11).  

Portanto, para decifrar o arranjo das unidades geomorfológicas foi gerado o 

mapa hipsométrico (Figura 12), pois, conforme explana Ross (2003, p.10), o relevo 

“constitui-se sim, eminentemente, de formas com arranjo geométrico, as quais se 

mantêm em função do substrato rochoso que as sustenta e dos processos externos e 

internos que as geram”. O mapa na escala de 1:100.000 expõe 5 classes de 

desnivelamentos altimétrico, que permitem quantificar a superfície das unidades do 
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relevo, e, segundo Silva (2002 apud TORRES; NETO; MENEZES, 2012, p. 300), 

definir seu significado geomorfológico (Tabela 4).  

 

 

Figura 11 - Delimitação da bacia teste. Autor: Solís, J.R. (2016) 

 

Tabela 4 -  Análise espacial das unidades geomorfológicas da bacia teste do rio Purio 
Desnivelamento 

altimétrico 
Unidade de relevo 

Superfície 
em km² 

Superfície total em % 
211.05 km² 

0 a 20 m Planícies fluviais ou fluviomarinhas 33.313 15.784 

20 a 80 m Colinas suaves 94.583 44.814 

80 a 100 m Colinas 18.188 8.617 

100 a 200 m Morros 50.571 23.961 

200 a 320 m Degraus ou serras reafeiçoadas 14.404 6.824 

Autor: Solís, J.R. (2016) 
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Figura 12 - Mapa hipsométrico da bacia do rio Purio. Autor: Solís, J.R. (2016) 

 

Além disso, na área, a dinâmica da geobiocenose expõe, segundo Lacoste e 

Salanon (1981), a complexidade das relações entre as espécies bioindicadoras e o 

meio físico (solos, plantas e água). Assim, no campo foram feitos, conforme Brown e 

Lomolino (2006), os registros da ocorrência dos recursos hidrobiológicos marinhos 

(peixes e caranguejos), os quais representam apenas uma amostra de sua 

distribuição real (Figura 13 e Tabela 5). 

No caso dos caranguejos, as espécies coletadas foram o Cardisoma crassum 

(Figura 14) e o Ucides occidentalis (Figura 15), os quais ficam espalhados desde a 

planície fluviomarinha, onde moram no período juvenil, até os 20 m de altura, 

colonizando a planície costeira no período adulto (Figura 16).    
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Figura 13 - Faixa marinho-costeira da bacia baixa do rio Purio. Linha vermelha (limite da planície 
fluviomarinha e de alta maré). Pontos vermelhos (tocas de caranguejos) e ponto verde (sítio de pesca). 
Imagen CNES/Astrium - TerraMetrics 2015. Escala aproximada: 1:50.000. Fonte: Google Earth Pro 
2015. Autor: Solís, J. R., (2015). 
 

Tabela 5 - Localização das espécies bioindicadoras. Referências Geográficas 
Métricas (UTM/17). Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84) 

Espécies 
Bioindicadoras 

Leste Norte 

Cardisoma crassum 1 601409.07 845339.78 
Cardisoma crassum 2 600946.83 843852.94 
Cardisoma crassum 3 600604.03 842957.75 
Ucides occidentalis 4 602370.87 842077.02 
Cardisoma crassum 5 603075.34 843948.85 
Centropomus armatus 600386.43 842081.93 

Autor: Solís, J. R., (2015) 
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Figura 14 - Cardisoma crassum. Exemplar juvenil, na planície fluviomarinha coberta por Rhizophora 
Mangle. Coordenadas 601495.4 L e 844015.58 N. Foto: Solís, J.R. (2015) 
 

 
Figura 15 - Ucides occidentalis. Espécie coletada por moradores da comunidade La Laguna. Foto: 
Solís, J.R. (2015) 
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Figura 16 - Tocas do Cardisoma crassum. Planície costeira coberta por Bothriochloa Pertusa e 
Hyparrhenia Rufa. Coordenadas 600946.83 L e 843852.94 N. Foto: Solís, J.R. (2015) 

 

No caso dos peixes, o trabalho de campo implica em pesquisar a história natural 

para compreender, segundo Brown e Lomolino (2006), porquê as espécies ocorrem 

onde estão e explicar situações nas quais as espécies estão ausentes de área 

aparentemente adequadas. Assim, através dos moradores de La Laguna e Purio foi 

identificado, segundo Viadana e Monteiro (2011), com o devido registro de 

coordenadas, altura, temperatura, pH (potencial hidrogeniônico) e SDT (sólidos 

dissolvidos totais), o hidrotopo mais afastado da foz do rio (5.1 km) utilizado pelos 

moradores como sítio de pesca de espécies marinhas (Figura 17). Os moradores 

também salientam que nos períodos de maré extrema, a cada mês (correspondendo 

às fases de lua nova e cheia), os efeitos da brisa marinha e deslocamento de peixes 

são percebidos até 1.09 km do ponto citado. 

 



59 
 

 
 

  
Figura 17 - Hidrotopo no curso baixo do rio Purio: coordenadas 600386.43 L e 842081.93 N, 15 msnm, 
25ºC, pH 7.6, SDT 222. Foto: Solís, J.R. (2015) 
 

Os principais peixes encontrados no rio, citados pelos moradores, são o Bagre 

Pinnimaculatus (Figura 18), Centropomus Armatus (Figura 19) e Centropomus 

Robalito (Figura 20); os quais, de acordo com Cooke (2001), Robertson e Allen (2006) 

correspondem às espécies marinhas que, pela influência das marés, podem ser 

localizadas no estuário, no canal do rio e nas águas costeiras. Sobre o limite das 

águas costeiras no sublitoral, estas foram definidas com base na isóbara de 10.8 m, 

zona na qual abundam tais espécies, além de que os moradores pescam com 

segurança e satisfazem suas necessidades básicas (pesca de subsistência). 
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Figura 18 - Bagre pinnimaculatus (Steindachner, 1877). Segundo Robertson e Allen (2006), tamanho 
máximo de 70 cm e profundidade de 0 até 20 m. Foto disponível em: http://zukan.com/fish/internal7063 

 

 
Figura 19 - Centropomus armatus (Gill, 1863). Segundo Robertson e Allen (2006), tamanho máximo 
de 37 cm e profundidade de 0 até 25 m. Foto: Robertson. Disponível em:  
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=10975&what=species&TotRe
c=3 

http://zukan.com/fish/internal7063
http://en.wikipedia.org/wiki/Gill_%28taxonomy%29
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=1681
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=10975&what=species&TotRec=3
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=10975&what=species&TotRec=3
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Figura 20 - Centropomus robalito (Jordan e Gilbert, 1882). Segundo Robertson e Allen (2006), tamanho 
máximo de 35 cm e profundidade de 0 até 25 m. Foto: RobertsonDisponível em: 
http://www.fishbase.se/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=10978&what=species&TotRec
=3 

 

Por fim, por meio da análise da estreita correspondência das espécies 

bioindicadoras com seu espaço natural e a reconstrução da história natural, foi  

determinada a área de influência do ambiente marinho no continente, ficando 

delimitada a zona costeira que, em conjunto com as feições próprias do litoral, integra 

a paisagem marinho-costeira, numa superfície de 6.666.81 ha (entre marinha e 

terrestre) que abrangem 6.19 km de largura da linha do perímetro interno no 

continente até Ponta Tigre (Tabela 6) (Figura 21). 

 

Tabela 6 - Análise espacial das faixas litorâneas e as unidades geomorfológicas que 
integram a paisagem marinho-costeira da bacia teste do rio Purio 

 A Paisagem Marinha Costeira 
O litoral: faixas litorâneas A costa: unidades geomorfológicas 

Ecossistemas 
Superfície 
de água ou 
areia (ha) 

Porcentagem 
(%) 

Geofácies 
Superfície 

(ha) 
Porcentagem 

% 

Sublitoral 1149.25 17.24 Colinas Suaves 2427.94 36.41 
Mesolitoral 182.98 2.75 Planície Costeira 2027.41 30.41 
Supralitoral 869.33 13.04 Tabuleiro Pré-

Litorâneo 
9.90 0.15 

Total 2201.56 33.03 Total 4465.25 66.97 

Autor: Solís, J.R. (2015) 

 

 

http://www.fishbase.se/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=10978&what=species&TotRec=3
http://www.fishbase.se/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=10978&what=species&TotRec=3
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Figura 21 - A paisagem marinho-costeira da bacia hidrográfica baixa do rio Purio. Autor: Solís, J.R., 
2016. 
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5.3. A Paisagem Natural Marinho-costeira 

 

5.3.1.  Feições Litorâneas e Classificação do Tipo de Costa  

Para a avaliação da paisagem e elaboração do plano de ordenação da 

paisagem marinho-costeira é indispensável apresentar a classificação costeira, pois 

constitui uma ferramenta na elaboração das regulamentações para o uso do espaço.  

A abordagem para a interpretação das feições da faixa litorânea, por meio das 

quais determinamos o tipo de costa, fundamenta-se na revisão dos fatores que 

originam a transgressão e regressão do nível do mar (movimentos eustáticos). 

Segundo Guerra e Guerra (2011), o termo eustatismo é utilizado para explicar as 

variações lentas de nível dos mares, as quais podem ser positivas (quando as águas 

invadem as terras) e negativas (quando as águas se afastam da linha litorânea). Para 

Elorza (2008), o termo foi introduzido por Suess, em 1888, para exprimir que as 

alterações no nível dos mares são globais, pois os oceanos ficam interconectados. 

Fairbridge (1961 apud ELORZA, 2008, p. 398) relata que Suess sustentava que os 

movimentos eustáticos podem ser produzidos por “(...) movimentos tectônicos nas 

bacias oceânicas (tectonoeustatismo), pelo aumento de sedimentos transportados da 

terra ao mar (sedimento eustático) e os produzidos pelo crescimento e desintegração 

dos glaciais (glacioeustatismo)”.   

Sem dúvida, o conjunto da mistura dos processos eustáticos é o responsável 

pelas atuais feições costeiras, e embora, a nível global, seja o produto da interconexão 

dos mares e a abrangência dos eventos paleoclimáticos (Figura 22), são os estudos 

das teorias glacioeustáticas os que ganham maior atenção.  

Na história geológica do planeta (Figura 22), é possível diferenciar três 

episódios glaciais (Cambriano, Permiano e Pleistoceno), dos quais os acontecidos 

durante o Pleistoceno ganham maior relevância, já que são os responsáveis pelas 

últimas mudanças no nível do mar e seus efeitos sobre os litorais, sendo objeto de 

estudo ainda hoje.  
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Figura 22 - Variações das temperaturas durante os períodos geológicos. Fonte: Ayoade (2011, p. 216) 

 

O Pleistoceno e o Holoceno pertencem ao período Quaternário da era 

Cenozoica, alvo de muitas pesquisas que visam sustentar a evolução das zonas 

costeiras e os efeitos dos movimentos glacioeustáticos sobre o continente. Segundo 

Craig, Vaughan e Skinner (2012), durante o Pleistoceno ou Idade do Gelo, a 

quantidade de água acumulada como gelo foi 50% maior que hoje. O avanço dos 

glaciais foi provocado pelo aumento das precipitações de neve sobre as zonas polares 

e temperadas, provocando o rebaixamento do nível do mar em, aproximadamente, 

100 metros do nível atual.  

Para Blyth e Freitas (1984) e Robinson (1990) as glaciações do Pleistoceno 

foram subdivididas em quatro períodos interglaciais, sendo que no Holoceno é 

possível diferenciar um extenso período interglacial, denominado Flandriano (nome 

ligado à região de Flandres, na Europa); sendo esse conjunto o responsável pelos 

fenômenos de transgressão e regressão marinha (Tabela 7) que terminam por 

contornar a linha costeira e estabilizar o nível do mar nos últimos 20.000 anos (Figura 

23). 
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Tabela 7 - Nível do mar no período Quaternário 
América do Norte Europa (Atlântica) 

Época e 

Anos (+/-) 

Níveis do mar: 

(+/– do atual) 
Épocas 

Glaciais  

Período  

Interglaciais 

Épocas 

Glaciais 

Período  

Interglaciais 

    

 

 

 

Flandriano 

Holoceno 
Superior  

2500 - 5000 

 

 

 

+ 4 m 

 

 

 

+ 130 m 

Holoceno 
Médio  

5000 - 8000  

Holoceno  
Inferior 

8000 até 
15000 – 18000 

Wisconsin 

 

 

Sangamon 

 

 

Yarmouth 

      

 

Aftonia 

Würm 
 

 

Riss-Würm 

 

 

Mindel-Riss 

 

 

Günz-Mindel 

Pleistoceno 
100000 - 200000 

- 100 m 

+ 6 m 

Illinois 
 

Riss 
Pleistoceno 

250000 - 350000 

 

Kansaniana 
 

Mindel 
Pleistoceno 

700000 
- 150 m 

Nebraskana 

 
Günz 

Pleistoceno 
1500000 

 

Adaptado: Solís, J.R. (2015). Fonte: Levinton (1982); Blyth e De Freitas (1984); Robinson (1990); 
Tarbuck, Lutgens e Tasa (2005); Craig, Vaughan e Skinner (2012) 

 

 
Figura 23 - Modificação do nível do mar nos últimos 20.000 anos. Fonte: Tarbuck, Lutgens e Tasa 
(2005, p. 529) 

 

Assim, a última variação eustática que modificou a linha costeira foi a 

transgressão flandriana, que estabilizou o nível do mar aproximadamente uns 6.000 

anos atrás, produto do degelo dos glaciais Würm, provenientes dos inlandsis (vastas 
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capas de gelo que cobriam o norte da Eurásia e da América do Norte), produzindo um 

aumento do nível do mar de 140 metros sobre seu nível anterior (ALEXANDER; 

KRAMER; PATTON, 1983; BERGOEING, 2007; ELORZA, 2008). 

Fundamentados nas variações do nível do mar durante o Pleistoceno e 

Holoceno, torna-se possível determinar os indicadores litogenéticos e morfológicos 

que forneçam os dados para desenvolver a pesquisa em campo e reconhecer as 

características geomorfológicas da faixa litorânea ao norte do mangue (Figura 24) e 

ao sul do mangue (Figuras 25 e 26). Por exemplo, de acordo com Derruau (1966), 

Levinton (1982) e Ayoade (2011) as evidências morfológicas dos climas passados 

incluem formas residuais do relevo como antigas dunas ou praias (que se afastam da 

faixa litorânea pelos movimentos eustáticos ou epirogenéticos), ou pela formação de 

estuários, restingas e lagoas fechadas, resultantes da elevação do nível do mar. 

Embora, para Alexander, Kramer e Patton (1983), seja importante o reconhecimento 

de terraços marinhos e paleoflechas como evidências das transgressões do 

flandriano, ainda, salienta Bergoeing (2007) que as feições pacíficas que o flandriano 

deixa no litoral da Costa Rica são flechas, cordões litorâneos, pequenas baías e 

planícies litorâneas. No entanto, para Elorza (2008) os indicadores mais adequados 

são a coleta de organismos marinhos litificados, a determinação das relações das 

geoformas nas costas deposicionais e nas costas rochosas, os alcantilados, falésias 

e plataforma de abrasão.
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Figura 24 - Geomorfologia costeira e litorânea. Faixa marinho-costeira do rio Purio (região: norte do mangue). Autor: Solís, J.R. (2016) 



68 
 

 
 

  

Figura 25 - Geomorfologia costeira e litorânea. Faixa marinho-costeira do rio Purio (região: sul do mangue). Autor: Solís, J.R. (2016) 
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Figura 26 - Geomorfologia costeira e litorânea. Faixa marinho-costeira do rio Purio (região: sul do mangue). Autor: Solís, J.R. (2016) 
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Dentre as principais propostas metodológicas para a classificação das linhas 

costeiras, destaca-se a de Suess (1888 - 1906), que propõe a primeira classificação 

tectônica das costas em retas ou pacíficas (paralelas à linha de costa) e irregulares 

ou atlânticas (quando as estruturas formam ângulos transversais à linha de costa). 

Também, Douglas Johnson (1919), baseado nos trabalhos de William Morris Davis 

sobre os ciclos de erosão (1899), classificou as costas como de emersão, submersão, 

neutras e mistas (CHRISTOFOLETTI, 1980; ELORZA, 2008). Resumindo, a proposta 

de Johnson versava sobre o fato de o litoral ser esculpido por processos 

morfogenéticos internos (tectonismo-vulcanismo) ou pelas forças em conjunto dos 

processos morfogenéticos externos (deflação, abrasão, erosão). Dessa maneira, 

independentemente do tipo de paisagem costeira que observemos, é lógico concluir 

que a maioria das costas deveriam ter litorais de submersão; já que, do ponto de vista 

de Alexander, Kramer e Patton (1983, p.309)  

Seguramente, debe haber algunas zonas donde un levantamiento de la tierra 
rápido y reciente haya superado la velocidad y el total de la subida del nivel 
del mar, pero probablemente son zonas contadísimas. Con toda seguridad, 
podemos suponer que la mayoría de las costas deben tener contornos 
litorales sumergidos. 

Nesso caso, à procura de fatos concretos, avalia-se interpretar as feições 

litorâneas para a classificação do tipo de costa, vinculando o conhecimento ou aportes 

da teoria denominada de critérios genéticos de Valentin (1952) e a teoria baseada nas 

análises dos elementos descritivos de Alexander, Kramer e Patton (1983).  

Valentin apresentou uma classificação dos tipos de costas, baseando-se na 

distinção fundamental entre o avanço e o recuo do litoral, “observando que o avanço 

pode resultar da emersão ou da deposição, enquanto o recuo pode ser devido à 

submersão ou ao ataque da erosão” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.146), como 

apresentado na Figura 27. 
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Figura 27 - Esquema para a descrição explanatória das costas, conforme proposição de H. Valentin 
(1952). Adaptado: Solís, J.R. (2015).  Fonte: Christofoletti (1980, p. 147) 

 

Sua classificação contempla a análise da interação dos movimentos verticais 

(emersão ou submersão), e horizontais (erosão e deposição), apresentando os tipos:  

a) Costas que estão avançando:  

i. Devido à emersão: costas com solo marinho emerso. 

ii. Devido à deposição orgânica: fitogênica (formada pela vegetação), 

como os manguezais; zoogênicas (formada pela fauna), como as 

costas com corais.  

iii. Devido à deposição inorgânica: deposição marinha onde as marés 

são fracas; deposição marinha onde as marés são fortes; 

deposição fluvial, como as costas deltaicas.  

b) Costas que estão recuando: 

i. Devido à submersão de paisagens glaciárias: confinadas à erosão 

glacial; não confinadas à erosão glacial; deposição glaciária. 

ii. Devido à submersão de paisagens de esculturação fluvial: sobre 

jovens estruturas dobradas; sobre velhas estruturas dobradas; 

sobre estruturas horizontais.  

iii. Devido à erosão marinha: costas escarpadas. 
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Segundo Alexander, Kramer e Patton (1983), a classificação da costa através 

da análise de seus elementos descritivos contempla a análise da paisagem litorânea 

através da identificação dos seguintes critérios:  

a) O perfil vertical do litoral: 

i. Costas alcantiladas (falésias): considera-se alcantilada uma linha 

litorânea, sendo que o alcantilado é maior a 1.5 m de altura e é 

composto por rochas consolidadas. Apresentam terras altas e 

plataformas submergidas na beira do litoral, com declividade 

pronunciada.  

ii. Costas não alcantiladas (baixas). Apresenta um talude continental 

com baixa declividade, feições de deposição marinha como praias 

e cordões de areias na zona sublitorânea.       

b) Pela configuração horizontal do litoral: estudo associado às dimensões 

da baía.     

i. De contorno regular: são linhas litorais geralmente uniformes, 

apresentando pequenas irregularidades ou baías dentadas, que 

estão abertas ao mar.  

ii. De contorno irregular: são aqueles que contêm baías de feições e 

tamanhos variáveis que ficam protegidas das ações do mar.  

A linha costeira de região norte do estuário do rio Purio conta com, 

aproximadamente, 3.420.0 m de extensão (Figura 28).  
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Figura 28 - Linha costeira. Região norte. Autor: Solís, J. R. (2015). Imagen CNES/Astrium - 
TerraMetrics 2014. Escala: 1:10.000. Fonte: Google Earth 2014 

 

A paisagem apresenta um contorno irregular (Figura 29) com falésias vivas com 

10 m de altura (Figura 30) constituídas por arenitos, rochas sedimentares que, 

segundo Sunamura (1992 apud ELORZA, 2008, p. 408), “propiciam o recuo das 

costas de 10 cm até 1m ao ano”, conforme figura 31, além de pequenas pontas de 

basaltos e plataformas de abrasão sobre a planície de maré holocênica (Figura 32).   

 

 
Figura 29 - Costa de contorno irregular e mesolitoral rochoso. Foto: Solís, J. R. (2015) 



74 
 

 
 

 

Figura 30 - Falésia viva. Foto: Urriola, J.R. (2015) 

 

 

Figura 31 - Solapamento basal de 85 cm de altura na falésia feito pela ação das ondas, que provoca o 

recuo da costa. Foto: Solís, J. R. (2015) 
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Figura 32 - Basaltos oxidados e terraço de arenito. Plataforma de abrasão sobre a planície de maré 
holocênica. Foto: Solís, J. R. (2015) 

 

Não obstante produto da ação de deriva litorânea, do ponto M4 até a foz do rio 

Purio (950.7 metros de extensão) é possível observar o avanço do mar sobre a faixa 

litorânea, provocando o recuo da linha costeira na zona defronte ao mangue. Assim, 

concluímos que, pelas características litogenéticas, as evidências morfológicas dos 

processos de erosão marinha e a interpretação dos elementos descritivos verticais e 

horizontais citados, a costa de região norte da zona de pesquisa é uma costa recuando 

com falésias vivas e de contorno irregular.   

A linha litorânea da região sul do estuário do rio Purio possui, 

aproximadamente, 8.070.5 metros de extensão, dos quais 2.893.0 metros 

correspondem à área da foz do rio Purio até Ponta Tigre (região sul - Figura 33). 

(Figura 34) 
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Figura 33 - Linha litorânea. Região centro - sul. Da foz do rio Purio até Ponta Tigre. Autor: Solís, J. R. 

(2015). Imagen CNES/Astrium - TerraMetrics 2014. Escala: 1:10.000. Fonte: Google Earth 2014 
 

Nessa zona se configura um extenso cordão litorâneo sobre o qual 

desenvolveram-se dunas frontais (Figura 34) e o pontal (Figura 35), produto da 

presença dos mangues, do fornecimento de areias carregadas do rio e a influência da 

deriva litorânea inversa que reacumula paralelamente à beira da linha litorânea as 

areias; delineando uma costa baixa que avança de contorno regular. 

 

 
Figura 34 - Dunas frontais. Foto: Solís, J.R. (2015) 
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Figura 35 - Vista fragmentada da paisagem que gera o pontal. Foto: Solís, J.R. (2014) 

 

Também, na Figura 33 (M5) é possível localizar os ignimbritos resistentes aos 

processos erosivos, que têm permitido a evolução de Ponta Tigre (Figura 36), a qual 

abrange um perímetro de 579.0 m.  

 

 
Figura 36 - Ponta Tigre. Foto: Solís, J.R. (2015) 
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Posteriormente, de Ponta Tigre até o ponto M2 (Figura 37) a faixa litorânea tem 

uma extensão de 4.598.5 metros, que define uma costa baixa que avança de contorno 

regular; com uma ampla planície de maré (Figura 38) e a paleoflecha ou restinga 

(Figura 39) 

 

 
Figura 37 - Região sul. De Ponta Tigre até nº2. Autor: Solís, J. R. 2015. Imagen CNES/Astrium - 
TerraMetrics 2014. Escala: 1:16.000. Fonte: Google Earth 2014 

 

 
Figura 38 - Planície de maré. Foto: Solís, J.R. (2015) 
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Figura 39 - Vista fragmentada da paisagem que gerou a paleoflecha litorânea ou restinga 

fitoestabilizada por Sporobolus virginicus, além disso, vegetação lenhosa e arbustiva. Foto: Solís, J.R. 

(2015) 

 

5.3.2. Propriedades Morfoclimáticas 

O estudo do tempo e do clima ocupa uma posição central e importante no amplo 

campo da ciência ambiental. Os processos atmosféricos influenciam os processos 

relacionados às outras partes do ambiente, principalmente na biosfera, hidrosfera e 

litosfera. Assim, de acordo com Ayoade (2011, p. 2) 

O clima influencia diretamente as plantas, os animais (incluindo o homem) e 
o solo. Ele influencia as rochas através do intemperismo, enquanto as forças 
externas que modelam a superfície da Terra são basicamente controladas 
pelas condições climáticas. Por outro lado, o clima, particularmente perto da 
superfície, é influenciado pelos elementos da paisagem, da vegetação e do 
homem, através de suas várias atividades. Os processos geomorfológicos, 
pedológicos e ecológicos, e as formas que eles originam, só podem ser 
devidamente compreendidos com referência ao clima predominante na 
atualidade e no passado.  

O campo da climatologia é abrangente, e pode ser subdividido com base nos 

tópicos já enfatizados, ou, ainda, na escala dos fenômenos atmosféricos. Para Ayoade 

(2011), a análise climática baseada nos dados de temperaturas, precipitação e ventos, 

encontra-se contextualizada nos estudos de climatologia regional; trata-se da 

classificação do tipo de análise climática pertinente para atingir os objetivos da 

pesquisa.  
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           Para a definição das características da região climática foram estudados e 

interpretados os dados meteorológicos de precipitação (mm) e temperatura (ºc) das 

estações meteorológicas Pedasí e A Palma; e os dados de velocidade dos ventos 

(m/s), os quais foram obtidos da estação meteorológica Dos Santos. As estações 

foram escolhidas por proximidade à zona de estudo (Figura 40), além disso, possuem 

registros de mais de 30 anos (Quadro 1); período aceito pela Organização Mundial 

Meteorológica para a determinação das características climatológicas numa região a 

nível global. 

 

 
Figura 40 - Localização das estações meteorológicas. Autor: Solís, J.R. (2015). Dados disponíveis em 
http://www.hidromet.com.pa/clima_historicos.php?sensor=1. Acesso 13-04-2015 

 

Quadro 1 - Características das estações meteorológicas pesquisadas 
Estação A Palma 

Localização geográfica 
Latitude 7º42ʼ00" 

Longitude 80º12ʼ00" 
Elevação Sob o nível do mar 39m 

Anos de registros 32 (1966 – 1998) 
 

Estação Pedasí 

Localização geográfica 
Latitude 7º31ʼ37" 

Longitude 80º01ʼ25" 
Elevação Sob o nível do mar 47m 

Anos de registros 48 (1967 -  ) 
 

Estação Dos Santos 

Localização geográfica 
Latitude 7º31ʼ37" 

Longitude 80º01ʼ25" 
Elevação Sob o nível do mar 16m 

Anos de registros 51 (1964 -  ) 

Autor: Solís, J.R. (2015). Dados disponíveis em 
http://www.hidromet.com.pa/clima_historicos.php?sensor=1. Acesso em 13-04-2015 

http://www.hidromet.com.pa/clima_historicos.php?sensor=1
http://www.hidromet.com.pa/clima_historicos.php?sensor=1
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Para a análise dos dados climáticos, utilizou-se a classificação de Köppen. 

Embora denominada como um modelo de classificação genérica é pertinente sua 

aplicação para a definição dos climas regionais e zonas fitogeográficas, já que utiliza 

os dados por meio de precipitação e temperatura anuais para definir o domínio 

climático baseado na determinação da estação seca e intervalos térmicos. Também, 

segundo Alexander, Kramer e Patton (1983), Köppen utilizou a letra A para definir o 

domínio dos climas tropicais e a letra C para definir o domínio dos climas 

mesotérmicos. Não obstante, segundo Viers (1987) em sua interpretação da 

classificação de Köppen, baseado nas características da temperatura, os climas A 

correspondem ao domínio quente, e os climas C correspondem ao domínio dos climas 

temperados. Então, pela posição geográfica, a república do Panamá fica dentro da 

zona dos domínios dos climas tropicais (A), e pela influência do fator altitude, as terras 

sobre a curva de nível de 2000m têm um clima mesotérmico (C), terras as quais 

representam menos dos 30% do território panamenho.  

Já para a determinação do clima regional, foram utilizados os dados da estação 

meteorológica A Palma (Tabela 8) e Pedasí (Tabela 9). Posteriormente, para sua 

interpretação foram confeccionados os climogramas correspondentes (Figuras 41 e 

42, respectivamente).   

 

Tabela 8 - Precipitação pluvial e temperatura média registradas na Estação 
Meteorológica A Palma: Anos 1966 – 1998 

Mês/média Anual Precipitação/mm  Temperatura/ºC  

Janeiro 16.2 27.3 

Fevereiro 1.9 27.8 

Março 1.5 28.2 

Abril 21.5 28.8 

Maio 126.2 28.4 

Junho 154.9 27.6 

Julho 178.3 27.2 

Agosto 166.7 27.2 

Setembro 173.1 27 

Outubro 201.8 26.8 

Novembro 150.4 26.8 

Dezembro 56 27 

Média Anual 104.1 27.5 

Autor: Solís, J. R. ( 2015) 
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Tabela 9 - Precipitação pluvial e temperatura média registrada na estação 
meteorológica Pedasi: Anos 1967 – 2013 

Mês/Promédio Anual Precipitação/mm  Temperatura/ºC  

Janeiro 9.4 26.9 

Fevereiro 0.9 27.2 

Março 4.3 27.4 

Abril 23 28 

Maio 139.6 27.7 

Junho 213.4 27 

Julho 246 26.9 

Agosto 249.5 26.8 

Setembro 203.2 26.7 

Outubro 193.3 26.5 

Novembro 200.9 26.6 

Dezembro 80.9 26.8 

Média Anual 130.4 27 

Autor: Solís, J. R (2015) 
 

 

 
Figura 41 - Gráfico informativo: Estação Meteorológica La Palma. Autor: Solís, J.R. (2014) 
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Figura 42 - Gráfico informativo: Estação Meteorológica Pedasí. Autor: Solís, J.R. (2014) 

 

            A estação “A Palma” registra um total de 1248.5 mm de precipitação anual 

(média anual de 104.1 mm) e a estação Pedasí 1564.4 mm precipitação anual (média 

anual de 130.4 mm); as duas estações apresentam um período de 4 meses (janeiro-

abril) com precipitações inferiores à 50 mm, dado que determina o período de 

estacionalidade da chuva por 8 meses, de maio a dezembro; em ambas, a amplitude 

térmica é inferior à 5ºC. Os dados comprovam que a área de estudo encontra-se 

imersa numa região climática tropical de savana subúmida e úmida, identificada por 

Köppen como Awi, já que apresenta um marcado período seco durante o inverno do 

hemisfério norte.   

Também, a análise da região climática fundamentou-se no modelo de 

classificação genética de Flohn (1950) e Strahler, (1969), baseado na análise dos 

padrões de circulação dos ventos, dentro dos quais, em nível global, destaca-se a 

influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), onde os ventos originários 

dos hemisférios norte e sul se encontram e originam os ventos alísios. Segundo Mckay 

(1998), a Zona de Convergência Intertropical localiza-se, de dezembro a abril, ao sul 

do Panamá, permitindo o acesso dos fluxos de ventos alísios do hemisfério norte e 

provocando o início do período seco, bem como uma diminuição na temperatura. 

Posteriormente, migra para o norte (de maio a novembro) e localiza-se sobre o 
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Panamá, inaugurando o período de chuvas. Assim sendo, o comportamento das 

chuvas é sustentado nos climogramas apresentados, e o incremento da velocidade 

dos ventos, no início de dezembro, registradas pelos dados da estação meteorológica 

Dos Santos (Tabelas 10 e 11; Figuras 43 e 44). 

 

Tabela 10 - Velocidade máxima, média e mínima do vento, a 2 m sobre o nível do 
mar; registradas na estação meteorológica Dos Santos, ano 2013 

Mês Máxima (m/s)  Mínima (m/s) Promédio (m/s) 

Janeiro 3.2 0.8 2.0 

Fevereiro 3.7 1.0 2.4 

Março 3.6 1.2 2.2 

Abril 2.9 0.9 1.8 

Maio 2.2 0.3 1.0 

Junho 1.0 0.3 0.6 

Julho 1.4 0.3 0.6 

Agosto 1.2 0.3 0.6 

Setembro 0.9 0.3 0.5 

Outubro 0.8 0.3 0.5 

Novembro 1.5 0.2 0.6 

Dezembro 2.6 0.3 1.2 

Autor: Solís, J.R. (2014) 

 

Tabela 11 - Velocidade máxima, média e mínima do vento, a 10 m sobre o nível do 
mar; registradas na estação meteorológica Dos Santos: Ano 2013 

Mês Máxima (m/s)  Mínima (m/s) Promédio (m/s) 

Janeiro 4.7 0.9 3.2 

Fevereiro 4.7 2.6 3.7 

Março 5.8 1.7 3.6 

Abril 4.7 1.7 2.9 

Maio 3.6 0.7 1.8 

Junho 2.3 0.4 1.2 

Julho 2.2 0.4 1.2 

Agosto 2.0 0.4 1.2 

Setembro 2.2 0.3 1.1 

Outubro 1.5 0.2 1.1 

Novembro 2.4 0.2 1.2 

Dezembro 12.1 0.8 2.5 

Autor: Solís, J.R. (2014) 
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Figura 43 - Gráfico das velocidades máxima, média e mínima do vento, a 2 m sobre o nível do mar; 
registradas na estação meteorológica Dos Santos, ano 2013. Autor: Solís, J.R. (2014) 

 

 
Figura 44 - Gráfico das velocidades máxima, média e mínima do vento, a 10 m sobre o nível do mar; 
registradas na estação meteorológica Dos Santos, ano 2013. Autor: Solís, J.R. (2014) 

 

 Para a análise genética foram inseridos e comparados os dados de ventos a 2 

msnm e 10 msnm. No primeiro caso, na faixa litorânea a evolução das geoformas de 

origem eólica é determinada pelos aportes de partículas de sedimentos (silte e argila) 

e das areias. Segundo Robinson (1990), baseado na escala granulométrica de 

Wentworth, grãos com diâmetros de 0.0625 mm são mobilizados por ventos >0.5 m/s 
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e areias de 1 mm são mobilizadas por ventos >5.0 m/s. No segundo caso, são 

utilizadas para a análise dos efeitos das ondas litorâneas na costa, comparando a 

força dos ventos e sua relação com a altura das ondas, (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Escala de Beaufort (1806) 
Escala Descrição Velocidade m/s Altura das ondas em metros 

0 Calmo <0,3 ------ 

1 Aragem 0,3 a 1,5 0.1 

2 Brisa leve 1,6 a 3,3 0.2 

3 Brisa fraca 3,4 a 5,4 0.6 

4 Brisa moderada 5,5 a 7,9 1 

5 Brisa forte 8 a 10,7 2 

6 Vento fresco 10,8 a 13,8 3 

7 Vento forte 13,9 a 17,1 4 

8 Ventania 17,2 a 20,7 5.5 

9 Ventania forte 20,8 a 24,4 7 

10 Tempestade 24,5 a 28,4 9 

11 Tempestade violenta 28,5 a 32,6 11.5 

12 Furacão >32,7 14 

Autor: Solís, J.R. (2015). Com base em Viaut (1981) 

 

Assim, baseados nas zonas de ventos globais, nas massas de ar dominantes 

e nas características da precipitação, concluímos que a zona de estudo é “tropical, 

com ventos alísios de inverno e precipitação pluvial de verão” segundo Flohn (1950 

apud AYOADE, 2011, p. 227); e “litorânea de ventos alísios” segundo Strahler (1969 

apud AYOADE, 2011, p. 228).  

Dessa maneira, a geomorfologia climática investiga, principalmente, as 

relações entre as forças de ação através dos elementos morfodinâmicos ou 

morfogenéticos como responsáveis pela geração dos processos de meteorização e 

erosão dos materiais que compõem o relevo e dos quais evoluem as paisagens.  Para 

Torres, Neto e Menezes (2012) esses processos agem sobre o arranjo estrutural das 

rochas por meio das reações de intemperismo e são os responsáveis pela 

esculturação do relevo. Ainda, de acordo com Ross (2005, apud TORRES, 2013, p.73) 

“as formas do relevo terrestre podem ser vistas como uma vasta peça de escultura, 

cujo escultor é a atmosfera com seus diversos tipos climáticos, e as estruturas 

geológicas são suas matérias primas”.  

Com relação aos dados climáticos apresentados, de acordo com Caillex e 

Tricart (1958 apud TORRES, 2013, p.107) a zona de estudo pertence às zonas 
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florestais intertropicais, no domínio das florestas “cuja cobertura vegetal reflete as 

condições de maior umidade e períodos de pluviosidade mais longos”, e onde 

prevalecem processos de meteorização química (Figura 45). 
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Figura 45 - Zonas Morfoclimáticas segundo Tricart e Caillex (1965). Fonte: Elorza (2013) 



89 
 

 
 

Também, segundo Elorza (2013) e Chorley (1984), assinala-se que para 

realizar uma classificação morfoclimática ou morfogenética pode-se utilizar os dados 

de temperatura média anual, a precipitação total anual e a estacionalidade, a qual é 

expressa pela temperatura do mês mais quente e pelo número de meses com 

precipitações maiores que 50 mm (Figura 46).  

 

 
Figura 46 - Principais regiões morfoclimáticas atuais no mundo, obtidas segundo a análise climática 
de temperatura, precipitação e estacionalidade (CHORLEY, 1984). Fonte: Elorza (2013). 

 

Através dos dados obtidos com a análise das estações meteorológicas (Tabela 

13) determinou-se a região morfoclimática de segunda (II) ordem, dentro da região 

tropical úmida – seca; as quais apresentam climas quentes onde os processos 

geomorfológicos variam muito pela estacionalidade.   

 

Tabela 13 - Determinação da Região Morfoclimática, através da Análise Climática de 
Temperatura, Precipitação e Estacionalidade Segundo Chorley, (1984); Beckinsale e 
Chorley (1991) 

 
Estações 

Meteorológicas 

 
Temperatura 
Média Anual 

 
Precipitação 
Total Anual 

Estacionalidade 
Região Morfoclimática: Tropical úmida – 

seca 

T ºc/ mês 
mais quente 

Meses com 
P >50 mm 

T ºc/ mês 
mais quente 

Total de 
P mm. 

Meses com 
P >50 mm 

 

A Palma 27.5 1248.5 
28.8 Abril 

8 
Maio – 

Dezembro 

>22ºc 1000 - 
1890 

5 
- 

11 

Pedasí 27 1564.4 
28.0 Abril 

8 
Maio – 

Dezembro 

>22ºc 1000 - 
1890 

5 
- 

11 

Autor: Solís, J.R. (2015)  
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A intensidade dos processos morfogenéticos que modelam a paisagem da faixa 

marinho-costeira da região morfoclimática tropical úmida-seca foram analisados 

através do diagrama de Peltier (1950 apud ELORZA, 2013 p. 442), (Figura 47), 

obtendo os resultados apresentados na Tabela 14.  

 

 
Figura 47 - Processos geomorfológicos em função da temperatura média anual e a precipitação total 
anual, segundo Peltier (1950).Fonte: Elorza (2013) 

 

Tabela 14 - Análise dos Processos Geomorfológicos na Região Tropical Úmida – 
Seca na Faixa Marinho-Costeira do rio Purio 

 
Estações 

Meteorológicas 

 
Tº c/ 

Média 
Anual 

 
P mm/ 
Total 
Anual 

Processos Geomorfológicos: 
T>27ºc, P mm de 1000 – 1500 e >1500 

Meteorização 
Química 

Ação do 
Frio 

Região de 
Meteorização 

Erosão 
Pluvial 

Movimentos 
de Massas 

Ação do 
Vento 

A Palma 27.5 1248.5 Moderada ------ 
Química 

Moderada 
Forte Moderada Fraca 

Pedasí 27 1564.4 Forte ----- Química Forte Moderada Moderada Fraca 

Autor: Solís, J.R. (2015) 

 

Nessa zona, os estudos prévios das feições geomorfológicas são apresentados 

no mapa de Geomorfologia do Panamá na escala 1:1.000.000, disponibilizado no 

Atlas Nacional (PANAMÁ, 2007). Não obstante, o mesmo mapa foi publicado pela 

Autoridade Nacional do Ambiente na escala 1:1.700.000 no Atlas Ambiental 

(PANAMÁ, 2010). A documentação cartográfica determina, na faixa continental da 

paisagem marinho-costeira, a presença do glacis de sedimentação ou bajada, e sobre 

a faixa litorânea a evolução de cordões litorâneos e dunas. É importante destacar que 
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a definição do “glacis” foi utilizada para ressaltar o fraco declive e o termo cordão 

litorâneo para advertir a presença de feições paralelas à costa (flechas ou restingas) 

e perpendiculares ou oblíquas (pontal) (GUERRA; GUERRA, 2011).    

Por fim, para delimitar o espaço natural e classificar as unidades 

geomorfológicas que integram a paisagem marinho-costeira, a pesquisa 

geomorfoclimática fundamentou-se nos sistemas de erosão do regime de florestas 

intertropicais (Tricart e Cailleux) ou regime tropical úmido – seco (Chorley), onde os 

intensos processos de meteorização química (intemperismo) e erosão laminar 

esculpem feições de erosão (Figura 48) e acumulação (Figuras 49 e 50) que incluem, 

na zona, o bioma de savana. Além disso, foram contemplados os estudos da 

biocenose e o diagnóstico das feições características do litoral.  

 

 
Figura 48 - Colinas suaves. Matacões por esfoliação esferoidal. Foto: Solís, J.R. (2015) 
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Figura 49 - Planície costeira. O mangue (direita) é o limite da planície fluviomarinha. Foto: Solís, J.R. 
(2015) 

 

 
Figura 50 - Planície fluviomarinha. Foto: Solís, J.R. (2015) 
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Em trabalho de campo, através do estudo da biocenose, foi possível determinar 

a estreita correspondência dos caranguejos (Cardisoma crassum e Ucides 

occidentalis) com as características físico-químicas (topografia, declividade e curso de 

água) e biológicas (Rhizophora mangle, Cocus nucifera, Bothriochloa pertusa, 

Hyparrhenia rufa) do espaço marinho-costeiro; ao mesmo tempo, foi incluída a 

identificação dos principais peixes do estuário (Bagre pinnimaculatus, Centropomus 

robalito e Centropomus armatus) que, pela influência das marés, ocorrem até 5.1 km 

águas acima no rio Purio. 

Consequentemente, o mapa hipsométrico, de declividade e das unidades 

geomorfológicas, são produtos do geoprocessamento das imagens SRTM (2011) e 

RapidEyes (2012). Para relacionar as classes de desnivelamento altimétrico e seus 

respectivos significados geomorfológicos, utilizou-se a proposta de Silva (2002 apud 

TORRES; NETO; MENEZES, 2013, p. 300) onde as “planícies fluviais ou 

fluviomarinhas abrangem de 0 até 20 m de elevação” (área de ocorrência dos 

caranguejos), que também delimitam a extensão da planície costeira; e as colinas 

suaves de 21 até 80 m de elevação. Ainda, no mapa hipsométrico são localizados 

quatro lagos artificiais ou reservatórios de água instalados para o desenvolvimento 

das atividades agropecuárias, ao mesmo tempo, são expostos os cursos de águas 

que abastecem a rede de drenagem da faixa marinho-costeira da bacia (Figura 51). 

Pelas características geológicas, o tipo de solos e as declividades, a disposição 

espacial dos canais de escoamento define, segundo Horton (1945 apud ROBINSON, 

1990, p. 466), um “padrão de drenagem dendrítica”; constituída por 18 canais de 

ordem nº1, 4 canais de ordem nº2, 1 canal de ordem nº3 e 1 canal de ordem nº4. 

Ainda, segundo a classificação genética proposta por Horton (1945 apud TORRES, 

NETO; MENEZES, 2013, p. 155) os rios são “classificados insequentes, pois correm 

de acordo com a morfologia do terreno e em direção variada, sem nenhum controle 

geológico aparente, em topografia plana ou de rocha homogênea”.  

O mapa de declividade foi elaborado para avaliar o grau da fragilidade 

ambiental, baseado nas orientações de Nakashima (2001 apud OLIVEIRA, 2013, p. 

33) que fundamenta a análise da vulnerabilidade por declividade, sendo fatível 

adequar, na zona de pesquisa, os rangos utilizados nas três primeiras classes: “< 5º 

são consideradas declividades muito baixas, > 5º até 15º consideradas baixas e > 15º 
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até 25º classificadas como médias”. Assim, os valores de declividade obtidos do 

geoprocessamento da imagem SRTM (2011), são expostos em dez classes que 

abrangem valores de 1º até 15,81º (Figura 52). 

O mapa geomorfológico foi elaborado através do geoprocessamento das 

imagens SRTM e RapidEyes, sendo possível determinar as unidades geomorfológicas 

que integram a paisagem marinho-costeira. Assim, a faixa costeira fica composta pelo 

tabuleiro pré-litorâneo, a planície costeira e as colinas suaves; e a faixa litorânea pela 

planície de maré, o cordão litorâneo e a planície fluviomarinha (Figura 53).  
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Figura 51 - Mapa Hipsométrico da Faixa Marinho-costeira do Rio Purio. Autor: Solís, J.R. (2016) 

 



96 
 

 
 

 

Figura 52 - Mapa de Declividade da Faixa Marinho-Costeira do Rio Purio. Autor: Solís, J.R. (2016) 
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Figura 53 - Mapa Geomorfológico da Faixa Marinho-costeira do Rio Purio. Autor: Solís, J.R. (2016) 
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5.3.3. Propriedades Litológicas 

A savana que constitui o bioma da paisagem marinho-costeira ocorre sobre 

uma bacia sedimentária que, pelas características morfoclimáticas, assume diferentes 

feições que resultam da resistência das estruturas rochosas. Dessas estruturas, 

também evolui o solo como o resultado da ação combinada do material de origem 

(rochas), o clima, do relevo e dos organismos.  

Os estudos geológicos fornecem dados relevantes para a compreensão da 

evolução da estrutura terrestre, fornecendo informação sob suas características e 

propriedades; contribuindo com informação pertinente para a conservação da 

qualidade do meio ambiente e sua capacidade para tolerar a intervenção humana 

(ALONSO, et al 1991). Assim, com o desenvolvimento da geologia ambiental, os 

estudos geológicos são reorientados para o desenvolvimento de pesquisas dirigidas 

a recomendar o uso adequado dos espaços naturais e a conservação dos recursos 

naturais. Também, de acordo com Flawn (1970 apud ALONSO, et al, 1991, p. 59) “a 

geologia ambiental é considerada um ramo da ecologia que trabalha as relações entre 

o homem e seu habitat geológico”. Para Guerra e Guerra, (2011) é a aplicação dos 

conhecimentos geológicos na resolução dos problemas decorrentes da ocupação 

humana.  

O relevo é o resultado global da ação contínua dos agentes endógenos, 

responsáveis pela evolução das formas estruturais, e dos agentes exógenos, 

responsáveis pela elaboração das formas residuais e de acumulação que integram as 

paisagens. Para Rodriguez et al. (2004; 2007; 2010) o relevo como fator geoecológico 

de redistribuição de calor e umidade tem um papel significativo na distinção das 

respectivas unidades de diferenciação em nível local.  

Segundo o mapa geológico do Panamá (1991), a estrutura que contém a 

paisagem marinho-costeira é uma bacia sedimentar que, de acordo com Guerra e 

Guerra (2011), é uma depressão preenchida com detritos carregados das áreas 

circundantes, e sua estrutura é composta por estratos concordantes ou quase 

concordantes; embora, para Torres, Neto e Menezes (2013) as bacias sedimentares 

estejam vinculadas à transgressão marinha. Logo, de acordo com Giudice e Recchi 

(1969) suas características geológicas demonstram episódios vulcânicos do cretáceo 
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até início do quaternário, período no qual as lavas adesiticas e basálticas formam 

dacitos, aglomerados e tufos vulcânicos (ignimbritos). Assim, segundo Tarbuck, 

Lutgens e Tasa (2005) para definir as características litológicas, as amostras de 

rochas devem ser coletadas dos afloramentos e através dos perfis dos solos; técnicas 

aplicadas no campo através das quais foi possível concluir que:  

A paisagem marinho-costeira da bacia hidrográfica do rio Purio apoia-se sobre 

uma bacia sedimentar do Terciário (Cenozóica), espalhada sobre uma estrutura de 

origem vulcânica do Secundário (Mesozóica). Igualmente, a presença de ignimbritos 

em Ponta Tigre admite que a estrutura vulcânica do Cretáceo fosse atingida por um 

reaquecimento durante o Mioceno (Tabela 15), e que a análise em sequência desses 

eventos vulcânicos pode explicar a distorção dos estratos nos arenitos da região 

costeira norte (Figura 54) que, acompanhado por movimentos epirogênicos (verticais 

lentos) e a ação erosiva do mar vinculada à transgressão flandriana durante o 

Quaternário, originaram o levantamento da faixa costeira norte e a evolução das 

falésias. 

 

Tabela 15 - Classificação dos tipos de rochas 

Período 
(milhões de 

anos) 

Época 
(milhões 
de anos) 

Grupo Formação Símbolo 
Características 

Litológicas 

 
Terciário 
(63 – 1) 

 
Mioceno 
(25 – 13) 

 
A Yeguada 

 
Praia 

Colorada 

 
TM - PC 

Vulcânica/ fluxos 
piroclásticos 
Ignimbritos 

Terciário 
(63 – 1) 

Oligoceno 
(36 – 25) 

Macaracas Macaracas 
TO - 
MAC 

 

Sedimentares/ 
Detríticas 
Arenitos 

Secundário 
(180 - 63) 

Cretáceo 
(135 – 63) 

Praia 
Venado 

Praia 
Venado 

K - VE 
 

Vulcânica/efusiva 
Basalto e lava em 

travesseiro 
(Pillow lavas) 

Autor: Solís, J. R. (2014) adaptado com base no mapa geológico da República do Panamá (1991) 

 

As amostras de rochas foram coletadas em quatro pontos na região norte e 

dois na região sul (Tabela 16). Na região norte destaca-se, nas falésias, a presença 

de arenitos, rochas sedimentares sílicas, produto do processo de sedimentação 

detrítica (VIERS, 1978), analisadas através do exame granulométrico com base na 

escala de Wentworth (Figura 55) (Tabela 17).  
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Figura 54 - Distorção dos estratos de arenitos da região costeira norte. Foto: Solís, J.R. (2014) 

 

Tabela 16 - Pontos de coletas 
Código de campo/ 

Região (N e S) 
Referências geográficas 

métricas (UTM/17) 
Rochas 

Coletadas 

M1 (Reg. N) 
 

847039.00 m N 
601429.00 m L 

Arenitos e Quartzos amorfos 

M2 (Reg. N) 847408.42 m N 
601263.84 m L 

Lava  almofada ou 
travesseiro (Pillow lavas) 

M3 (Reg. N) 846536.00 m N 
601951.79 m L 

Basalto 

M4 (Reg. N) 846325.00 m N 
602237.00 m L 

Basalto 

M5 (Reg. S) 844213.94 m N 
605053.60 m L 

Ignimbritos 

M6 (Reg. S) 839207.04 m N 
606865.64 m L 

Basaltos oxidados 
e Ignimbritos 

Autor: Solís, J. R. (2014) 

 

 
Figura 55 - Amostra de arenito. (M1). Foto: Solís, J.R. (2014) 
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Tabela 17 - Resultados da análise granulométrica 

Tipo de Sedimento 
Diâmetro 

(mm) 
Nº da 

Peneira 

Peso da 
Amostra 
(126.4 g) 

Porcentagem 
(99.9 %) 

Areia muito grossa >1 18 15.3 12.1 

Areia grossa 0.5 35 33.4 26.4 

Areia média 0.25 60 31.4 24.8 
Areia fina 0.125 120 19.8 15.7 

Areia muito fina 0.0625 230 11.9 9.4 

Silte e Argila <0.0625 ---- 14.6 11.5 

Autor: Solís, J. R. (2014) 

 

A amostra de arenito, constituída por 88.4 % de areia, é classificada como uma 

rocha clástica detrítica, já que os fragmentos do tamanho das areias constituem mais 

de 50% do volume (ROBINSON, 1990).   

Na região norte e alguns pontos da região sul são expostos fluxos de lavas 

basálticas sobre o mesolitoral e o sublitoral, classificados como pillow lavas (Figura 

56), as quais são originadas pelo esfriamento rápido das lavas básicas   

intermediárias, que, ao fazer contato com o mar, constroem lóbulos que expõem uma 

superfície convexa com diáclases; ainda, de acordo com Blyth e De Freitas (1984), 

surgem do rápido esfriamento da lava basáltica no mar, e entre essas pillow lavas 

encontram-se sedimentos marinhos que, geralmente, contêm pedernal (sílex) ou 

jaspe.  

Nessa zona, as pillow lavas atingem mais de 1 metro de altitude (Figura 57), 

constituindo o habitat propício de espécies bentônicas, crustáceos e peixes, sustento 

de muitas famílias que praticam uma economia de subsistência e a pesca artesanal.  
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Figura 56 - Pillow lavas. (M2). Foto: Urriola, J. (2014) 

 

 
Figura 57 - Pillow lavas, hábitat de bentônicas (M2). Mesolitoral da região norte do mangue. Foto: Solís, 
J. R. (2014) 

 

Outros afloramentos de rochas basálticas sobre a faixa costeira são expostos 

pela energia do mar e a força das ondas, permitindo a formação de pequenas pontas 

(Figuras 58 e 59); assim, essas pontas de basalto, segundo Tarbuck, Lutgens e Tasa 
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(2005) constituem a crosta oceânica e formam parte das rochas ígneas que são 

criadas na superfície terrestre.  

Em Ponta Tigre foram coletadas amostras de ignimbritos (Figura 60), produtos 

dos últimos episódios vulcânicos que, segundo Viers (1978) são originados nas 

erupções de matérias ácidos (riolito, traquito e andesito) projetados a temperaturas 

muito altas e aderidos ao solo antes de esfriarem, evoluindo para um forte 

conglomerado vulcânico. Os ignimbritos (Figura 61) apresentam uma textura 

porfíróide, com vesículas, fenocristais de piroxênios (cor preto) e zeólitos (cor branca). 

Finalmente, basaltos oxidados foram coletados no ponto M6, constituídos por 

pequenos cristais de textura porfíróide, de cor preta, escura até sofrer alterações para 

cores castanhas ou vermelhas nos afloramentos (Figura 62).   

 

 
Figura 58 - Afloramentos de basaltos (M3). Foto: Solís, J. R. (2014) 
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Figura 59 - Afloramentos de basaltos (M4). Foto: Solís, J. R. (2014) 

 

 
Figura 60 - Ignimbritos. Ponta Tigre (M5). Foto: Solís, J.R. (2014) 
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Figura 61 - Ignimbritos de textura porfiróide com vesículas. Ponta Tigre (M5). Foto: Solís, J.R. (2014) 

 

 
Figura 62 - Basaltos oxidados (M6). Foto: Solís, J.R. (2014). 

 

A coleta de rochas, feita nas escavações dos perfis de solos, apresentam, na 

região norte depois dos 80 cm de profundidade, amostras de sílex (pedernal). A seguir, 

na região sul durante toda a escavação foram coletadas amostras de sílex, aos 60 cm 

de profundidade, amostras de limolita com fragmentos de conchas e amostras de 

diorito à aproximadamente  1.10 m.  

O sílex ou pedernal pertence ao grupo de rochas sedimentares de origem 

química e orgânica (GUERRA e GUERRA, 2011) formadas pela dissolução e 
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precipitação dos restos orgânicos (esqueletos de sílica) extraídos da água de mar das 

diatomeas e radiolários (BLYTH e DE FREITAS, 1984; TARBUCK, LUTGENS e 

TASA, 2005). Na zona, as amostras de pedernal apresentam fratura conchoidal e 

cores que variam entre branco, castanho claro, vermelhas (Jaspe), e cores escuras, 

produto da concentração de matéria orgânica (TARBUCK, LUTGENS e TASA 2005) 

(Figuras 63, 64 e 65).   

 

 
Figura 63 - Sílex de aspecto anguloso de cor escuro. Região norte do mangue. Foto: Solís, J.R. (2014) 

 

 
Figura 64 - Sílex redondeado (seixo rolado), de cor branca e castanha clara. Região sul do mangue. 
Foto: Solís, J.R. (2014) 
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Figura 65 - Sílex (jaspe). Seixo rolado de cor vermelha. Região sul do mangue. Foto: Solís, J.R. (2014) 

 

O diorito coletado (Figura 66) é considerado uma rocha de origem plutônica de 

acidez intermediária (BLYTH, DE FREITAS,1984; VIERS, 1987), intrusiva, de cor 

cinza e grão grosso, considerado o equivalente plutônico da andesita, contendo 

anfibólio, biotita, piroxênio e pequenas quantidades de quartzo (TARBUCK, 

LUTGENS, TASA, 2005; CRAIG, VAUGHAN, SKINNER, 2012). 

 

 
Figura 66 - Diorito. Composto por cristais brancos (plagioclásio/feldspato calcossódico), pretos 
(anfibólio/cálcio, magnésio, ferro e alumínio) e biotita (silicatos hidratados contendo potássio, magnésio, 
ferro e alumínio). Foto: Solís, J.R. (2014) 
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A amostra de limolita coletada (Figura 67) contém fragmentos de conchas 

aderidas. São rochas sedimentares detríticas, de grão fino, constituídas 

principalmente por clástos de silte misturados com a argila em ambientes estuarinos 

ou de águas pouco profundas (BLYTH; DE FREITAS, 1984; TARBUCK; LUTGENS; 

TASA, 2005).  

 

 
Figura 67 - Limolita constituída por fragmentos de conchas. Região sul do mangue. Foto: Solís, J.R. 
(2014). 

 

5.3.4. Propriedades dos Solos  

     O material cartográfico de referência no Panamá, consultado para a 

caracterização dos solos, inclui o mapa digital a escala 1:2.000.000 sobre a 

classificação taxonômica dos solos (PANAMÁ – I.D.I.A.P. 2010), caracteriza os solos 

da zona de pesquisa como “Alfisol”. Porém, o mapa de capacidade de uso e 

conservação dos solos na escala 1:1.000.000, feito pelo Serviço de Conservação de 

Solos dos Estados Unidos (PANAMÁ – I.G.N.T.G. 2007), classifica os solos da zona 

em “Classe IV”. Como salienta Troppmair (2012), os solos classe IV apresentam 

limites muito severos de uso, com alto risco, que exige medidas muito intensivas de 

conservação e plantio de algumas culturas permanentes e reflorestamentos.           

Portanto, para obter as informações referentes aos tipos de solos que 

compõem a paisagem marinha, foram feitos “perfis de solos” sobre a planície costeira 

e o tabuleiro pre-litorâneo. Na região norte o perfil foi feito a 150 metros do litoral (UTM 

- 847402.00/N; 600952.00/L), e na região sul a 500 metros (UTM - 843743.00/N; 



109 
 

 
 

604362.00 /L). Os perfis têm 1.20 m de profundidade, definindo a presença de “solos 

profundos”, segundo Storie (1970 apud ALONSO et al. 1991, p. 164) (Figura 68).  

 

 
Figura 68 - Solos profundos. Tabuleiro pré-litorâneo (norte) e planície costeira (sul). Foto: Solís, J.R. 
(2015) 

 
As amostras foram analisadas no laboratório de solos da Universidade do 

Panamá, utilizando o sistema de classificação Soil Taxonomy (1975 - 1994), do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e, para a interpretação dos 

resultados, foi utilizada a proposta da U.S.D.A. (1967) sobre as características e 

qualidade dos solos segundo seu material de origem e configurações morfológicas 

territoriais para a caracterização das planícies costeiras (AGUILO, 1991).  

Através da análise dos resultados (Tabelas 18 e 19) os solos foram 

classificados dentro da Ordem “Alfisol” (alf: Al; Fe) e subordem “Ustalfs”.   

 

Tabela 18 -  Análise de solo. Região norte 
Horizonte  Profundidade (cm) Granulometria  Textura  

Areia  Silte  Argila  

Horizonte 1 (A)  0 - 23  68  7  25  Areia argilosa  

Horizonte 1 (B)  23 - 46  38  38  24  Silte arenoso  

Horizonte 2  46 - 57  29  28  43  Argila, Silte arenoso 

Horizonte 3  57 - 90  18  39  43  Argila síltica  

Horizonte 4  90 - 120  17  38  45  Argila síltica  

Autor: Solís, J, R. (2014). Com base no laboratório de solos Universidade do Panamá 
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Tabela 19 - Análise de solo. Região sul 
Horizonte  

 
Profundidade (cm) Granulometria  Textura   

Areia  Silte  Argila  

Horizonte 1   0 - 16  32  48  20  Silte arenoso  

Horizonte 2  16 - 46  68  10  22  Areia argilosa  

Horizonte 3  46 - 89  40  33  27  Areia síltico argilosa 

Horizonte 4  89 - 120  10  38  52  Argila síltica  

Autor: Solís, J, R. (2014). Com base no laboratório de solos Universidade do Panamá 

 

De acordo com o sistema de classificação USDA, as principais características 

determinadas nas amostras são: 

1. Solos minerais com iluviação de argilas nos horizontes. 

2. Epipedon ácrico sobre um horizonte de argila. Aumento da porcentagem de 

argila de 24 % até 26 % (classe textural média: teor de argila 16 % - 35 %). 

Capacidade de intercâmbio catiônico > 80 % e saturação base de 35 %. 

3. Baixa concentração de carbono orgânico (CO). Solos duros no período seco. 

4. Regime de umidade údico. Pela distribuição das chuvas, são solos velhos e 

quimicamente ácidos.  

5. Os solos avermelhados e amarelados demonstram presença de óxido de 

ferro, porém, na região norte, a cor vermelha dos solos sugere que sua 

formação aconteceu no ambiente mais seco que na região sul, onde a cor 

amarela sugere que a formação ocorreu num ambiente mais úmido.  

 

De acordo com o resultado da análise granulométrica, e segundo o gráfico de 

classes texturais (U.S.D.A. 1967) (Figura 69), os alfisol também são característicos 

dessas zonas, onde propiciam a evolução de feições derivadas do relevo como 

planícies costeiras e relevos levemente ondulados.  
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Figura 69 - Classes texturais segundo seu material de origem e configurações morfológicas Planícies 
Costeiras territoriais (U.S.D.A. 1967). Fonte: Alonso (1991, p.216) 

 
É importante ressaltar que os Alfisoles correspondem, dentro do sistema de 

classificação dos solos do Brasil (1972), ao Podzólico Vermelho-Amarelo (Quadro 2). 

Consequentemente, no estudo comparativo das ordens de solos feito por Campos e 

De Queiroz (2006), no Estado da Paraíba, a maioria dos solos Podzólico Vermelho-

Amarelo se enquadra como Argissolo Amarelo, segundo a classificação da EMBRAPA 

de 1999. 

 

Quadro 2 - Quadro comparativo dos sistemas de classificaçao de solos. (ALEGRE, 
2008). 

 
Disponível em: http://amazoniaforestal.blogspot.com/2011/10/comparacion-de-los-sistemas-
taxonomicos.html. Acesso: 1 de jan 2016 

http://amazoniaforestal.blogspot.com/2011/10/comparacion-de-los-sistemas-taxonomicos.html
http://amazoniaforestal.blogspot.com/2011/10/comparacion-de-los-sistemas-taxonomicos.html
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Assim, comparando os Alfisol com os Argissolos (Quadro 3), e baseado nas 

orientações de Ross (1994 apud OLIVEIRA, 2013, p. 34), que considera o 

“escoamento difuso e concentrado das águas pluviais, na análise da vulnerabilidade 

dos solos, é possível indicar que os Argissolos são qualificados como solos de 

fragilidade ambiental média”.  

 

Quadro 3 - Relação dos solos alfisoles e argissolos, segundo o sistema de 
classificação. 

Sistema Americano Sistema Brasileiro 

Ordem Subordem Ordem Subordem 
 

Alfisols 

 

Ustalf 

 

Argissolos 

Argissolo 
Vermelho, 

Argissolo Amarelo 
e Argissolo 

Vermelho-Amarelo. 
Organização: Solis, J.R. (2016). Disponível em:  http://www.pedologiafacil.com.br/solosglobo.php. 
Acesso: 1 jan 2016. 

 

Finalmente, o espaço natural que integra a paisagem marinho-costeira fica 

também caracterizado pela presença dos solos “Halomórficos” (Figura 70), os quais 

não apresentam horizontes (motivo pelo qual alguns autores não aceitam sua 

classificação como solos), constituindo, especificamente, os solos característicos da 

planície fluviomarinha, sobre os quais se desenvolvem os manguezais. São solos 

formados a partir dos sedimentos fluviomarinhos (areia, silte, argila, matéria orgânica 

e alto conteúdo de sais provenientes das marés) e, para Viadana (2010), solos de 

vasa areno – lodosa, próprios da unidade que está sob influência das variações das 

marés e de rios que contribuem para a deposição dos sedimentos continentais.    

Os solos dos mangues desaparecem gradualmente sob a floresta tropical 

úmida adjacente, dando lugar às savanas. A superfície do lodo dos manguezais é 

quente, rica em matéria orgânica, sendo um dos lodos do ecossistema onde ocorre a 

formação de sais nutrientes. No ecossistema, é importante destacar o papel dos 

caranguejos (animais cavadores) na produção de partículas de detritos, provendo a 

ventilação e inundação das camadas subsuperficiais do substrato (Figura 71), 

desempenhando importante trabalho na aeração e configuração do solo (VANNUCCI, 

1999). Finalmente, a distribuição dos solos da faixa marinho-costeira do rio Purio é 

apresentada na Figura 72.  

 

http://www.pedologiafacil.com.br/solosglobo.php
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Figura 70 - Solos halomórficos sobre a planície fluviomarinha. Mangue do rio Purio. Foto: Solís, J.R. 
(2015) 

 

 
Figura 71 - Tocas do Cardisoma crassum (juvenil) no solo da planície fluviomarinha. Porto El Jobo. 
Foto: Solís, J.R. (2015) 
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Figura 72 - Solos da faixa marinho-costeira do rio Purio. Autor: Solís, J.R. (2016) 
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5.3.5. Biodiversidade: Flora e Fauna 

A distribuição espacial das formações vegetais (aspecto fisionômico: rasteiro, 

arbustivo, arbóreo) e as associações (composição fitossociológica), também 

chamados biomas, são reguladas, nas regiões intertropicais, segundo Troppmair 

(2012), pelo regime de precipitação e pelo solo. As propriedades morfoclimáticas 

definem o bioma de savana úmida, que transita a savana subúmida (Aw), no qual a 

paisagem marinho-costeira da bacia baixa do rio Purio reflete as características da 

denominada floresta seca tropical (floresta estacional semidecidual), segundo 

Holdridge (1996). A savana caracteriza-se pelo domínio de espécies gramíneas e 

rasteiras (0.5 m de altura), intercaladas com maior ou menor densidade por árvores 

com 10 até 40 m de altura (TROPPMAIR, 2012; CARRASQUILLA, 2008) (Figura 73).  

 

 
Figura 73 - Remanescente da floresta estacional semidecidual nos limites do cordão litorâneo. Foto: 
Solís, J.R. (2015) 

 

Consequentemente, pelas interações entre os elementos naturais (bióticos e 

abióticos) estabelecidas ao longo do tempo, é possível através dos ecótonos 

subdividir em quatro as unidades a paisagem vegetal que integra a savana úmida: o 

mangue, a floresta secundária do supralitoral, a floresta de galeria e as terras baixas 

(colinas suaves, planície costeira e o tabuleiro pré-litorâneo).   
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No campo, foram identificadas para cada uma das unidades da paisagem 

vegetal, as espécies de árvores e gramíneas predominantes, além das mais utilizadas 

pelas comunidades locais para satisfazer suas necessidades básicas: 

1. Mangue: desenvolve-se sob a planície fluviomarinha e apresenta 

homogeneidade na composição da vegetação (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Lista de espécies predominantes e utilidade atribuída no mangue 
Nome Comum              

(Panamá) 
Nome Científico Utilidade 

Mangle rojo Rhizophora mangle Tintas, lenha, conservação da biodiversidade 

Autor: Solís, J.R. (2016) 

 

2. Floresta secundária do supralitoral: desenvolve-se sobre as dunas frontais e o 

cordão litoral. Apresenta espécies rasteiras (fitoestabilizadoras) e árvores 

caducifólias (Quadro 5).   

 

Quadro 5 - Lista de espécies predominantes e utilidade atribuída na floresta 
secundária do supralitoral 
Nome Comum 

(Panamá) 
Nome Científico Utilidade 

Batatilla Canavalia rósea Recuperação de habitat, fitoestabilizadora 

Paja de playa Sporobolus virginicus Recuperação de habitat, fitoestabilizadora 

Guácimo Guazuma ulmifolia Recuperação de habitat, lenha 

Bejuco blanco Anaemopaegma orbiculatum Confecção de produtos artesanais 

Carate Bursera simaruba Madeira, lenha 

Balo Gliricidia sepium Conservação da biodiversidade, cercas vivas 

Almendro Terminalia catappa (exótica) Fruto de consumo local 

Ciruela Spondias purpúrea Fruto de consumo local e comercial 

Coco Cocus nucifera (exótica) Fruto comercial 

Uvita de playa Coccoloba uvifera Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Autor: Solís, J.R. (2016)  

 

3. Floresta de galeria desenvolve-se ao longo das beiras dos rios e, como mostra 

o Quadro 6, entre as espécies predominantes foram identificadas: 

 

Quadro 6 - Lista de espécies predominantes e utilidade atribuída na floresta de galeria. 
Nome Comum 

(Panamá) 
Nome Científico Utilidade 

Caimito Chrysophyllum cainito Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Jobo Spondias mombin L Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Laurel Cordia alliodora Conservação da biodiversidade 

Carate Bursera simaruba Conservação da biodiversidade 

Corotú Enterolobium cyclocarpum Conservação da biodiversidade 

Macano Diphysa robinioides Conservação da biodiversidade 

Espavé Anacardium excelsum Conservação da biodiversidade 

Barrigón Pseudobombax septenatum Conservação da biodiversidade 

Cedro espino Pochota quinata Conservação da biodiversidade 

Jobo lagarto Sciadodendron excelsum Conservação da biodiversidade, cercas vivas 

Autor: Solís, J.R. (2016)  
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4. Terras baixas (< 80 m) compostas por colinas suaves, planície costeira e 

tabuleiro pré-litorâneo. Apresenta uma formação vegetacional composta por 

árvores dispersas e amplas extensões de gramíneas, utilizadas como 

pastagens, onde as espécies que predominam são mostradas no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Lista de espécies predominantes e utilidade atribuída: nas terras baixas 
Nome Comum 

(Panamá) 
Nome Científico Utilidade 

Paja carretera Bothriochloa pertusa Atividades pecuárias 

Faragua Hyparrhenia rufa  (exótica) Atividades pecuárias 

Swazi Digitaria swazilandensis (exótica) Atividades pecuárias 

Alicia Cynodon dactylon (exótica) Atividades pecuárias 

Guácimo Guazuma ulmifolia Recuperação de habitat, lenha 

Guayacan Tabebuia guayacan Conservação da biodiversidade 

Roble Tabebuia rosera Conservação da biodiversidade 

Cedro espino Pachira quinata Conservação da biodiversidade 

Barrigón Pseudobombax septenatum Conservação da biodiversidade 

Corotú Enterolobium cyclocarrpum Conservação da biodiversidade 

Cedro amargo Cedrela odorata Conservação da biodiversidade 

Higueron Ficus insípida Conservação da biodiversidade 

Espavé Anacardium excelsum Conservação da biodiversidade 

Guarumo Cecropia peltata Conservação da biodiversidade 

Panamá Sterculia apetala Conservação da biodiversidade 

Caratillo Bursera tomentosa Conservação da biodiversidade, cercas vivas 

Jobo lagarto Sciadodendron excelsum Conservação da biodiversidade, cercas vivas 

Teca Tectona grandis (exótica) Florestamento – comercial 

Guaba Inga edulis Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Jobo Spondias mombin L Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Caimito Chrysophyllum cainito Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Ciruela Spondias purpúrea Fruto de consumo local e comercial 

Nance Byrsonima crassifólia Fruto de consumo local e comercial 

Mango Mangifera indica (exótica) Fruto de consumo local e comercial 

Aguacate Persea americana Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Guayaba Psidium guinensis Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Tamarindo Tamarindus indica (exótica) Fruto de consumo local e comercial 

Naranja Citrus sinensis (exótica) Fruto de consumo local e comercial 

Marañón Anacardium occidentale (exótica) Fruto de consumo local e comercial 

Marañon curazao Eugenia malacensis Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Limón Citrus aurantifolia (exótica) Fruto de consumo local e comercial 

Mamón Melicocca bijuga (exótica) Conservação da biodiversidade, fruto de consumo local 

Hierba de limón Cymbopogon citratus Medicinais 

Cedrón Simaba cedron Medicinais 

Contragavilana Neurolaena lobata Medicinais 

Sábila Aloe vera Medicinais 

Autor: Solís, J.R. (2016) 

 
O reconhecimento da fauna e sua localização no hábitat específico também 

foram utilizados como indicadores da geobiocenoses para determinar a extensão das 

geofácies que integram a paisagem marinho-costeira, e prover critérios para a 

avaliação da sustentabilidade. Assim, foi identificada por geofácie a fauna (silvestre) 



118 
 

 
 

terrestre e aquática capturada ou observada; além daquelas espécies que a 

comunidade informa ainda observar ou adquirir. 

As geofácies integram os geotopos, os quais, segundo Rodriguez; Silva e 

Cavalcanti (2004, 2007, 2010), expressam a inter-relação ecotopo – morfotopo e 

constituem a paisagem em nível local; portanto, na zona de pesquisa as geofácies 

definidas são: as colinas suaves, a planície costeira e tabuleiro pré-litorâneo, a 

planície fluviomarinha e o estuário. Igualmente, foram incluídos o mesolitoral e o 

sublitoral.  

1. Colinas suaves: forma parte das terras baixas (< 80 m), com alturas de 20 até 

80 m. Espécies predominantes (Quadro 8). 

 
Quadro 8 - Espécies capturadas, observadas ou confirmadas pela comunidade: 
colinas suaves 

Nome Comum 
(Panamá) 

Nome Científico 

Identificação 
(capturada, 
observada, 
confirmada) 

Utilidade 

Bejuca Oxybelis aeneus Observada Conservação da biodiversidade 

Bejuquilla verde Oxybelis fulgidus Observada Conservação da biodiversidade 

Falso coral Lampropeltis triangulum Observada Conservação da biodiversidade 

Verrugosa Lachesis stenophrys Confirmada Conservação da biodiversidade 

Boa Boa constrictor Confirmada Conservação da biodiversidade 

Iguana Iguana iguana Observada 
Conservação da biodiversidade, 

consumo local 

Conejo pintado Cuniculus paca Confirmada 
Conservação da biodiversidade, 

consumo local 

Ñeque Dasyprocta punctata Confirmada 
Conservação da biodiversidade, 

consumo local 

Mono Alouatta palliata Confirmada Conservação da biodiversidade 

Hormiguero Amandua mexicana Observada Conservação da biodiversidade 

Guaquita Ara severa Observada Conservação da biodiversidade 

Tortolita Columbina talpacoti Observada 
Conservação da biodiversidade, 

consumo local 

Paloma Zenaida asiática Observada 
Conservação da biodiversidade, 

consumo local 

Armadillo Dasypus novemcinctus Confirmada 
Conservação da biodiversidade, 

consumo local 

Venado cola blanca Odocoileus virginianus Confirmada 
Conservação da biodiversidade, 

consumo local 

Autor: Solís, J.R. (2016) 

 
2. Planície costeira e tabuleiro pré-litorâneo: formam parte das terras baixas com 

<20 m de altura, e, do mesmo modo, as espécies citadas no Quadro 8, 

representam as predominantes nessas geofácies.  

Além disso, na planície costeira é importante ressaltar a presença de recursos 

hidrobiológicos marinhos. Nas geofácies foram coletadas duas espécies de 
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caranguejos semiterrestres (valorados de consumo local e interesse comercial), 

característicos das zonas fluviomarinhas, mais espalhados até os 20 m de altura: o 

Cardisoma crassum (Figura 74) e o Ucides occidentalis (Figura 75). 

 

 
Figura 74 - Caranguejo Bandeira (Cardisoma crassum). Foto: Solís, J.R. (2015) 

 

 
Figura 75 - Caranguejo mangote (Ucides occidentalis). Foto: Solís, J.R. (2015) 

 

O mangue é o habitat de muitas espécies marinhas, incluindo o caranguejo 

Cardisoma crassum (de cor branca, azul e vermelho) e o Ucides occidentalis (de cor 

cinza – azulado), mas, como salienta Posada (2014), vivem em tocas profundas nos 
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solos pertos dos mangues. Igualmente, as tocas cavadas em terrenos terrosos foram 

localizadas nas beiras dos rios, na beira do mangue e sobre a planície costeira (Figura 

76). 

 

 
Figura 76 - Toca do Cardisoma crassum na planície costeira. Foto: Solís, J.R. (2015) 

 

3. Planície fluviomarinha e o estuário: geofácies determinada especificamente 

pela influência das oscilações das marés e a contribuição da água dos rios, que 

constitui o habitat adequado para o desenvolvimento dos manguezais e o 

refúgio para o repovoamento de várias espécies de crustáceos e peixes. 

Espécies predominantes (Quadro 9). 
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Quadro 9 - Espécies capturadas, observadas ou confirmadas pela comunidade: 
planície fluviomarinha e o estuário 

Nome Comum 
(Panamá) 

Nome Científico 

Identificação 
(capturada, 
observada, 
confirmada) 

Utilidade 

Boa Boa constrictor Confirmada Conservação da biodiversidade 

Iguana Iguana iguana Observada Conservação da biodiversidade, consumo local 

Lagarto, Babilla Caiman crocodilos Observada Conservação da biodiversidade 

Gato manglatero Procyon lotor Confirmada Conservação da biodiversidade 

Loro moña amarilla Amazona ochrocephala Observada Conservação da biodiversidade, comercial 

Concha negra Anadara tuberculosa Observada Consumo local e comercial 

Mejilllón Mytella guyanensis Confirmada Consumo local e comercial 

Almeja Mytella speciosa Confirmada Consumo local e comercial 

Cuminate rojo Bagre pinnimaculatus Capturada Consumo local e comercial 

Corvina blanca Cynoscion albus Capturada Consumo local e comercial 

Corvina rayada Cynoscion reticulatus Capturada Consumo local e comercial 

Corvina ñata plateada Larimus argenteus Capturada Consumo local e comercial 

Guavina del Pacífico Guavina micropus Confirmada Consumo local e comercial 

Palometa espejo Selene orstedii Capturada Consumo local e comercial 

Jurel azul Caranx melampygus Capturada Consumo local e comercial 

Jurel ojigordo Caranx sexfasciatus Capturada Consumo local e comercial 

Cabrilla Epinephelus itajara Capturada Consumo local e comercial 

Pargo rojo Lutjanus colorado Capturada Consumo local e comercial 

Robalito Centropomus robalito Capturada Consumo local e comercial 

Robalo espina larga Centropomus armatus Confirmada Consumo local e comercial 

Robalo blanco Centropomus viridis Capturada Consumo local e comercial 

Tiburón toro Carcharhinus leucas Confirmada Consumo local e comercial 

Autor: Solís, J.R. (2016) 

 
4. O mesolitoral: constituído pela planície de maré, representa o espaço 

entremarés (estirâncio). Na zona de estudo, apresenta um litoral arenoso 

composto por arrecifes rochosos de pillow lavas, no qual as espécies 

predominantes são mostradas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Espécies capturadas, observadas ou confirmadas pela comunidade: o 
mesolitoral. 

Nome Comum 
(Panamá) 

Nome Científico 

Identificação 
(capturada, 
observada, 
confirmada) 

Utilidade 

Langosta espinosa verde Panulirus gracilis Capturada Consumo local e comercial 

Ostión de piedra Striostrea prismatica Capturada Consumo local e comercial 

Longorón Solena rudis Capturada Consumo local e comercial 

Cambute Strombus gracilior Capturada Consumo local e comercial 

Caracol Melongena patula Capturada Consumo local e comercial 

Jaiba Callinectes arcuatus Observada Conservação da biodiversidade 

Autor: Solís, J.R. (2016) 
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5. Sublitoral ou infralitoral: Compreende o espaço entre o litoral e a arrebentação 

das ondas, até aproximadamente os 200 m de profundidade sobre a plataforma 

continental. Na zona de estudo, apresenta fundo arenoso e arrecifes rochosos 

até aproximadamente a isóbata de 10.8 m; constituindo uma faixa importante 

para o desenvolvimento da pesca de subsistência e artesanal, onde as 

espécies que predominam são mostradas no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Espécies capturadas, observadas ou confirmadas pela comunidade: 
sublitoral. 

Nome Comum 
(Panamá) 

Nome Científico 

Identificação 
(capturada, 
observada, 
confirmada) 

Utilidade 

Tiburón cazón Nasolamia velox Confirmada Consumo local e comercial 

Mero rosado Cephalopholis acanthistius Capturada Consumo local e comercial 

Cabrilla Cephalopholis panamensis Capturada Consumo local e comercial 

Pargo amarillo Lutjanus argentiventris Capturada Consumo local e comercial 

Pargo negro Lutjanus novemfasciatus Capturada Consumo local e comercial 

Pargo de seda Lutjanus peru Capturada Consumo local e comercial 

Tamboril Arothron meleagris Capturada Consumo local e comercial 

Sierra Scomberomorus sierra Confirmada Consumo local e comercial 

Salema Xenichthys xanti Confirmada Consumo local e comercial 

Cojinua Carangoides caballus Confirmada Consumo local e comercial 

Autor: Solís, J.R. (2016) 

 
5.4. As Comunidades Locais: origem - história e situação atual 

5.4.1.  Origem e História  

As origens das primeiras comunidades que povoaram as costas do pacífico 

panamenho são conhecidas pelos estudos de Antropologia Física que, segundo Araúz 

(1990), ajudaram a identificar os grupos étnicos (indígenas) que existiam no território 

antes da chegada dos conquistadores da Espanha. Assim sendo, o autor salienta que 

os dados revelam que os grupos indígenas do Panamá evoluíram do índio americano, 

que, segundo Castillero (1995), eram derivações dos Nabuas e dos Mayas, já que 

suas características físicas demonstram relação direta com esses grupos indígenas 

disseminados na América Central. 

Os estudos arqueológicos permitem identificar restos humanos no Panamá há 

11.000 anos atrás (SOLER, 1989), e, no caso específico dos grupos indígenas da 

província de Los Santos, compostas por comunidades de pescadores, são localizadas 

no cerro Juan Díaz. Segundo Cooke (2001), pela abundância de peixes nos estuários 

as comunidades indígenas que colonizaram essas zonas, permitindo o 
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desenvolvimento de importantes aldeias (hoje, sítios arqueológicos), que, no caso do 

cerro Juan Díaz (Figura 77) remonta aos anos 200 – 1300 dC. O autor salienta que 

através dos estudos arqueológicos foi possível determinar que os principais peixes 

consumidos pelos moradores eram o Congo prieto (Ariopsis seemanni), Congo 

baboso (Cathorops furthii), Robalo espina larga (Centropomus armatus), Tamboril 

(Guentheridia formosa), Machete (llisha furthii), Ñao-ñao (Orthopristis chalceus), 

Pargo blanco (Pomadasys panamensis) e Sierra (Scomberomorus sierra). Portanto, 

antes da chegada dos espanhóis os povoadores das aldeias praticavam, segundo 

Calvo (1984), uma economia de subsistência e intercâmbio de produtos, sistema que 

foi alterado, segundo Soler (1989), pelo impacto da conquista (1501 – 1821) quando 

se iniciou o extermínio de, aproximadamente, 350.000 indígenas que moravam no 

Istmo.  

Rodrigo de Bastidas descobre, para os espanhóis, o istmo de Panamá, em 

1501, um ano antes que o almirante Colón (CASTILLERO, 1995). Embora, segundo 

Araúz (1990), a primeira referência escrita sob a existência geográfica e etnográfica 

do istmo tenham sido relatadas por Cristóbal Colón, na Jamaica, em 7 de julho de 

1503. Posteriormente, com o descobrimento de mar do Sul (Oceano Pacífico) em 

1513, por Vasco Núñez de Balboa, iniciaram-se “as expedições de conquista pelo 

interior do Istmo por Juan de Ayora e Diego de Albítez, além de outros capitães, entre 

1514 e 1519” (ARAÚZ,1990, p. 85). 
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Figura 77 - Localização do cerro Juan Díaz. Província de Los Santos. Fonte: Cooke (2001, p. 48) 
 

Por conseguinte, é provável que as origens das comunidades locais de 

Mariabé, Purio (distrito de Pedasí) e La Laguna, La Concepción (distrito de Pocrí), na 

província de Los Santos remontem aos anos de 1519 – 1538, quando, segundo Araúz 

(1990), começou um novo período na história da conquista dos espanhóis, onde o 

Panamá é considerado o centro das expedições pelo Pacífico. A esse respeito, 

salienta Calvo (1984, p. 7) que “entre 1531 e 1660 todo o ouro e prata que entra na 

Espanha procedente de América, 60% passou pelo istmo do Panamá”. Nesse 

contexto, em 1587, é reconhecido o povoado de Mariabé (Figura 78) como o ponto de 

abastecimento de gado, milho e outros grãos, os quais os espanhóis necessitavam 

para garantir a conquista do Perú (DOMÍNGUEZ; MORÁN; SOLÍS, 1996).                  
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Figura 78 - Circuito marítimo: Espanha – Caminho de Cruzes ou Caminho Real (Panamá) – Mariabé – 
Oceano Pacífico – Perú. Fonte: Correa (1985, apud DOMÍNGUEZ; MORÁN; SOLÍS, 1996, p. 20)  

  

No período colonial, o circuito comercial do pacífico panamenho foi o destino 

obrigatório das embarcações que viajavam da costa pacífica da América do Sul para 

a Europa (CALVO, 1994), propiciando uma forte imigração que, rapidamente, afastou 

os grupos indígenas, desenvolveu novos povoados e configurou, segundo Castillero 

(1995), a nova sociedade colonial no Istmo, integrada pelos espanhóis (procedentes 

da península), os criollos (filhos de espanhóis nascidos no Istmo), indígenas e negros.  

A seguir, na península de Azuero, em 1º de novembro de 1569, foi fundado o 

povoado de La Villa de Los Santos (perto do cerro Juan Díaz) e, posteriormente, entre 

1689 - 1698 são registrados os primeiros povoadores da aldeia de Las Tablas 

(procedentes das fazendas dos rios Guararé e Mensabé), sendo formalmente 

reconhecido o povoado a inícios de 17305. Consequentemente, acontecem os 

                                                           
5 Informação fornecida pelo professor Oscar Velarde B., através do comunicado escrito na Universidade 
de Panamá, em julho de 2009. Conforme aos arquivos da igreja de Las Tablas no livro dos enterros 
(1730 – 1757); e as informações do Arquivo Geral de Indias, Panamá 287, documento 16.     



126 
 

 
 

reconhecimentos dos povos de Pedasí (que inclui as vilas de Mariabé e Purio) e Pocrí 

(que inclui as vilas de La Laguna e La Concepción), desenvolvidas na faixa costeira 

do sul da península de Azuero, povos cuja população, por volta de 1790, segundo 

Calvo (1971), encontra-se constituída por espanhóis, criollos livres, índios e escravos 

(Tabela 20). Concernente a esse tema, no ano de 1790, a população de escravos 

(negros) no Istmo era de 4069 indivíduos, dos quais 1.664 (41%) ficavam na capital e 

2.405 (59%) eram encaminhados aos povoados do interior (NAVARRO, 1982) para 

garantir a produção de alimentos e o melhor funcionamento do circuito marítimo.     

 

Tabela 20 - População das comunidades de Pedasí e Pocrí: 1790 
Povos e Vilas Espanhóis Criollos  Livres Índios Escravos Totais 

Pedasí (Mariabé e 
Purio) 

19 349 0 11 379 

Pocrí (La Laguna e 
La Concepción) 

149 1048 0 1 1198 

Autor: Solís, J.R. (2016). Conforme Calvo (1971) 

 

Finalmente, depois da emancipação do Panamá da Espanha, proclamada na 

Villa de Los Santos, em 1821 (CASTILLERO, 1995), foram fundados sob a 

administração do governo colombiano os municípios de Pedasí, em 1840, e Pocrí, em 

1855 (PANAMÁ - INEC, 2011). 

 

5.4.2. Situação atual 

Referente à divisão administrativa, a comunidade de Mariabé pertence ao 

corregimento de Mariabé (nº 62) e a comunidade de Purio ao corregimento de Purio 

(nº 63), município de Pedasí. Já as comunidades de La Laguna e La Concepción 

pertencem ao corregimento de Pocrí (nº 65), município de Pocrí (Figura 79). Na Tabela 

21 são apresentados os dados de população dos corregimentos, e na Tabela 22 são 

destacados dados específicos do povoado e dos domicílios das comunidades locais. 
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Figura 79 - Divisão político-administrativa da província de Los Santos. Localização dos corregimentos 
que integram a zona de pesquisa (nº 62, nº 63 e nº 65). Fonte: PANAMÁ – INEC (2003) 

 

Tabela 21 - Superfície, povoado e densidade do povoado dos corregimentos 
costeiros; segundo os censos de 2010 

Corregimento Povoado Superfície Km² Densidade de Povoado por Km² 

Mariabé 319 45.9 6.9 
Purio 494 24.0 20.6 
Pocrí 1002 57.6 17.4 

Fonte: (PANAMÁ – INEC, 2010) 

 
Tabela 22 - Características do povoado e dos domicílios das comunidades locais 
costeiras; segundo os censos de 2010 

Comunidade H M An D CT NA NVS NEE CL 

Mariabé 161 133 11 105 2 1 3 4 6 
Purio 194 188 13 144 4 0 8 6 6 

La Laguna 140 140 11 90 3 0 1 5 8 
La Concepción 72 62 8 48 3 0 3 1 3 

Legenda: H – Homens, M – Mulheres, An – Analfabetos, D – Domicílios, CT – Chão de Terra, NA- Não 
têm água, NVS – Não Tem Vaso Sanitário, NEE – Não têm energia Elétrica, CL – Cozinha com lenha 
- Fonte: (PANAMÁ – INEC, 2010) 
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Além dos dados político-administrativos e estatísticos citados, para pesquisar 

os bens e serviços ambientais que a paisagem oferece e os processos geoecológicos 

degradantes foram necessários desenvolver, segundo Nanda (1992), um árduo 

trabalho de campo para estabelecer laços de confiança e cooperação entre os líderes 

comunitários e o pesquisador.        

A conduta humana que é aprendida nas comunidades locais tipifica o grupo 

humano em particular, grupos que dependem da cultura para adaptar os indivíduos a 

seu ambiente (NANDA, 1992). Por conseguinte, a cultura trata, em outras palavras, 

de analisar o significado dos saberes, técnicas e crenças de um dado grupo, traduzido 

em representações e práticas, as quais dão sentido à vida do grupo (CORRÊA, 2003). 

Assim, apoiado nas metodologias dos estudos de Antropologia Cultural foi possível 

conhecer a relação “homem-natureza” e os vínculos do “poder social local”, por meio 

dos quais os moradores das comunidades locais estabelecem os limites e 

regulamentações “sociais – culturais” sobre o uso dos espaços que constituem a 

paisagem marinho-costeira. Portanto, segundo Morin (1977 apud BERTRAND; 

BERTRAND, 2007, p. 224) “a paisagem se inscreve no espaço real e corresponde a 

uma estrutura ecológica bem determinada: mas ela só é apreendida e qualificada 

enquanto tal a partir de um mecanismo social de identificação e de utilização”. As 

paisagens são suportes da memória coletiva (BALANDIER, 1997), e cada grupo social 

vive uma paisagem específica cujo conteúdo, extensão e polarização dependem, 

essencialmente, da organização do trabalho e dos níveis culturais (BERTRAND; 

BERTRAND, 2007). 

Desse modo, na área de pesquisa os territórios, segundo Mariani e Neri (2012), 

se formam em determinado espaço onde ocorrem relações de poder; e essas relações 

são limitadas espacialmente, tanto no sentido da dominação, quanto da resistência do 

dominado. Por conseguinte, os territórios são o resultado de uma construção social, e 

a existência de suas fronteiras não responde a limites artificiais, e, sim, a limites 

culturais e naturais; enfoque ecológico - cultural que na zona reflete os padrões 

culturais de acesso e controle sobre os espaços de uso público pelos moradores 

(Figura 80), na procura de satisfazer suas necessidades básicas através dos serviços 

ambientais que oferece a paisagem.  
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Figura 80 - Localização das comunidades e os territórios (sítios nas zonas de uso público) utilizados 
por cada uma delas. Em cor chocolate, os pontos de Mariabé; em cor vermelha, os de Purio; em cor 
amarela, os de La Laguna, e em cor verde, os de La Concepción. A linha roxa delimita a paisagem 
marinho-costeira. Autor: Solís, J. R., (2015). Imagen CNES/Astrium - TerraMetrics 2015. Escala 
aproximada: 1:50.000. Fonte: Google Earth Pro 2015 

 

Além dos pontos identificados, é importante destacar que a planície costeira 

próxima ao mangue e à zona do sublitoral são compartilhadas pelos membros das 

quatro comunidades para a coleta de caranguejos e desenvolvimento das atividades 

de pesca artesanal e de subsistência. Assim sendo, a comunidade de Mariabé utiliza 

seu espaço como zona de lazer (Figura 81), os membros da comunidade de Purio 

para lazer e como ponto de pesca (Figuras 82 e 83), os membros da comunidade da 

La Laguna para a produção de sal, como ponto de pesca e marisqueio (Figuras 84 e 

85) e os de La Concepción como ponto de pesca (Figura 86); além de serem os únicos 

que são organizados por meio de uma cooperativa de pesca (Diamantes de Azuero) 

integrada por 24 botes.         
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Figura 81 -  Vista da faixa litorânea (perto de Ponta Tigre) das praias da comunidade de Mariabé. Foto: 
Solís, J.R. (2016) 

 

 
Figura 82 - Vista da faixa litorânea (perto de Ponta Tigre) das praias da comunidade de Purio. Foto: 
Solís, J.R. (2016) 
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Figura 83 - Vista do porto “La Boca Purio”. Foto: Solís, J.R. (2016) 

 

 
Figura 84 - “Piedra Robalo”. Foto: Solís, J.R. (2015) 
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Figura 85 -  Porto “El Jobo”. Foto: Solís, J.R. (2016) 

 

 
Figura 86 -  Porto “El Agallito”. Foto: Solis, J.R. (2015) 
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Na zona de pesquisa é evidente que as populações locais ainda respeitam a 

distribuição dos “espaços de uso público” e as técnicas, ou “artes de pesca”, que 

tradicionalmente são utilizadas em cada uma delas. Por exemplo, na “Piedra Robalo”, 

somente podem herdar ou adquirir um espaço, familiares ou pessoas “residentes” de 

La Laguna (os sobrenomes das atuais famílias que têm o direito de utilizar o espaço 

são: Sánchez, Prado, Villarreal, Ortega, Pinzón, Herrera e Bustamente) (Figura 87). 

Também, segundo Cooke (2001) cronistas do século XVI escreviam sobre “o trio de 

manjares” (veado, iguana e peixes) que ofereciam as populações costeiras aos 

capitães (ainda oferecido pelos moradores de La Laguna a seus amigos, excluindo o 

veado), além do uso do “atajo” uma das artes de pesca mais antigas utilizada para 

pegar peixes, tartarugas e crustáceos nos canais do mangue. Assim sendo, ainda hoje 

os coletores da comunidade de La Laguna, La Concepción e Purio continuam 

utilizando o mesmo método, reconhecido por eles como “rede” do mangue (Figura 88) 

ou das rochas, utilizada no mesolitoral (Figura 89).   

 

 
Figura 87 - Produção de sal artesanal. Família Sánchez, Piedra El Robalo. Foto: Solís, J.R. (2015) 
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Figura 88 - Confecção da “rede” do mangue. Família Herrera, La Laguna. Foto: Solís, J.R. (2016) 

 

 
Figura 89 - “Rede” da rocha deitada no mesolitoral. Família Cedeño, La Concepción. Foto: Solís, J.R. 
(2015) 
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Finalmente, baseados nas orientações da antropologia social aplicada, a qual 

segundo Vieira (2005, p. 77) “sugere a importância de estabelecer uma relação de 

confiança com a população local, através de prolongadas visitas a campo, onde o 

pesquisador deve ser paciente, observador e bastante comunicativo”, foi possível, por 

meio do diagnóstico rural participativo, conhecer as diferentes atividades econômicas 

que praticam os moradores das comunidades citadas, identificar os processos 

geoecológicos degradantes e documentar as ações dos moradores para reduzir seus 

efeitos. Por conseguinte, o diagnóstico rural participativo, que visa compartilhar os 

princípios do diagnóstico rural rápido (incluindo a entrevista semiestruturada), leva em 

conta, também, que o pesquisador seja o facilitador para que os habitantes do local 

façam a investigação e a análise de seus problemas ambientais num processo de 

aprendizado mútuo, no qual o pesquisador tem a possibilidade de dirigir a investigação 

sobre tópicos específicos (VIEIRA, 2005). Os resultados da entrevista 

semiestruturada, aplicada pelos líderes das comunidades de forma aleatória simples, 

por domicilio, são apresentados nas Tabelas 23, 24 e 25.    

 

Tabela 23 - Atividades econômicas de subsistência que praticam os moradores das 
comunidades locais, da faixa marinho-costeira da bacia baixa do rio Purio 

Autor: Solís, J.R. (2016) 

 

 

 

 

Atividades 
Econômicas 

Comunidades Total 

La Concepción Purio Mariabé La Laguna Domicílios 

Pesca, marisqueio, caça, horta 
caseira, agricultura e comércio 

1 6 1 30 38 

Pesca, marisqueio,  horta caseira e  
comércio 

1 6 3 0 10 

Pesca, marisqueio,  horta caseira e 
caça 

5 13 16 0 34 

Pesca, marisqueio, caça e agricultura 13 5 1 0 19 

Pesca, marisqueio e agricultura 2 6 2 0 10 

Pesca, marisqueio e comércio  2 5 2 0 9 

Pesca e marisqueio 2 2 1 0 5 

Pesca e agricultura 1 3 0 0 4 

Pesca 2 4 4 0 10 

Total de Entrevistas 29 50 30 30 139 
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Tabela 24 - Processos geoecológicos degradantes percebidos pelos moradores das 
comunidades locais, da faixa marinho-costeira da bacia baixa do rio Purio 

Processos geoecológicos 
degradantes 

Comunidades Total 

La Concepción Purio Maribé La Laguna Domicílios 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Desmatamento e contaminação 
dos rios e solos 

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Diminuição da qualidade visual da 
paisagem e diminuição das áreas 
de lazer 

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Sobreexploração dos peixes 
 

29 
 
0 

 
50 

 
0 

 
30 

 
0 

 
30 

 
0 

 
139 

 
0 

Sobreexploração na coleta de 
mariscos 

 
29 

 
0 

 
50 

 
0 

 
30 

 
0 

 
30 

 
0 

 
139 

 
0 

Diminuição de Isca 
 

29 
 
0 

 
50 

 
0 

 
30 

 
0 

 
30 

 
0 

 
139 

 
0 

Utilização de Artes Pesca Não 
Adequada 

 
29 

 
0 

 
50 

 
0 

 
30 

 
0 

 
30 

 
0 

 
139 

 
0 

Extração de Areia 29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Urbanização 29 0 50 0 30 0 29 1 138 1 

Autor: Solís, J.R (2016) 

 

Tabela 25 - Ações e recomendações dos moradores das comunidades locais, para 
reduzir seus efeitos dos processos geoecológicos degradantes 

Aportes e Recomendações 
Comunidades Total 

La Concepción Purio Maribé La Laguna Domicílios 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Ativar o comitê de ambiente da 
bacia hidrográfica 

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Reconhecimento da 
comunidade de pescadores e 
marisqueiros 

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Proteger os espaços de uso 
público 

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Regulamentar as artes de 
pesca e mariscagem  

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Regulamentar os períodos de 
vida, e respeitar a necessidade 
de consumo e comércio local 

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Reconhecer os pontos de 
coleta de mariscos e 
crustáceos, para propiciar sua 
conservação 

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Desenvolver e aplicar, com 
ajuda dos governos, um plano 
de ordenamento marinho- 
costeiro 

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Regulamentar o 
desenvolvimento das 
atividades agropecuárias e 
edificar o rompe-onda natural, 
para a proteção do litoral 

29 0 50 0 30 0 30 0 139 0 

Autor: Solís, J.R. (2016) 
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6. Avaliação Geoecológica da Unidade de Ordenação Ambiental 

Os resultados e materiais cartográficos apresentados são o produto da 

avaliação conjunta da verificação em campo das características físicas das unidades 

geoecológicas, do trabalho de antropologia cultural feito nas comunidades costeiras 

(Mariabé, Purio, La Laguna e La Concepción), da identificação e estudo da ocorrência 

das espécies bioindicadoras que distinguem os principais recursos hidrobiológicos 

marinhos (peixes e crustáceos) e do uso de diferentes métodos e técnicas de 

geoprocessamento, por meio das quais os dados ambientais são georreferenciados. 

Esse conjunto de fatores permitem que produzamos a informação ambiental 

necessária na elaboração dos subsídios para o zoneamento das paisagens da faixa 

marinho-costeira do rio Purio.  

Portanto, ao considerar o zoneamento costeiro como instrumento dos 

zoneamentos ecológicos econômicos que visam garantir a racionalidade na ocupação 

do espaço e o desenvolvimento sustentável através da ordenação do território 

(RODRÍGUEZ; SILVA, 2013), quatro tópicos foram considerados para expor os 

resultados: classificação das paisagens antropogênicas, reconhecimento das 

unidades geoecológicas, avaliação da sustentabilidade ambiental das unidades 

geoecológicas e  proposta do zoneamento ambiental.     

 

          6.1. As Paisagens Antropogênicas 

Rodriguez (2012) destaca que, ao considerar a paisagem como uma unidade 

humanizada, ela constitui a manifestação tangível das ações culturais e sociais, 

responsáveis dos usos e ocupação dos solos que compõem as paisagens 

contemporâneas ou antropogênicas. Igualmente, para Rodriguez, Silva e Cavalcanti 

(2004, 2007, 2010) as atividades humanas geralmente estão associadas, de forma 

direta, com as unidades locais da paisagem, servindo de base para a exploração dos 

recursos como meio de subsistência para as atividades da população. Não obstante, 

seguindo as recomendações dos autores supracitados sobre as categorias elencadas 

para desenvolver a classificação das paisagens antropogênicas, foram identificados 

quatorze tipos de utilização e formas de ocupação do espaço da paisagem marinho-

costeira da bacia hidrográfica do rio Purio (Quadro 12) (Figura 90).       
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Quadro 12 - Classificação das paisagens antropogênicas da faixa marinho-costeira 
da bacia hidrográfica do rio Purio 

Categorias 
Formas da Atividade 

Humana 
Tipos de Utilização e Ocupação 

Naturais e 
Seminaturais 

Áreas naturais 
Áreas naturais sem uso funcional 

Áreas protegidas 

Exploração florestal Floresta secundária 

Antroponaturais 

Turística 
Zona turística 

Áreas de Lazer 

Pastoril 
Pastos naturais 

Pastos artificiais (melhorados) 

Agrícola Plantações agrícolas não irrigadas 

Pesca Área de pesca (subsistência) 

Mariscagem 
Áreas de mariscagem e coleta de 

caranguejos (subsistência) 

Antrópicas 

Urbana 
Povoados e vilas rurais 

Estrada, caminho e trilha 

Mineiro industrial Canteiro 

Exploração dos recursos 
hídricos 

Reservatórios de água 

Autor: Solís, J.R. (2016). Com base em Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004, 2007, 2010) 

 

É evidente que, inicialmente, os ecossistemas marinhos e as unidades 

geomorfológicas da área estudada foram ocupados, até 1513, pelas comunidades 

indígenas, as quais praticavam uma economia de subsistência baseada no 

intercâmbio de produtos, a caça e a pesca; práticas evidenciadas nos relatórios dos 

cronistas do século XVI, ao falar do “trio de manjares” (veado, iguana e peixes) que 

ofereciam os indígenas aos capitães espanhóis.  

Posteriormente, pelos interesses espanhóis na área como ponto de 

abastecimento de gado bovino e grãos para garantir a conquista do Perú, começa a 

transformação da paisagem natural, com a evolução das paisagens antroponaturais 

que atualmente observamos baseadas na exploração de fazendas dedicadas 

principalmente à produção de gado e milho (Figuras 91 e 92).            
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Figura 90 - Paisagens antropogênicas da faixa marinho-costeira da bacia hidrográfica do rio Purio. Autor: Solís, J.R. (2016) 



140 
 

 
 

 
Figura 91 - Planícies costeiras na área de estudo. Fazendas de produção de gado bovino. Foto: Solís, 
J.R. (2015) 

 

 
Figura 92 - Colinas suaves na área de estudo. Fazendas de produção de milho. Foto: Solís, J.R. (2015) 
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Assim, no mapa apresentado na Figura 90 são exibidos os tipos de usos atuais 

e ocupação do espaço que integra a paisagem marinho-costeira por categoria, 

facilitando o inventário das atividades na área. 

 

 Categoria: Natural e seminatural 

É constituída pelas áreas naturais sem uso funcional, as quais representam 

uma estreita faixa de areia, cobrindo cerca de 10% e localizada sobre o supralitoral. 

Nas áreas protegidas, distingue-se o espaço ocupado pelo mangue que cobre cerca 

de 74% do supralitoral (643.3 ha) e os limites estabelecidos pela área protegida “Pablo 

A. Barrios”, que na área de estudo abrange 15.9 km² e inclui parte sul do mangue, a 

floresta secundária sobre o supralitoral e parte do sublitoral.  

As áreas cobertas por florestas secundárias ficam espalhadas em espaços 

pequenos pela paisagem, e formam corredores ao longo dos cursos de água (floresta 

de galeria). Sobre as colinas suaves cobrem apenas cerca de 3%, nas planícies 

costeiras cobrem 10% e sobre o supralitoral 14%.          

 

 Categoria: Antroponatural  

Pela beleza cênica (com referência às praias e ao mangue) 100% da área de 

estudo fica imersa na zona turística denominada “Arco Seco”, onde merecem 

destaque as áreas de lazer que cobrem, igualmente, 100% do mesolitoral.  

Os espaços cobertos pelos pastos naturais são os mais relevantes na área de 

estudo, destinados principalmente para o desenvolvimento das atividades pecuárias. 

Nas colinas suaves, cobrem cerca de 67%, e nas planícies costeiras, cerca de 57%. 

Além disso, sobre as planícies costeiras é possível identificar algumas áreas 

espalhadas de pastos melhorados (Cynodon dactylon e Digitaria swazilandensis) 

utilizados para fornecer alimento ao gado no período da seca, as quais cobrem cerca 

de 3% (Figura 93). 
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Figura 93 - Planícies costeiras na área de estudo. Fazendas de pastos melhorados. Foto: Solís, J.R. 
(2016) 

 

Sobre a utilização dos espaços destinados para o desenvolvimento das 

plantações agrícolas (cultura de milho), nas colinas suaves cobrem cerca de 29% e 

nas planícies costeiras cerca de 30%.     

Sobre os espaços aproveitados pelas comunidades costeiras, exclusivos para 

o desenvolvimento das atividades da pesca de subsistência e a mariscagem, são 

utilizados 100% do sublitoral e do mangue. Também são incluídas nessa categoria a 

pillow lavas que afloram no mesolitoral. 

 

 Categoria: Antrópica 

Representa a ocupação do espaço utilizada para o estabelecimento dos 

povoados, localizados ao sudoeste da área de estudo, a vila desenvolvida na Ponta 

Tigre pelos moradores de Purio e alguns de Mariabé, merecendo destaque o conjunto 

de trilhas e caminhos que os moradores ainda conservam habilitados por meio de 

fazendas privadas. 

Sobre as colinas suaves, ao noroeste da área de estudo, localizam-se os 

canteiros (cobrindo 4.1 ha) que são utilizados pelos produtores agropecuários para a 
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reabilitação dos caminhos no período de chuvas. Também, ao noroeste, sobre as 

colinas suaves, são localizados dois reservatórios de água (cobrindo 6.93 ha), e ao 

sudeste das planícies costeiras dois reservatórios de águas de dimensões inferiores 

a 1 ha; utilizados para o desenvolvimento das atividades agropecuárias.       

 

           6.2. Unidades Geoecológicas 

O reconhecimento das unidades geoecológicas foi fundamental para sustentar 

os trabalhos de ordenação, entendida, segundo Rodríguez e Silva (2013), como a 

existência da ordem e da relação entre as partes e os elementos do espaço natural. 

Essa relação é observada na individualização tipológica das unidades regionais e 

locais da paisagem marinho-costeira, para a qual foram preponderantes as 

informações advindas da análise das características climáticas, do estudo da 

ocorrência das espécies bioindicadoras, do mapa das unidades geomorfológicas 

costeiras e ecossistemas marinhos, da coleta e estudo das amostras de rochas, do 

mapa de solos e do estudo da biodiversidade através do reconhecimento das 

principais espécies de flora e fauna (Tabela 26). 

Além disso, a concepção das unidades geoecológicas, em nível local, foi 

realizada por meio do atrelamento das informações da biodiversidade, do mapa 

hipsométrico, das unidades geomorfológicas, das feições costeiras e, 

consecutivamente, à verificação em campo dos desnivelamentos altimétricos, a 

ocorrência das feições e o reconhecimento do espaço da faixa sublitoral utilizada 

pelos moradores das comunidades locais como sítios de pesca de subsistência e 

artesanal (Tabela 27) (Figura 94).  
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Tabela 26 - Tipologia Geoecológica das Unidades da Paisagem Marinho-Costeira da 
Bacia Hidrográfica do Rio Purio 

Região Localidade Nº Comarca Litologia Solos Vegetação 

C
lim

a
 T

ro
p
ic

a
l 
d
e
 S

a
v
a
n
a
 S

u
b
ú
m

id
a
 e

 Ú
m

id
a
 

B
a
c
ia

 

S
e
d
im

e
n
ta

r Costa: 
Faixa de 6.2 km de 

Comprimento 
e Terras Baixas < 80 

m 

1 
Colinas 
Suaves 

Rochas: 
Basalto, Ignimbritos, 
Arenitos Tobaceos, 

Sílex, Diorito, Limolita 

Alfisols 

Floresta Tropical 
Seca 

Semicaducifólia, 
Pastagem e Cultura 
de Milho, Sorgo e 

Arroz 

2 
Planície 
Costeira 

3 
Tabuleiro Pré 

–Litorâneo 

B
a
c
ia

 

S
e
d
im

e
n
ta

r 

 

Litoral: 
Ecossistemas 
com Influência 

Marinha 

4 
Planície 

Fluviomarinha 

Sedimentos 
Variáveis (argilas, 
areias) e Detritos 

Orgânicos 

Halomórficos Manguezais 

5 Supralitoral Areias - - - - - 

Floresta Tropical 
Seca 

Semicaducifólia e 
Plantas Rasteiras 

P
la

ta
fo

rm
a

 

C
o
n
ti
n

e
n
ta

l 

Litoral: 
Ecossistemas com 
Influência Marinha 

6 Mesolitoral 
Areias, Eixos Rolados 

e Pillow Lavas 
- - - - - - - - - - 

7 Sublitoral Areias e Pillow Lavas - - - - - - - - - - 

Autor: Solís, J.R. (2016) 

 

Tabela 27 - Unidades Geoecológicas de Nível Local da Paisagem Marinho-Costeira 
da Bacia Hidrográfica do Rio Purio 

Localidade Comarca Fácies 

Costa: 
 

Faixa de 6.2 km de 
Comprimento 

e Terras Baixas < 80 m 

1. Colinas Suaves 

1.1. Planaltos 
 

1.2. Outeiros 
 

1.3. Cerros 

2. Planície Costeira 
2.1. Áreas de Várzea 
 

2.2. Costões Rochosos 

3. Tabuleiro Pré-Litorâneo 3.1. Falésias 

Litoral: 
 

Ecossistemas com 
Influência Marinha 

4. Planície Fluviomarinha 
4.1. Canal Estuarino 
 

4.2. Manguezais 

5. Supralitoral: cordão litoral 

5.1. Dunas Litorâneas 
 

5.2. Pontal 
 

5.3. Paleoflecha 
 

5.4. Banco de Areia 

6. Mesolitoral: planície de maré 

6.1. Praia de Areia e Eixos Rolados 
 

6.2. Praia de Areia 
 

6.3. Pillow Lavas 

7. Sublitoral: até a isóbata de 10.8 m 

7.1. De Fundo Arenoso 
 

7.2. De fundo Arenoso com 
Presença de Recifes Rochosos 

Autor: Solís, J.R. (2016) 
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Figura 94 -  Unidades Geoecológicas da Paisagem Marinho-Costeira do Rio Purio 
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6.2.1. Zona Costeira: Colinas Suaves, Planície Costeira e Tabuleiro Pré-Litorâneo 

Na região que integra a paisagem marinho-costeira, a zona costeira é 

considerada uma localidade cuja faixa atinge 6.2 km de largura da linha de alta maré 

até uma linha imaginária no continente, que atrela as margens que delimitam a bacia 

baixa do rio Purio. O espaço natural que integra a paisagem costeira originou-se no 

Cretáceo (135 até 63 milhões de anos atrás), evidenciando rochas vulcânicas, 

efusivas como o basalto, e lavas em travesseiro ou pillow lavas. Assim, a continuidade 

dos processos geológicos e geomorfológicos evidencia, no Oligoceno (36 até 25 

milhões de anos atrás), o recobrimento da costa por rochas sedimentares detríticas 

(arenitos), onde fica patente outro processo de reaquecimento acontecido no Mioceno 

(25 até 13 milhões de anos atrás), pela presença de ignimbritos e fluxos piroclásticos 

na localidade.   

A localidade abrange uma superfície de 4465.25 ha composta de terras baixas 

< 80 m e valores de declividade < 15,81 º, as quais recebem precipitações médias 

anuais de 1248.5 mm até 1564.4 mm, pelo qual pertencem ao domínio climático 

tropical de savana subúmida e úmida, onde os intensos processos de meteorização 

química e erosão diferencial, característico do regime morfoclimático tropical úmido – 

seco, são os responsáveis pelas feições de relevos residuais e de acumulação. 

Também, apresenta um padrão de drenagem dendrítica com rios insequentes que 

correm fazendo canais meandrantes no período de chuva e por segmentos 

anastomosados (rio Purio) no período da seca, característicos das áreas de 

topografias planas e homogeneidade geológica sobre a bacia sedimentar.   

Nesse caso, a localidade de costa possui três comarcas e seis fácies, nas quais 

as características naturais marcantes são: 

1. Comarca: Colinas Suaves. Fácies: Planaltos, Outeiros e Cerros 

As colinas suaves conformam a unidade geomorfológica que apresenta 

desnivelamentos altimétricos entre os 20 m até 80 m. Formas de relevo de erosão que 

abrangem uma superfície de 2427.94 ha e cobrem cerca de 36.41% da superfície total 

da paisagem marinho-costeira, onde predominam os solos Alfisols ou Argissolos, com 

declividades muito baixas (< 5º) e baixas (5,01 º até 15º) sob as áreas onde 

desenvolvem-se, pela dinâmica hídrica, encurtadas planícies fluviais. Além disso,  
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declividades médias (15,01º até 15,81º) associadas nas áreas com elevações > de 50 

m.  

1.1. Planaltos: constituídos pelas unidades do relevo com elevações de 41 até 

50 m, com superfícies levemente onduladas e delimitadas por escarpas 

íngremes representam a estrutura sobre a qual evoluem as formas residuais 

do relevo. São áreas de baixa fragilidade ambiental associadas às baixas 

declividades < 15º, onde prevalecem os Alfisols.  

Destaca-se, também, o estabelecimento do povoado de Purio ao sudoeste da 

área de estudo e a intervenção do homem no uso e ocupação da terra, com 

prevalência do desmatamento para favorecer a cultura de milho e o 

desenvolvimento das áreas de pastagens, colonizado pela Paja carretera 

(Bothriochloa pertusa) e a Faragua (Hyparrhenia rufa), destinadas à criação 

extensiva de gado bovino (Figura 95).   

 

 
Figura 95 - Vista sobre o Planalto ao sudoeste da área de estudo. Superfície levemente ondulada e 
escarpas íngremes, utilizada para pastagens com floresta secundária dispersa. Foto: Solís, J.R. (2016) 

 

1.2. Outeiros: Desenvolvidos sobre os planaltos, constituem as unidades do 

relevo com elevações > 50 até 80 m, os quais expõem pequenos morros 

dissecados que demonstram o predomínio dos processos de 
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meteorização e erosão. Definem as áreas de fragilidade ambiental 

média, associada às declividades > 15º, onde prevalecem os Alfisols. 

Do mesmo modo, fica evidente o processo de desmatamento, reduzindo 

a cobertura florestal secundária a pequenas manchas, além do 

desenvolvimento das áreas de pastagens colonizadas pela Paja 

carretera (Bothriochloa pertusa) para a criação extensiva de gado bovino 

(Figura 96).   

 

 
Figura 96 - Vista do outeiro ao noroeste da área de estudo. Superfície ondulada que apresenta 
pequenos morros dissecados, sob uso de pastagens e floresta secundária dispersa, onde destaca-se 
a presença da palma de coco (Cocus nucifera) na fazenda. Foto: Solís, J.R. (2016) 

 
1.3. Cerros: igualmente, desenvolvidos sobre os planaltos, constituem 

unidades do relevo fracamente dissecadas com elevações < 50 m. Na maioria 

dos casos, expõem no topo blocos de basalto por esfoliação esferoidal que 

acusam os efeitos da erosão laminar. Do mesmo modo, são áreas de baixa 

fragilidade ambiental associada às baixas declividades < 15º, onde prevalecem 

solos Alfisols (Figuras 97 e 98).  

Com relação ao uso e ocupação da terra, são áreas de pastagens colonizadas 

pela Paja carretera (Bothriochloa pertusa) e Faragua (Hyparrhenia rufa), 

utilizadas para a criação extensiva de gado e a cultura de milho.   
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Figura 97 - Vista do cerro ao sudoeste da área de estudo. Superfície fracamente dissecada que 
apresenta matacões, sob uso de pastagens e floresta secundária dispersa. Foto: Solís, J.R. (2016) 

 

 
Figura 98 - Vista do cerro ao sudoeste da área de estudo. Superfície fracamente dissecada sob uso 
de cultura de milho, criação de gado e solo exposto. Foto: Solís, J.R. (2016) 
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2. Comarca: Planície Costeira. Fácies: Áreas de Várzea e Costões Rochosos  

Nas Planícies Costeiras localiza-se a unidade geomorfológica que exibe os 

desnivelamentos altimétricos < 20 m. Aqui, os processos deposicionais prevalecem 

sobre os erosivos, numa superfície que abrange 2027. 41 ha, que cobrem 30.41% da 

superfície total da paisagem marinho-costeira. Na área, predominam as declividades 

muito baixas e baixas < 8º com solos Alfisols cobertos de pastagens naturais 

(Bothriochloa pertusa e Hyparrhenia rufa) que, pela circunvizinhança ao mangue, 

assentam os hábitats propícios para a reprodução do Caranguejo Bandeira 

(Cardisoma crassum) e o Caranguejo mangote (Ucides occidentalis) (Figura 99). 

Portanto, relativo ao uso e ocupação da terra, são áreas utilizadas para a coleta do 

caranguejo, atividade de subsistência praticada pelos moradores das comunidades 

rurais de La Laguna e Purio; alem disso, no caso dos fazendeiros, utilizadas sob a 

forma de pastagens para a criação de gado, onde é notório o desmatamento da 

floresta que ficou reduzida a pequenas manchas nos rebordos dos cursos de água, 

denominadas bosques de galerias.  

 

 
Figura 99 - Vista da planície costeira ao centro - norte da área de estudo. Habitats do Cardisoma 
crassum, sob uso de pastagens com floresta secundária dispersa. À frente, árvore de Guácimo 
(Guazuma ulmifolia) e ao fundo, Mangle rojo (Rhizophora mangle). Autor: Solís, J.R. (2015) 
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2.1. Áreas de Várzea: evoluem sobre a planície costeira e são produto das 

cheias nos períodos de chuva. São áreas de fragilidade ambiental muito baixa, 

associada às declividades < 5º, onde prevalecem solos Alfisols. Relativo ao uso 

e ocupação da terra, são áreas dedicadas à cultura de arroz e sorgo, além da 

criação extensiva de gado no período da seca (Figura 100). As áreas estão 

desmatadas e somente é possível localizar os bosques de galeria e o mangue 

circunvizinho.  

 

 
Figura 100 - Vista da área de várzea ao nordeste da área de estudo, no preparo mecanizado da terra 
para a cultura de arroz. Autor: Solís, J.R. (2015) 

 

2.2. Costões Rochosos: Fácies compostas pelos afloramentos rochosos que 

expõem pontas de basalto na beira do mesolitoral, na região norte do 

mangue, e dos ignimbritos, na região sul. Desgastadas pelos efeitos das 

ondas e da deriva litorânea, são o habitat de pequenos moluscos 

(gaterópodos) cujas conchas são aproveitadas para garantir sua 

existência, principalmente no caso do Caranguejo Ermitão (Pagurus 

bernhardus). Com relação ao uso e ocupação do espaço, são áreas 

utilizadas pelos moradores das comunidades locais para a coleta de isca 

utilizada na pesca de subsistência. Também, na procura de áreas de 
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lazer, na região sul do mangue o espaço é aproveitado pelos moradores 

das comunidades de Maribé e Purio para o estabelecimento de 

pequenas moradias (Figura 101).  

 

 
Figura 101 - Ignimbritos (Ponta Tigre). Vista dos costões rochosos da área de estudo. Hábitat do 

Pagurus bernhardus e pequenos gaterópodos. Foto: Solís, J.R. (2015) 

 

3. Comarca: Tabuleiro Pré-Litorâneo. Fácies: Falésias  

O Tabuleiro Pré-Litorâneo apresenta desnivelamentos altimétricos < 20 m, e 

abrange uma superfície de 9.90 ha, que cobrem 0.15% da superfície total da paisagem 

marinho-costeira. São áreas de fragilidade ambiental muito baixa e baixa, associadas 

às declividades < 6º onde prevalecem solos Alfisols e pequenos redutos da floresta 

secundária. Assim, o espaço é utilizado na forma de pastagens (Bothriochloa pertusa 

e Hyparrhenia rufa) como sustento para a criação de gado bovino (Figura 102).   
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Figura 102 - Vista sobre o Tabuleiro Pré-Litorâneo ao norte da área de estudo, com uso de pastagens 
para criação de gado. Foto: Solís, J.R. (2015) 

 

3.1. Falésias: Fácies que originam a faixa de costa alcantilada, ao apresentar 

escarpas de 10 m de altura; são formadas por arenitos que recuam no mínimo 

10cm, anualmente, associado à ação das ondas e à deriva litorânea (Figura 

103). Portanto, apresentam solapamento basal e encontram-se colonizadas 

por espécies rasteiras, principalmente a Batatilla (Canavalia rosea). Além disso, 

pela beleza cênica que gera, a área é utilizada pelos moradores das 

comunidades e visitantes como espaço de lazer.  
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Figura 103 - Falésia ao norte da área de estudo. Foto: Solis, J.R. (2015) 

 

6.2.2. Zona Litorânea: Planície Fluviomarinha, Supralitoral, Mesolitoral e Sublitoral 

Imersa no domínio climático tropical de savana subúmida e úmida, na área de 

estudo, o litoral compreende as faixas que integram os ecossistemas marinhos do 

supralitoral (o qual inclui a planície fluviomarinha), mesolitoral e o sublitoral (até a 

isóbata de 10.8m). A localidade que inclui o espelho de água do sublitoral abrange 

uma superfície de 2201.56 ha, que representa 33.03% da paisagem marinho-costeira. 

Composta por sedimentos recentes e areias holocênicas, na área são expostas 

feições de erosão e acumulação, produto dos processos de abrasão e eolação 

gerados pelos fatores morfogenéticos litorâneos (ondas, marés, o vento e a deriva 

litorânea) e das oscilações lentas do nível do mar do Flandriano.   

A localidade do litoral confere quatro comarcas e onze fácies, nas quais as 

características naturais marcantes são: 

4. Comarca: Planície Fluviomarinha. Fácies: Canal Estuarino e Manguezais 

Constitui a área onde as águas dos rios e do mar misturam-se para definir o 

espaço no continente invadido pelas águas do mar. Com largura irregular, abrange 
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uma superfície de 643.3 ha, a qual forma parte do ecossistema marinho supralitoral, 

e que, em conjunto, cobrem 13.04% da paisagem marinho-costeira. Prevalecem os 

solos halomórficos, e apresenta desnivelamentos altimétricos < 20m com uma 

fragilidade ambiental muito baixa associada às declividades < 5º; abrigando os 

habitats adequados para o desenvolvimento do mangue. Sobre o uso e ocupação do 

espaço, é utilizado pelos moradores das comunidades locais para garantir suas 

atividades econômicas de subsistência, baseada na coleta (crustáceos e bivalvas) e 

na pesca.         

4.1. Canal Estuarino: produto da transgressão marinha no decorrer do 

quaternário. Representa a foz do rio Purio, formando um único canal com 7.4m 

de profundidade (alta maré), bifurcado ao fundo quando recebe os aportes de 

água dos rios (Figura 104). Sujeito aos efeitos das marés e enriquecido pelos 

aportes dos sedimentos e nutrientes carregados pelos rios, constituem habitats 

ideais para fornecer alimento às diferentes espécies marinhas, entre as quais 

destacam-se a Corvina blanca (Cynoscion albus), Corvina rayada (Cynoscion 

reticulatus), Corvina ñata plateada (Larimus argenteus), Pargo rojo (Lutjanus 

colorado), Robalito (Centropomus robalito), Robalo espina larga (Centropomus 

armatus) e Robalo blanco (Centropomus viridis). Sobre o uso e ocupação do 

espaço, a área é utilizada pelos moradores das comunidades locais para pesca 

de subsistência e artesanal.  
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Figura 104 - Canal estuarino no período de alta maré. Foto: Solís, J.R. (2015) 

 

4.2. Manguezais: a fácie recebe essa designação associada à existência do 

Mangle rojo (Rhizophora mangle), espécie que coloniza o espaço que 

integra a planície fluviomarinha, adaptando-se ao ecossistema marinho, 

pois utiliza o sistema de raízes aéreas para suportar as inundações 

diárias das marés (Figura 105). O mangue abrange uma superfície de 

643.3 ha, constituída por terras baixa (< 20m de altitude) e solos 

halomórficos, habitats do Cardisoma crassum e do Ucides occidentalis, 

no período juvenil, e das fêmeas ao desovar; igualmente, é o habitat da 

Concha negra (Anadara tuberculosa), do Mejilllón (Mytella guyanensis) 

e da Almeja (Mytella speciosa). Do mesmo modo, referente ao uso e 

ocupação do espaço, é utilizado pelos moradores das comunidades 

locais como área para a prática das atividades de subsistência, através 

da coleta das espécies citadas (Figura 106).  
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Figura 105 - Manguezais da área de estudo. Foto: Solís, J.R. (2015) 

 

 
Figura 106 - Coleta de Concha negra (Anadara tuberculosa) feita por moradores da comunidade de La 
Concepción. Foto: Solís, J.R. (2015) 
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5. Comarca: Supralitoral. Fácies: Dunas Litorâneas, Pontal, Paleoflecha e Banco 

de Areia. 

Na área de estudo, o segmento do supralitoral constituído pelos cordões 

litorâneos e as dunas abrange 226.03 ha, os quais, junto ao espaço delimitado pela 

planície fluviomarinhas, totalizam 869.33 ha, que cobrem 13.04% da paisagem 

marinho-costeira. Formado por areias holocênicas, apresenta desnivelamentos 

altimétricos < 20m e fragilidade ambiental muito baixa, associada às declividades < 

5º. Sobre o uso e ocupação do espaço, é utilizado pelos moradores das comunidades 

locais como ambientes de lazer, embora os fazendeiros também colonizem o espaço, 

desmatando a floresta secundária, procurando garantir a saída ao mar de suas 

fazendas (Figura 107). 

 

 
Figura 107 - Vista do Cordão Litorâneo (paleoflecha) ao sul da área de estudo. Nota-se o aviso de 
propriedade privada. Fazenda “La Perla”. Foto: Solís, J.R. (2015)  

 

5.1. Dunas Litorâneas: Pequenos montes de areia dispostos de modo paralelo 

à linha de alta maré sobre o supralitoral, que, com aproximadamente 5m de 

altura, representam as feições litorâneas de deposição, produto do processo 

de eolação originado pela força do vento que atinge, no período de inverno, de 



159 
 

 
 

3.7 m/s (2 msnm) até 12.1 m/s (10 msnm). São dunas frontais fitoestabilizadas, 

colonizadas por Batatilla (Canavalia rósea) e Paja de playa  (Sporobolus 

virginicus) que limitam com a floresta secundária (Figura 108). Concernente à 

ocupação do espaço, as dunas da região sul (perto de Ponta Tigre) são 

utilizadas pelos moradores das comunidades de Purio e Maribé para a 

construção de casas e como áreas de lazer.     

 

 
Figura 108 - Dunas Litorâneas (frontais) ao sul da área de estudo. Foto: Solis, J.R. (2015) 

 

5.2. Pontal: Feição geomorfológica litorânea, produto das transgressões 

marinhas submetidas aos processos da eolação e suscetível aos efeitos da 

contracorrente litorânea que condiciona seu crescimento em direção à foz do 

rio Purio, em sentido do sul ao norte (Figura 109). Constituído de areias 

colonizadas pela Paja de playa (Sporobolus virginicus), abrange uma superfície 

de 72.68 ha, as quais não possuem uso funcional.                
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Figura 109 - Vista da foz do rio Purio. A linha preta indica a direção do crescimento do Pontal. A linha 
vermelha indica a direção da deriva litorânea ao norte da foz. Foto: Solis, J.R. (2015) 

 

5.3. Paleoflecha Litorânea ou Restinga: Feição geomorfológica produto das 

transgressões marinhas do quaternário, constituída por areias e colonizada por 

espécies herbáceas (Canavalia rósea e Sporobolus virginicus), arbustivas 

como o Bejuco Blanco (Anaemopaegma orbiculatum) e árvores da floresta 

secundária onde predominam o Guácimo (Guazuma ulmifolia), Carate (Bursera 

simaruba) e Balo (Gliricidia sepium). Sobre o uso e ocupação do espaço, são 

utilizadas como áreas de lazer pelos moradores das comunidades locais, 

porém os fazendeiros procuram o espaço para expandir suas fazendas (Figura 

110).          
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Figura 110 - Vista da Paleoflecha ao sul da área de estudo. Ao fundo (direita) Ponta Tigre. Foto: Solis, 
J.R. (2015) 

 

5.4. Banco de Areia: Feição geomorfológica produto da deposição de 

sedimentos e da areia carregada pela força das marés, das vagas, do vento e 

do rio. Encontram-se colonizadas pela Batatilla (Canavalia rósea), Paja de 

Playa (Sporobolus virginicus) e na encosta de sotavento das dunas ao norte, 

por árvores da floresta secundária. Com relação ao uso, o espaço não possui 

uso funcional, porém, é desmatado pelos fazendeiros à procura de terras 

(Figura 111).          
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Figura 111 - Vista da encosta de sotavento da duna. Banco de areia ao norte da área de estudo. Foto: 
Solís, J.R. (2015) 

 

6. Comarca: Mesolitoral. Fácies: Praia de Areia e Seixos Rolados, Praia de Areias 

e Pillow Lavas  

O mesolitoral na área de estudo abrange 182.9ha que cobrem 2.75% da 

paisagem marinho-costeira. A amplitude das marés atinge diferenças diárias até de 

6m, provocando, no período da maré baixa, a exposição de praias com 

aproximadamente 117m de largura e das pillow lavas. O espaço é utilizado pelos 

moradores das comunidades locais para a coleta dos moluscos que vivem fixos as 

rochas ou enterrados na areia, além disso, é utilizado pelos turistas e moradores como 

área de lazer.          

6.1. Praia de Areia e Seixos Rolados: prevalecem sobre a área da costa 

escarpada, expondo a plataforma de abrasão, onde os processos erosivos da 

dinâmica costeira produzem seixos rolados e a deriva litorânea transporta o 

material segregado de forma perpendicular na costa em direção de norte ao sul 

(Figura 112). O espaço, que abrange 22.3 ha, é utilizado pelas comunidades 

locais para o desenvolvimento das atividades de subsistência baseada na 

coleta do Longorón (Solena rudis), que vive enterrado na areia misturada com 

seixos rolados e fragmentos de conchas (Figura 113).    
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Figura 112 - Vista da praia de areia e seixos rolados ao norte de área de estudo. Foto: Solís, J.R. 
(2015) 

 

 
Figura 113 - Habitat do Longorón (Solena rudis) no mesolitoral da área de estudo. Foto: Solís, J.R. 
(2015) 
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6.2. Praia de Areia: Compreende praias arenosas que abrangem 160.6 ha ao 

sul da área de estudo. São praias características dos litorais baixos onde os 

processos deposicionais superam os erosivos, sendo utilizadas pelos 

moradores e turistas como área de lazer (Figura 114).    

 

 
Figura 114 - Vista da praia de areia ao sul da área de estudo. Foto: Solís, J.R. (2015) 

 

6.3. Pillow Lavas: produtos dos episódios vulcânicos do Cretáceo, constituem 

uma faixa de rochas de 3420.0 m de largura, disposta de forma paralela na 

frente da linha de costa (Figura 115). As rochas são o habitat de diversas 

espécies de bivalves, onde predomina o Ostión de Piedra (Striostrea 

prismática) e também o refúgio das Lagostas Verdes (Panulirus gracilis) (Figura 

116). O espaço é utilizado pelos moradores das comunidades locais para 

desenvolver suas atividades de subsistência, baseada na coleta dessas 

espécies.    
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Figura 115 - Vista das pillow lavas no mesolitoral ao norte da área de estudo. Foto: Solis, J.R. (2015) 

 

 
Figura 116 - (a) Panulirus gracilis; (b) Striostrea prismática. Foto: Solis, J.R. (2015) 

 

7. Comarca: Sublitoral. Fácies: De Fundo Arenoso, De Fundo Arenoso com 

Presença de Recifes Rochosos 

Os espaços do sublitoral pesquisado (até a isóbata de 10.8m), na área de 

estudo, contêm uma superfície de água que abrange 1149.25 ha, que cobrem 17.24% 

da paisagem marinho-costeira. Constituído no fundo por areia e recifes rochosos, é o 
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habitat de diversos peixes costeiros, os quais sustentam a pesca de subsistência e 

artesanal das comunidades locais (Figura 117).          

7.1. De Fundo Arenoso: espalhado quase na totalidade da fácie, é o habitat do 

Tiburón cazón (Nasolamia velox), do Mero rosado (Cephalopholis acanthistius), 

do Sierra (Scomberomorus sierra), Salema (Xenichthys xanti), Cabrilla 

(Cephalopholis panamensis), Cojinua (Carangoides caballus) e  Tamboril 

(Arothron meleagris), espécies que são o alimento e o sustento econômico das 

comunidades locais.  

 

7.2. De Fundo Arenoso com presença de Recifes Rochosos: localizado num 

ponto com coordenadas 604832.89 L e 845554.24 N. Com 300m de raio, o 

espelho de água abrange uma superfície de 40.6 ha; habitat do Pargo de seda 

(Lutjanus peru), Pargo amarillo (Lutjanus argentiventris) e Pargo negro 

(Lutjanus novemfasciatus). A área é utilizada pelos moradores das 

comunidades locais para a pesca artesanal e de subsistência (Figura 118).   

 

 
Figura 117 - Bote de pesca artesanal da comunidade de La Concepción. Foto: Solís, J.R. (2016) 
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Figura 118 - Canastra de Pargo de seda (Lutjanus peru). Pesca do dia com valor aproximado de R$ 

400,00. Foto: Solís, J.R. (2016) 
 

6.3. Sustentabilidade Ambiental das Unidades Geoecológicas e Proposta de 

Zoneamento Ambiental   

A análise da sustentabilidade ambiental está vinculada, primordialmente, com 

a necessidade de avaliar o desequilíbrio ambiental das unidades geoecológicas, 

produto da incidência dos fenômenos naturais exacerbados pela crise ambiental e a 

forte pressão antrópica. Esta última representada pela superexploração dos serviços 

ambientais na procura de terras para o setor de turismo e pelo predomínio do uso da 

terra para pastagens e cultivos agrícolas. Portanto, visa a ordenação ambiental do 

espaço, fundamentada na análise da sustentabilidade ambiental das unidades 

geoecológicas e no zoneamento funcional por meio das paisagens antropogênicas; a 

procura por subsídios que propiciem o uso sustentável dos serviços e bens 

ambientais, indicando as categorias de manejo para o uso efetivo da paisagem. Nesse 

sentido, Vicens (2012) destaca que o ordenamento ambiental busca a 

sustentabilidade na utilização da paisagem natural pela sociedade, através da 

manutenção dos serviços ambientais. Não obstante, Rodríguez (2008 apud VICENS, 
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2012, p.198) destaca que “essa projeção é feita através da combinação das zonas de 

uso socioeconômico com as formas de manejo de gestão dos sistemas ambientais”.  

Assim, os fluxos de energia nas paisagens que geram as funções 

ecossistêmicas originam os serviços ambientais, os quais, para Rodríguez e Silva 

(2013), incluem os recursos naturais úteis aos seres humanos e às propriedades, 

graças às quais pode se executar, satisfatoriamente, a atividade vital da sociedade e 

do homem como espécie biológica. Referente a isso, e seguindo as recomendações 

de Garibaldi (2005), na área de pesquisa foram inventariados os recursos naturais que 

oferecem aos moradores os bens ambientais (de caráter tangível) e serviços 

ambientais (de caráter intangível), classificados em reguladores, culturais e de 

aprovisionamento, considerando a proposta do relatório Ramsar (2006) e o Conselho 

Civil Mexicano para Silvicultura Sustentável (COUTIÑO, 2011). Na Tabela 28 são 

apresentados os serviços ambientais, que amortizam os impactos ambientais 

negativos, de caráter natural e antropogênico, e os bens ambientais gerados pelas 

unidades geoecológicas que oferecem às comunidades locais materiais de 

construção, materiais para a elaboração de artesanato, energia, medicamentos 

(remédios locais), alimentos para o consumo diário e produtos para o desenvolvimento 

do comércio local. 

      

Tabela 28 - Serviços e Bens Ambientais Identificados na Área de Estudo 

Serviço Ambientais Reguladores 
Serviços Ambientais 

Culturais 
Bens Ambientais de 
Aprovisionamento 

Fotossíntese Paisagens: áreas de lazer Abastecimento água 
Sequestro de carbono Benefícios estéticos Madeira, fibras e lenha 

Banco genético e preservação de 
espécies ameaçadas 

Benefícios recreativos 
Frutas e plantas 

medicinais 
Controle de pragas e doenças Educação ambiental Peixes 

Controle de erosão e aumento da 
infiltração 

 Lagostas 

Controle de enchentes  Mariscos e caranguejos 
Estabilização do litoral e controle 

da erosão costeira 
 Isca 

Purificação das águas  Animais de caça 

Estabilização das condições 
climáticas locais 

 Sal de cozinha 

Conservação da biodiversidade  Arroz, milho e sorgo 
Autor: Solis, J.R. (2016) 

O inventário dos serviços e bens ambientais fundamenta a análise do estado 

geoecológico ou ambiental, considerado por Rodriguez (2012) como a qualidade 
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geoecológica da paisagem, determinada pelo tipo e grau do impacto antrópico e a 

capacidade de reação e absorção dos geossistemas. Por conseguinte, empregando 

as recomendações do autor supracitado para a análise do estado ambiental das 

unidades geoecológicas, utilizaram-se como indicadores os processos geoecológicos 

degradantes, determinados por observação direta em campo e identificados pelas 

comunidades locais como os responsáveis pela deteriorização dos serviços e bens 

ambientais. Do mesmo modo, para medir os efeitos negativos dos processos 

geoecológicos degradantes, identificamos, em parceria com os moradores das 

comunidades, seu grau de incidência na paisagem, fazendo com que os mesmos 

adquiram maior ou menor relevância, onde o número 1 representa o processo 

degradante de mínimo impacto e o número 16, o processo de maior impacto (Tabela 

29).  

 

Tabela 29 - Processos geoecológicos degradantes identificados na área de estudo 
por grau de incidência 

Processos Geoecológicos Degradantes Grau Incidência 
Desertificação 1 
Caça Indiscriminada 2 
Diminuição da Biodiversidade 3 
Erosão Laminar 4 
Modificação do Relevo 5 
Diminuição da qualidade visual da paisagem 6 
Extração de Areia 7 
Erosão Marinha 8 
Urbanização 9 
Lixo 10 
Desmatamento e Queimadas  11 
Lotação  (diminuição das áreas de lazer) 12 
Uso Indiscriminado de Produtos Agropecuários (contaminação dos rios e solos) 13 
Diminuição de Isca 14 
Utilização de Métodos de Pesca não adequados 15 
Superexploração na Pesca e coleta de Mariscos 16 

Autor: Solis, J.R. (2016) 

 

Entretanto, para expressar com fidelidade o grau de sustentabilidade 

geoecológica da área de estudo, segundo a incidência dos processos geoecológicos 

degradantes, solucionou-se a progressão aritmética (1+2+3...+14+15+16) por meio da 

soma de Gauss, para ponderar a relevância do grau de incidência:  

∑ =  
n (n+1)

2

16

𝑛=1
       

       ∑ =  
16 (16+1)

2

16

𝑛=1
=

16×17

2
=

272

2
= 136 



170 
 

 
 

O resultado da progressão aritmética (136) foi empregado para avaliar o grau 

da sustentabilidade, seguindo a proposta de Rodríguez (2012) sobre os cinco níveis 

de sustentabilidade aplicados para a avaliação do estado geoecológico das paisagens 

(Quadro 13) 

 

Quadro 13 - Níveis de Sustentabilidade Geoecológica. Modificado com base em 
Rodríguez (2012) 

Sustentabilidade Geoecológica 

Níveis Condições 

Sustentável 
Conserva a estrutura espacial e funcional. Os problemas ambientais 

identificados são reversíveis 

Potencialmente Sustentável 
Apresenta poucas mudanças na estrutura espacial e funcional. São 

identificados alguns problemas ambientais reversíveis em curto 
prazo 

Potencialmente Insustentável 
Apresenta mudanças na estrutura espacial e funcional. Evidenciam 
uma diminuição na produtividade dos serviços e bens ambientais. 

São identificados problemas ambientais reversíveis em médio prazo 

Insustentável 

Apresenta perda parcial da estrutura espacial e funcional. 
Apresentam baixa produtividade dos serviços e bens ambientais. 
São identificados diversos problemas ambientais que, em médio 

prazo, apresentaram uma tendência irreversível 

Criticamente Insustentável 

Apresenta perdas e alteração da estrutura espacial e funcional. São 
suprimidos os serviços e bens ambientais. São identificados diversos 

problemas ambientais, que, em longo prazo, seriam irreversíveis 
(colapso ambiental) 

Autor: Solís, J.R. (2016) 

  

Finalmente, produto da soma da progressão aritmética dividida entre os níveis 

de sustentabilidade, são apresentados os níveis e categorias de sustentabilidade 

ambiental (Quadro 14) aplicados na avaliação da sustentabilidade das unidades 

geoecológicas da faixa marinha costeira da bacia hidrográfica do rio Purio (Tabela 30 

e Figura 119).  

 

Quadro 14 - Níveis da Sustentabilidade Ambiental e Categorias de Avaliação 
Aplicados na Área de Estudo 

Sustentabilidade Ambiental 

Níveis Categorias 
Sustentável 1 – 27  

Potencialmente Sustentável 28 – 54  
Potencialmente Insustentável 55 – 81  

Insustentável 82 – 108  
Criticamente Insustentável 109 – 136  

Autor: Solís, J.R. (2016)
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Tabela 30 - Sustentabilidade das Unidades Geoecológicas da Faixa Marinha Costeira (Bacia Hidrográfica do Rio Purio) 

 Processos Geoecológicos Degradantes Identificados (-) 

Unidades 

Geoecológicas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

Sustentabilidade 
Ambiental 

Localidade Comarca Valor 
Total 

Níveis 

Costa: 
Faixa de 6.2 

km de 
Comprimento 

e Terras 
Baixas < 80 m 

1. Colinas 
Suaves 

- - - - - -   - - -  -    64 Potencialmente 
Insustentável 

2. Planície 
Costeira 

- - - - - -  -   - - -    65 Potencialmente 
Insustentável 

3. Tabuleiro 
Pre-Litorâneo 

- - - -    -   - -     41 Potencialmente 
Sustentável 

 
 

Litoral: 
 

Ecossistemas 
com 

Influência 
Marinha 

4. Planície 
Fluvio-

Marinha 

 - -   -    - - - - - - - 102  
Insustentável 

5. Supralitoral: 
cordão litoral 

 - -  - - - -  - - - -    77 Potencialmente 
Insustentável 

6. Mesolitoral: 
planície de 

maré 

     - - -  -    - - - 76 Potencialmente 
Insustentável 

7. Sublitoral: 
até a isóbata 

de 10.8 m 

         -     - - 41 Potencialmente 
Sustentável 

Autor: Solís, J.R. (2016) 
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Figura 119 - Sustentabilidade das Comarcas Geoecológicas da Faixa Marinho-costeira da Bacia Hidrográfica do Rio Purio. Autor: Solís, J.R. (2016) 
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Finalmente, o mapa de zoneamento ambiental foi originado pela 

correlação das informações obtidas através da ordenação das unidades 

geoecológicas, do reconhecimento das paisagens antropogênicas e da 

avaliação dos níveis de sustentabilidade da paisagem marinho-costeira da zona 

de estudo. Dessa forma, para a construção do mapa do zoneamento ambiental 

(Figura 120) foram utilizados os limites das comarcas geoecológicas na escala 

1:50.000 (RODRÍGUEZ; SILVA, 2013), onde são apresentadas as distribuições 

espaciais das funções atuais da paisagem, de acordo com tipos de uso da terra 

e as regulamentações ambientais. Nesse zoneamento funcional, foi considerada 

como categoria a função mineira (canteira), incluindo, ainda, povoados e aldeia, 

área agropecuária, área de mariscagem e coleta de caranguejos, área 

pesqueira, área turística, área de proteção ambiental e áreas naturais 

(CAVALCANTI; VIADANA, 2007) (RODRÍGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2004, 

2007, 2010). Portanto, as categorias dos instrumentos de gestão ambiental 

aplicadas ao zoneamento ambiental da paisagem marinho-costeira 

compreendem os instrumentos de tratamento (conservação e proteção), de 

recuperação (restauração) e de compensação (recolocação) (FERNÁNDEZ-

VÍTORA, 1997) (AMEND; ALMANZA, 2004). 

Porém, considerando que o mapa de zoneamento ambiental mescla as 

categorias do zoneamento funcional relacionadas às comarcas geoecológicas 

com os instrumentos de gestão ambiental de caráter corretivo – executivo, 

apresentamos o diagnóstico da situação atual da paisagem marinho-costeira e 

as recomendações que podem ser apontadas no planejamento ambiental na 

área de estudo (Figura 120).        
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Figura 120 - Mapa do Zoneamento Ambiental da Faixa marinho-costeira da Bacia Hidrográfica do Rio Purio. Autor: Solís, J.R. (2016) 
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1. Colinas Suaves: comarca constituída por três fácies na qual são identificados 

dez dos processos geoecológicos degradantes, colocando a paisagem no nível 

de potencialmente insustentável (valor total 64), segundo as categorias da 

sustentabilidade ambiental (55 – 81) definidas na área. Entre as funções da 

paisagem, encontra-se o espaço utilizado para o desenvolvimento do canteiro, 

o estabelecimento dos povoados (Purio e Mariabé) e o desenvolvimento das 

atividades agropecuárias. As atividades econômicas são desenvolvidas numa 

paisagem com elevações entre 20 e 80 metros sobre o nível do mar e 

declividades < 15,81º, evidenciando uma diminuição na produtividade dos 

serviços e bens ambientais, observados com o aumento de pragas nos cultivos, 

diminuição da produção das sacas de milho por hectares (de aproximadamente 

120 sacas de 45 kg, para 75), na deficiência da disponibilidade de água 

(superficial e subterrânea) e nos processos de meteorização e erosões, 

acentuados pelos desmatamentos da floresta secundária. Portanto, dos 

instrumentos corretivos de gestão ambiental recomendamos aplicar, na 

comarca, a técnica de recuperação na categoria restauração com vistas à 

recuperação da floresta secundária nas fazendas, nos rebordos dos cursos de 

água (bosques de galerias), ao aumento da infiltração para a recarga dos 

aquíferos, à minimização dos efeitos da meteorização e da erosão nos solos 

utilizados nas atividades agropecuárias. Por conseguinte, para que seja efetiva 

a restauração do espaço natural, buscando o equilíbrio com as funções da 

paisagem e contrapondo-se aos efeitos dos processos geoecológicos 

degradantes, sugerimos as seguintes recomendações:  

a) Buscar o desenvolvimento do plano de ordenamento territorial 

fundamentado nos subsídios gerados para a avaliação geoecológica da 

unidade de ordenação ambiental (paisagem marinho-costeira). Para 

tanto, devem ser utilizadas as regulamentações que visam à proteção 

das bacias hidrográficas (ANAM, lei nº 44, de 5 de agosto de 2002), a 

conservação dos bosques nas beiras dos rios e reservatórios de água,  

corpos de águas (ANAM,  resolução nº 05, de 6 de março 1998) e os 

delitos contra o ambiente e ordenamento territorial (ANAM, lei nº 26 de 

2008).        
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b) Reconhecer que o espaço representa a zona de amortecimento, a qual 

deve-se aplicar ao entorno das áreas de conservação, proteção e 

recolocação para garantir a biodiversidade e conectividade entre as 

unidades geoecológicas. No caso do Brasil, por exemplo, “as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (BRASIL, 

art.2º, XVIII).   

c) Tendo em vista o regime pluviométrico (médias anuais de 1248.5 mm até 

1564.4 mm), o tipo de solo (Alfisol), as condições do relevo (declividade) 

e a escassa cobertura florestal, para minimizar o grau de suscetibilidade 

à erosão, deve-se restringir as atividades agrícolas nos espaços cuja 

topografia exceda os 7º (13%) de declividade. 

d) Tendo em vista que a baixa fertilidade natural do solo (distróficos) 

associada à baixa saturação de base (35 %), torna-se necessária a 

aplicação de fertilizantes e corretivos após as safras, procurando a 

alocação de plantas quanto às suas exigências nutricionais (troca de 

sementes). 

e) Planejar, em conjunto com os fazendeiros, o uso dos sistemas de 

produção sustentáveis como o agropastoril, silvipastoril e silviagrícola. 

f) Planejar, em conjunto com os fazendeiros e moradores das comunidades 

locais, o processo de reflorestamento das fazendas e das margens dos 

cursos fluviais. 

g) Disciplinar o uso de agroquímicos para controle de insetos, pragas e 

plantas daninhas, que somente serão permitidos por meio de supervisão 

do pessoal técnico capacitado. 

h) Planejar, em conjunto com as autoridades locais, programas de 

educação ambiental, visando o desenvolvimento de novos sistemas de 

coleta de lixo, incluindo as técnicas de reciclagem.  

i) Ficam proibidas as queimadas e corte de árvores. Essas atividades não 

deverão ocorrer, sob nenhum argumento. 

j) Fica proibido o uso de sustâncias tóxicas e armas de fogo, sendo 

somente permitida a caça e coleta de espécies para subsistência, 
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utilizando-se as técnicas tradicionais dos moradores, repassadas através 

de gerações. 

2. Planície Costeira: comarca formada por duas fácies, as quais revelam dez dos 

processos geoecológicos degradantes, classificando a paisagem no nível de 

potencialmente insustentável (valor total 65), segundo as categorias da 

sustentabilidade ambiental (55 – 81) definidos na área. Entre as funções da 

paisagem encontram-se o espaço utilizado para o estabelecimento de casas 

(vilas rurais) sobre o costão rochoso ao sul (Ponta Tigre) e o desenvolvimento 

das atividades agropecuárias. Nessas funções desenvolve-se uma paisagem 

com elevações < 20 metros sobre o nível do mar e declividades < 8º, onde, 

igualmente, os produtores e moradores das comunidades locais observam a 

diminuição na produtividade dos serviços e bens ambientais. O espaço merece 

destaque, já que nele os fazendeiros encontram os melhores solos para a 

cultura de arroz (além de milho e sorgo). Os moradores das comunidades de 

Purio e La Laguna desenvolvem atividades econômicas de subsistência (coleta 

de caranguejos), e o espaço representa o habitat ideal para garantir a 

existência desses crustáceos, ameaçados pelas atividades agropecuárias. 

Assim, com relação aos instrumentos corretivos de gestão ambiental, 

recomendamos aplicar na comarca a técnica de tratamento na categoria de 

proteção para garantir a existência dos atributos naturais do espaço, a 

manutenção da diversidade biológica e dos serviços e bens ambientais. 

Portanto, para atingir de forma ótima o tratamento de proteção do espaço 

natural, visando o consumo sustentável dos recursos hidrobiológicos marinhos, 

a manutenção de seu habitat, as funções da paisagem e contrapondo-se aos 

efeitos dos processos geoecológicos degradantes, são necessários:  

a) Aplicar as recomendações das alíneas “a, d, e, f, g, i, j” das colinas 

suaves.  

b) Para garantir a recuperação do habitat dos caranguejos e auxiliar na 

proteção do mangue, é preciso inserir a paisagem marinho-costeira no 

sistema nacional de áreas protegidas, na categoria de “paisagem 

protegida” (ANAM, Resolução nº AG-0304-2012, art.4º, 6), objetivando 

as orientações das áreas de proteção ambiental (BRASIL, art.15º) que 

envolvem “proteger a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
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humanas, a diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação 

e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. 

c) Para garantir a existência dos caranguejos e seu repovoamento é 

necessário planejar, em conjunto com as autoridades locais e moradores 

das comunidades, a regulamentação do período de defesa (15 de junho 

até 15 de julho), para evitar que, durante as fases de lua minguante e 

nova, as fêmeas sejam capturadas antes de liberar suas larvas.  

d) Para garantir a fonte de renda dos povoadores das comunidades 

tradicionais, deve-se organizar, em conjunto com as autoridades locais, 

a cooperativa de coletores e pescadores artesanais e de subsistência, 

além de regulamentar os métodos de pesca e sistema de coleta a ser 

utilizados.   

e) Para controlar a lotação dos costões rochosos e garantir a existência dos 

moluscos, conchas (carapaças) e o caranguejo (Pagurus bernhardus) é 

preciso aumentar a proteção do espaço, conforme disposto na lei nº6 de 

1 de fevereiro (MIVIOT, 2006) que regulamenta o uso dos espaços 

públicos do Estado. Também, aplicar as disposições da lei 45, de 7 de 

junho de 2010, que regulamenta a lei nº 80, de 31 de dezembro de 2009 

(PANAMÁ, 2009), sobre a titulação nas zonas costeiras e estabelece as 

distâncias que serão utilizadas para administrar a faixa litorânea: zona 

ripária, zona costeira e zona costeira adjudicada. 

   

3. Tabuleiro Pre-Litorâneo: comarca composta por uma fácie, a qual apresenta 

sete dos processos geoecológicos degradantes, posicionando a paisagem no 

nível de potencialmente sustentável (valor total 41), segundo as categorias da 

sustentabilidade ambiental (28 – 54) definidos na área. O espaço é utilizado 

para o desenvolvimento de atividade pecuária, função que se desenvolve numa 

paisagem com elevações < 20 metros sobre o nível do mar e declividades < 6º; 

no qual os produtores e moradores das comunidades locais observam a 

diminuição na produtividade dos serviços e bens ambientais. Dos instrumentos 

corretivos de gestão ambiental, recomendamos adotar, na comarca, a técnica 

de tratamento na categoria de conservação para salvaguardar as qualidades 

naturais do espaço, e visando a não alteração da diversidade biológica e dos 
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serviços e bens ambientais. Assim, para diminuir os efeitos dos processos 

geoecológicos degradantes é indispensável:  

a) Adotar as recomendações das alíneas “a, f, i, j” das colinas suaves.  

b) Planejar, em conjunto com os fazendeiros, o uso dos sistemas de 

produção sustentáveis como o silvipastoril.  

c) Incluir a paisagem marinho-costeira no sistema nacional de áreas 

protegidas, na categoria de “paisagem protegida” (ANAM, Resolução nº 

AG-0304-2012, art.4º, 6), visando obediência às normas das áreas de 

proteção ambiental como ocorre no Brasil (BRASIL, art. 15º).  

f) Da mesma maneira que na alínea “e” das planícies costeiras, para 

comedir o processo de lotação das falésias, é preciso aumentar a 

proteção do espaço, conforme disposto na lei nº6, de 1 de fevereiro de 

2006 (MIVIOT, 2006), que regulamenta o uso dos espaços públicos do 

Estado. Também, aplicar as disposições da lei 45, de 7 de junho de 2010, 

que regulamenta a lei nº 80, de 31 de dezembro de 2009 (PANAMÁ, 

2009), sobre a titulação nas zonas costeiras e estabelece as distâncias 

que serão utilizadas para administrar a faixa litorânea: zona ripária, zona 

costeira e zona costeira adjudicada. 

 

4. Planície Fluviomarinha: comarca constituída por duas fácies na qual são 

determinados dez dos processos geoecológicos degradantes, inserindo a 

paisagem no nível de insustentável (valor total 102), segundo as categorias da 

sustentabilidade ambiental (82-108) definidos na área. O espaço é utilizado 

pelos moradores das comunidades tradicionais para o desenvolvimento das 

atividades de subsistência baseadas na mariscagem e na coleta de 

caranguejos. Assim, apesar do Rhizophora mangle ser protegido por diversas 

leis, os moradores das comunidades observam a diminuição na produtividade 

dos serviços e bens ambientais. Portanto, dos instrumentos corretivos de 

gestão ambiental é imperativo executar, na comarca, a técnica de 

compensação (aplicada nos espaços onde os processos geoecológicos 

degradantes identificados são inevitáveis) na categoria de recolocação (que 

procura o uso parcelado do espaço), almejando a regulamentação espacial – 

temporal da unidade geoecológica, aplicando períodos de defesa (por espécie, 
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segundo estudos prévios dos ciclos reprodutivos) e regulamentando os 

métodos de pesca e de coleta de mariscos. Assim, para diminuir os efeitos dos 

processos geoecológicos degradantes é fundamental:  

a) Aplicar as recomendações das alíneas “a, i, j” das colinas suaves. 

b) Adotar a recomendação da alínea “c, d” das planícies costeiras e da 

alínea “c” do tabuleiro pré-litorâneo.  

c) As autoridades locais devem planejar, em conjunto com os moradores 

das comunidades tradicionais, o processo de reflorestamento da planície 

fluviomarinha, com Rhizophora mangle.   

d) Da mesma maneira que na alínea “e” das planícies costeiras, para conter 

o processo de lotação na margem da planície fluviomarinha, é preciso 

aumentar a proteção do espaço, conforme disposto na lei nº6, de 1 de 

fevereiro de 2006 (MIVIOT, 2006), que regulamenta o uso dos espaços 

públicos do Estado. Também, devem-se considerar as disposições da 

resolução nº 05, de 6 de março de 1998 (ANAM, 1998) sobre as 

regulamentações nas beiras dos corpos de águas, e a lei nº 6, de 3 de 

janeiro 1989 (RAMSAR, 1989), que ratifica os acordos de proteção dos 

manguezais.  

e) As autoridades locais e das províncias devem planejar a utilização de 

novas áreas para a disposição final do lixo (para minimizar o transporte 

de lixo pelas correntes marinhas) além de programas de educação 

ambiental, visando o desenvolvimento de novos sistemas de coleta de 

lixo, incluindo as técnicas de reciclagem. 

f) Para garantir a existência e repovoamento dos bivalves, peixes e iscas é 

necessário planejar, em conjunto com a autoridade ambiental, 

autoridades locais e moradores das comunidades, a regulamentação do 

período de proibição de pesca (segundo a espécie) para evitar sua 

exploração e esgotamento.  

 

5. Supralitoral: comarca formada por quatro fácies que apresentam dez dos 

processos geoecológicos degradantes, classificando a paisagem no nível de 

potencialmente insustentável (valor total 77), segundo as categorias da 

sustentabilidade ambiental (55 – 81) definidos na área. Os bancos de areia e 

dunas ao norte da faixa litorânea, além do pontal, são áreas naturais sem uso 
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funcional; igualmente, ao sul, as dunas são colonizadas pelos moradores da 

comunidade de Purio e a paleoflecha revestida pela floresta secundária que 

apresenta uma estreita faixa sem uso funcional. Do mesmo modo, ao causar a 

redução da produtividade dos serviços e bens ambientais, baseados nos 

instrumentos corretivos de gestão ambiental, recomendamos adotar, na 

comarca, a técnica de tratamento na categoria de proteção, objetivando 

defender as regulamentações que contemplam a criação do Refúgio de Vida 

Silvestre “Pablo Barrios”. Assim, para atenuar os efeitos dos processos 

geoecológicos degradantes é recomendável:  

a) Aplicar as recomendações das alíneas “a, g, h, i, j” das colinas suaves. 

b) Adotar a recomendação da alínea “b, e, c” do tabuleiro pré-litorâneo. 

c) É necessário proibir a ocupação dos cordões litorâneos, baseados na lei 

6, de 1 de fevereiro de 2006 (MIVIOT, 2006), que regulamenta o uso dos 

espaços públicos do Estado. Também, devem-se considerar as 

disposições da lei 45, de 7 de junho de 2010, que regulamenta a lei nº 

80, de 31 de dezembro de 2009 (PANAMÁ, 2009), sobre a titulação nas 

zonas costeiras.  

d) Recomendar a revisão da resolução nº 234, de 16 de agosto de 2005 

(MIVIOT, 2005), que estabelece a distância do uso público (22m) após a 

linha de maré alta, já que os cordões litorâneos atingem, 

aproximadamente, 276 m de largura.  

 

6. Mesolitoral: conformada por três fácies nas quais foram identificados sete dos 

processos geoecológicos degradantes, que posicionam a paisagem no nível de 

potencialmente insustentável (valor total 76), segundo as categorias da 

sustentabilidade ambiental (55 – 81) definidos na área. O espaço natural é 

constituído pela planície de maré, a qual é utilizada para o desenvolvimento 

das atividades turísticas. Alem disso, desenvolvem-se atividades de pesca e 

mariscagem de subsistência ligadas à existência das pillow lavas. Ao causar a 

diminuição da produtividade dos serviços e bens ambientais, dos instrumentos 

corretivos de gestão ambiental é indispensável adotar, na comarca, a técnica 

de tratamento na categoria de proteção, tendo em vista o repovoamento dos 

crustáceos, bivalves, iscas e peixes, além da necessidade de salvaguardar a 
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fonte de renda dos moradores das comunidades tradicionais. Portanto, para 

mitigar os efeitos dos processos geoecológicos degradantes é preciso:  

a) Aplicar as recomendações da alínea “d” da planície costeira, a alínea “c” 

do tabuleiro pré-litorâneo e a alínea “f” da planície fluviomarinha. 

  

7. Sublitoral: constituída por duas fácies, nas quais são determinados três dos 

processos geoecológicos degradantes, a comarca está no nível de 

potencialmente sustentável (valor total 41), segundo as categorias da 

sustentabilidade ambiental (28 – 54) definidos na área. O espaço utilizado para 

o desenvolvimento das atividades de pesca artesanal e de subsistência 

apresenta uma diminuição na quantidade e diversidade de espécies, motivo 

pelo qual, dos instrumentos corretivos de gestão ambiental é indispensável 

adotar, na comarca, a técnica de tratamento na categoria de conservação, 

visando o repovoamento dos peixes e a necessidade de salvaguardar a fonte 

de renda dos moradores das comunidades tradicionais. Por conseguinte, para 

minimizar os efeitos dos processos geoecológicos degradantes recomenda-se:  

a) Aplicar as recomendações da alínea “d” da planície costeira e a alínea 

“c” do tabuleiro pré-litorâneo e da alínea “e” da planície fluviomarinha. 

b) Para garantir a existência e repovoamento dos peixes, é necessário 

planejar, em conjunto com a autoridade ambiental, as autoridades locais 

e moradores das comunidades, a regulamentação do período de 

proibição (segundo a espécie) para evitar sua exploração e esgotamento. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A pesquisa apresentada nesta tese discutiu os princípios teórico-metodológicos 

da geoecologia da paisagem (TROLL, 1963; RODRÍGUEZ, SILVA, CAVALCANTI, 

2004, 2007, 2010) e da sustentabilidade ambiental ou geoecológica (RODRÍGUEZ, 

2012); objetivando, sobretudo, fundamentar a proposta de ordenação ambiental da 

paisagem marinho-costeira na área de estudo. Nesse sentido, seu principal auxílio 

baseia-se na conexão das informações procedentes dos fatores físicos e biológicos 

que interagem e produzem o espaço natural, com aquelas culturais e 

socioeconômicas que determinam o espaço antroponatural, para o zoneamento 

ambiental do espaço geográfico. Sendo assim, a área escolhida para testar a 

avaliação geoecológica aplicada à ordenação ambiental, a paisagem marinho-costeira 

da bacia hidrográfica do rio Purio, surgiu das inquietudes dos moradores das 

comunidades tradicionais que, progressivamente, observam a deterioração dos 

ecossistemas e, por conseguinte, a diminuição dos produtos que sustentam suas 

atividades econômicas de subsistência.    

Com base na sustentabilidade ambiental como método avaliador do impacto 

dos processos geoecológicos degradantes sobre as unidades geoecológicas, foi 

possível determinar seu nível de sustentabilidade por meio da análise integrada das 

características ambientais com as atividades socioeconômicas. Para tanto, 

recorremos à correlação dos documentos cartográficos, elaborados por meio das 

informações obtidas no campo, com aquelas que tratam do deterioro dos serviços 

ambientais, os bens ambientais e os processos geoecológicos degradantes. 

A etapa de levantamento do material cartográfico ratifica a necessidade do uso 

de produtos e metodologias de sensoriamento remoto e dos sistemas de informação 

geográfica (SIG) no desenvolvimento dos estudos integrados da paisagem. Assim, o 

mapeamento temático realizou-se por meio da utilização da imagem georreferenciada 

da Carta Topográfica Pedasí, do processamento digital da imagem RapidEye (2012), 

associada aos dados do MDE (modelo digital de elevação) baseado em dados 

topográficos do radar do SRTM (shuttle radar topography mission) e aos dados de 

campo, em ambiente de SIG. Dessa maneira, o emprego das geotecnologias permitiu 

a análise conjunta das unidades da paisagem e suas variáveis socioeconômicas, 
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físicas e biológicas, relacionado às informações procedentes dos materiais 

cartográficos e bibliográficos que contemplam a área de estudo.  

Como observado, o objetivo geral da pesquisa foi atingido com o término dos 

objetivos específicos, os quais contemplavam, no início deste estudo, as 

características físicas e biológicas, possibilitando a compreensão da estruturação da 

referida paisagem marinho-costeira. Por conseguinte, das informações obtidas e o 

emprego das geotecnologias resultaram na determinação de sete comarcas que 

integram as unidades geoecológicas locais, sendo descritas informações sobre as 

atividades de mariscagem e pesca de subsistência, as formas de uso e ocupação dos 

solos, o grau de sustentabilidade geoecológica e a propostas de gestão ambiental 

para cada unidade espacial 

Ao atingir o primeiro objetivo específico, centralizado em explorar as 

características ambientais da área de estudo, foi factível o reconhecimento do estado 

atual dos componentes da paisagem natural. O resultado possibilitou a confecção de 

documentos cartográficos em diferentes escalas (1:500.000, 1:100.000, 1:50.000, 

1:15.500, 1:15.000 e 1:12.000), onde procuramos apresentar a informação básica 

relevante para complementar a tarefa da ordenação do espaço.    

Dessa forma, no mapa da localização da bacia hidrográfica do rio Purio, na 

península de Azuero, observa-se o arranjo da faixa marinho-costeira, a qual foi 

possível determinar por meio do cruzamento dos dados advindos: da extensão na 

delimitação (na foz) da bacia hidrográfica digital, do estudo das espécies marinhas 

bioindicadoras e das experiências socioculturais dos moradores das comunidades 

locais.  

O mapeamento das unidades geomorfológicas, embasado nos resultados das 

interpolações (no ambiente SIG) que geram o MDE, foi o eixo norteador no 

reconhecimento das unidades geoecológicas que integram a faixa marinho-costeira. 

Embora, outros produtos derivados do geoprocessamento da imagem SRTM - DTED 

2011 (Digital Terrain Elevation Data) foram aproveitados para aprimorar a 

interpretação das feições do relevo e dos processos geomorfológicos, principalmente 

referentes a geração das curvas de nível, aos dados hipsométricos e de declividade.  
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Além disso, foram coletados no campo os dados referentes à litologia, tipos de 

solos, o inventário da flora e fauna representativa e das feições litorâneas; objetivando 

fornecer os dados ambientais para complementar as informações do entorno 

ambiental da área de estudo. Destacamos que as qualidades dos solos (alfisol/údico), 

associadas às características climáticas formam um complexo relacionado com a 

vegetação, o qual deve-se respeitar para mitigar a perda dos solos e diminuir os 

efeitos da desertificação.  

Os desmatamentos e queimadas são evidentes na área de estudo, reduzindo 

a capacidade da vegetação de amortizar os danos causados pela chuva sobre o solo, 

além de dificultar a infiltração da água e aumentar o escorrimento superficial. Esses 

fatos estão relacionados com a recuperação dos aquíferos e a qualidade da água dos 

rios, já que as áreas desprovidas de vegetação são propensas aos processos 

erosivos, e os solos nas áreas agrícolas são carreados para os cursos hídricos, 

contaminando as águas com os agroquímicos. 

A investigação sobre a ocorrência dos recursos hidrobiológicos marinhos (o 

segundo objetivo específico) baseado nos caranguejos (Cardisoma crassum e Ucides 

occidentalis) e nos peixes (Centropomus armatus, Bagre pinnimaculatus e 

Centropomus robalito), comprova a importância do estudo das espécies 

bioindicadoras dos ecossistemas para fundamentar a dinâmica da geobiocenose. O 

resultado torna-se o eixo determinante para a ordenação do espaço, possibilitando o 

reconhecimento e delimitação da faixa costeira da bacia hidrográfica do rio Purio, que 

abrange 6.19 km de largura da linha do perímetro interno do continente até Ponta 

Tigre. Além disso, deve-se salientar que a participação dos moradores das 

comunidades locais (o terceiro objetivo específico) é primordial nesse processo, já que 

os “saberes tradicionais” das comunidades locais foram fundamentais para 

compreender a realidade ambiental (processos geoecológicos degradantes, serviços 

e bens ambientais) do espaço que integra a paisagem marinho-costeira. Portanto, os 

resultados do Diagnóstico Rural Participativo corroboram a necessidade de inserir tais 

informações nas pesquisas que visam à ordenação sustentável do espaço natural.   

Com a delimitação da paisagem marinho-costeira fica definido o espaço no qual 

foram inventariadas e localizadas as unidades geoecológicas (quarto objetivo 

específico), por meio da correlação das informações advindas das técnicas de 
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geoprocessamento das imagens SRTM (2011) e RapidEye (2012), além dos dados 

de verificação obtidos no trabalho de campo. Sendo assim, os resultados permitiram 

levantar a classificação da Tipologia Geoecológica da Paisagem, e o reconhecimento 

e descrição de três comarcas na Localidade Costeira e quatro comarcas na 

Localidade Litorânea, totalizando dezessete fácies na Unidade Geoecológica de Nível 

Local.      

Os procedimentos de pré-processamento (eliminação de ruídos e realce) 

aplicados na imagem RapidEye (2012) demonstram sua efetividade ao facilitar a 

discriminação das areias que compõem os cordões litorâneos, além de propiciarem o 

realce de diferentes fácies de cobertura vegetal, propiciando a interpretação visual da 

textura na imagem. Consequentemente, possibilitaram o reconhecimento e 

delimitação entre a faixa litorânea e a faixa costeira, além do mapeamento das 

paisagens antropogênicas, inserindo no conteúdo a informação referente ao uso e 

ocupação dos solos (quinto objetivo específico). 

Com base nos fundamentos teóricos consultados, nas informações coletadas 

em campo e nos mapas elaborados, são gerados os documentos cartográficos finais 

referentes à Sustentabilidade Ambiental e proposta de Zoneamento Ambiental 

(objetivos específicos sexto e sétimo).  Desse modo, a carta de sustentabilidade 

ambiental reflete o desequilíbrio ambiental da paisagem marinho-costeira, produto da 

incidência dos processos geoecológicos degradantes (de origem natural e antrópica), 

determinados entre os moradores das comunidades tradicionais e o pesquisador. 

Como consequência, o “peso” atribuído para cada um dos processos geoecológicos 

degradantes pode-se considerar de ascendência subjetiva, pois, os graus assinalados 

são produtos da análise das evidências (do pesquisador) validados pelos testemunhos 

dos moradores. Porém, nossa proposta considera utilizar os resultados da progressão 

aritmética (aplicada sobre os processos geoecológicos degradantes), visando diminuir 

o grau de subjetividade no momento de delimitar as categorias de avaliação entre os 

cinco níveis da sustentabilidade ambiental.    

Como visto, é indiscutível que o mapa do zoneamento ambiental expõe as 

funções da paisagem e os instrumentos de gestão ambiental, mas, no entanto, é 

preciso enfatizar que as categorias dos instrumentos de gestão aplicadas são 

produtos da análise e correlação das informações advindas do mapa das unidades 
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geoecológicas e da sustentabilidade ambiental, já que, sem a análise integrada 

desses dados, seria impossível recomendar a aplicação dos instrumentos de gestão 

ambiental.             

Em suma, o estudo integrado da paisagem pode-se considerar como um 

instrumento indispensável para subsidiar a elaboração dos planos de ordenamento 

territorial que são requeridos no desenvolvimento das políticas públicas, objetivando 

atingir o desenvolvimento sustentável e garantir a qualidade de vida dos moradores 

das comunidades tradicionais. Com a avaliação do grau de sustentabilidade 

ambiental, concluímos que a área de estudo reflete a necessidade de criar iniciativas 

que procurem melhorar a relação dos grupos de interesse (fazendeiros, setor de 

turismo e comunidades tradicionais) com o espaço natural nas diferentes comarcas.  

Além disso, deve-se prestar especial atenção na área do mangue, à qual, pelo 

grau de insustentabilidade, impõe-se a aplicação da técnica de gestão ambiental de 

recolocação, tendo em vista a restrição da coleta de mariscos e crustáceos a certas 

épocas do ano. Essa medida deve-se aplicar por meio da implementação do período 

de defesa do Cardisoma crassum, Ucides occidentalis, Anadara tuberculosa e Mytella 

guyanensis, já que facilita a regulamentação espacial e temporal da unidade 

geoecológica, propiciando o uso segmentado do mangue, a proteção do habitat e o 

repovoamento das espécies.  

Finalmente, os resultados permitiram confirmar a hipótese de trabalho, mas 

reconhecemos que esta pesquisa não esgota o conhecimento sobre as unidades 

geoecológicas, os estudos de sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento de 

novas propostas de zoneamento ambiental na área de estudo. Pelo contrário, constitui 

apenas uma primeira aproximação, embora permita concluir que, tendo em vista a 

conservação, proteção, restauração e a recolocação das características físicas, 

ecológicas e culturais da paisagem, é imprescindível inserir a paisagem marinho-

costeira no sistema nacional de áreas protegidas, na categoria de paisagem protegida.  

Além disso, também é necessário reconhecer as feições próprias do litoral para 

justificar a largura da zona ripária (utilizando 276 m mínimos para garantir a proteção 

dos cordões litorâneos), regulamentar a exploração dos recursos hidrobiológicos 

marinhos (regulamentar períodos de defesa), criar a cooperativa de coletores e 
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pescadores de subsistência, desenvolver programas de educação ambiental, e 

incentivar os fazendeiros no desenvolvimento de projetos de produção sustentável 

(agropastoril, silvipastoril e silvigrícola).  
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APÊNDICE 

Entrevista semiestruturada, para a avaliação da relação homem-natureza, da 
paisagem marinho-costeira 

 
Fonte: Líderes comunitários (2014) 


