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1- INTRODUÇÃO 

A perda de áreas naturais face aos sérios desequilíbrios ecológicos faz apontar a 

constante preocupação com a problemática da crise ambiental. 

A atenção voltou-se, nesses últimos anos, para as conseqüências globais da poluição, 

para o equilíbrio e a interação nos, e entre os, sistemas biofísicos, considerados como um 

todo dinâmico, e para a interdependência das relações entre os sistemas biofísicos, a 

população e a economia (abordagem sistêmica), desde o nível global ao local. 

(LARANJEIRA, 1997). 

Os sistemas biofísicos tratados como bens naturais de uso restrito às necessidades 

humanas são vistos como conjunto de recursos, cujo valor relaciona-se apenas ao grau de 

utilidade em um mundo cada vez mais incorporado ao sistema de mercado. 

O conceito de “recurso” está intrinsecamente relacionado com a percepção de 

“necessidades” e, ambos evoluíram de forma drástica com o aumento dos conhecimentos 

científicos, o desenvolvimento tecnológico, as mudanças culturais e os interesses 

econômicos em jogo, isto é, o modo como o sistema econômico se tem organizado.(REES, 

1990 p 12-13 apud LARANJEIRA). 

A crise ambiental, ao assumir proporções globais, faz revelar como a crescente 

preocupação pelos danos causados ao meio ambiente e pelo papel dos seres humanos 

requer uma abordagem direcionada na dimensão da sustentabilidade ambiental. 

Assegurar a sustentabilidade ambiental depende da manutenção da integridade e da 

capacidade de resiliência dos sistemas biofísicos, ou seja, da manutenção de uma 

determinada “qualidade ambiental” (LARANJEIRA, 1997). 

A qualidade ambiental pode ser avaliada a partir de atributos, naturais ou produzidos 

pelo homem, os quais influenciam no processo perceptivo da população, particularmente o 
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visual, possibilitando o reconhecimento do potencial ambiental e a formação de imagens 

compartilhadas pela população. 

A análise de risco ambiental deve ser vista como um indicador dinâmico das relações 

entre os sistemas naturais, a estrutura produtiva e as condições sociais de reprodução 

humana em um determinado lugar e momento (EGLER, 1996). 

É nesse sentido que a formulação de variáveis – geoindicadores – a fim de descrever 

o estado atual do meio ambiente, da biodiversidade e das mudanças climáticas torna-se 

elemento chave para avaliação de processos diversos, naturais ou antrópicos, em sistemas 

ambientais. 

Consideram-se indicadores variáveis ou agrupamento destas que sejam perfeitamente 

identificáveis, utilizadas para caracterizar um tema relevante - de forma qualitativa ou 

quantitativa - tornando perceptível uma tendência de fenômenos não imediatamente 

detectáveis. (IBAMA/GTZ, 2001). 

Indicadores adequados podem auxiliar no estabelecimento de agendas mínimas de 

negociação de conflitos ao facilitar a compreensão de aspectos complexos do quadro 

socioambiental de uma área, assim como a mobilização de segmentos sociais distintos, 

para os quais tais indicadores assumem importância diferenciada. (MELO E SOUZA, 2003). 

Várias são as medidas que podem ser adotadas para preservação dos importantes 

ecossistemas encontrados nas regiões litorâneas, principalmente dos campos de dunas. 

Entretanto, são quase que inexistentes as formas de se avaliar os níveis de vulnerabilidade 

destes ecossistemas costeiros (SILVA, et al, 2000). 

As dunas costeiras são feições marcantes do ambiente litorâneo.Todavia, o processo 

de uso-ocupação não precedido de diagnóstico da capacidade de suporte desse 

ecossistema gera problemas ambientais de grande amplitude. 

Dentre os ambientes litorâneos, as dunas costeiras de Sergipe apresentam-se 

descaracterizadas em virtude tanto de formas de uso-ocupação humana como por 

geoindicadores que se referem à situação dos componentes biofísicos definindo assim um 

quadro delicado quanto à permanência das características naturais responsáveis pela 

manutenção do equilíbrio dinâmico de tais sistemas. 
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Figura 1. Localização da área de estudo-Litoral de Sergipe. 

VULNERABILIDADE BIOFÍSICA DUNAR E SEUS GEOINDICADORES 

A vulnerabilidade é referida como uma característica dos sistemas biofísicos, dos 

sistemas ecológicos, sociais, econômicos, políticos e tecnológicos e define-se em relação a 

um fenômeno específico, ou a um conjunto de fenômenos, ou em função de uma situação 

de dependência. (DOW, 1992). 

Geoindicadores socioambientais que condicionam os sistemas dunares a um estado 

de vulnerabilidade provocado pela alteração no equilíbrio dinâmico de tais ambientes podem 

se referir tanto à situação dos componentes biofísicos como a interferências de ordem 

antrópica. 

A fonte de alimentação praia-duna pode ser considerada como um indicador 

responsável pela configuração da morfologia praial, uma vez que, está intrinsecamente 

relacionada ao regime de ondas, a variação das marés, a dinâmica eólica, ou seja, aos 

processos responsáveis pelo fornecimento de sedimentos à costa e conseqüentemente à 

formação de depósitos eólicos que se diferenciam quanto às características dos sedimentos. 

É de fundamental importância apontar, dentre os elementos climáticos, o regime de 

ventos como um dos responsáveis pela morfogênese litorânea, já que atua na edificação de 

dunas costeiras e geração de ondas e correntes que, juntamente com as marés, 

estabelecem o padrão de circulação das águas marinhas nas zonas litorâneas e 

sublitorâneas. 

A redução no fornecimento de areias por mudanças na deriva litorânea pode acarretar 

alterações no balanço sedimentar modificando assim a própria morfologia praial. 

Por serem caracterizados como os mais impactantes, os danos derivados de 

atividades antrópicas remontam a uma situação de alerta quanto à manutenção da 

integridade biofísica dos sistemas dunares litorâneos. 
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Os principais vetores de ocupação da zona costeira, responsáveis pelas pressões 

exercidas sobre os sistemas dunares, são retratados pelo avanço da prática agrícola; por 

atividades de turismo e lazer; por edificações e construções sobre a linha de costa e na 

zona de acumulação praial, além de outros fatores que acarretam efeitos negativos de 

grande amplitude nestes ambientes. 

O potencial destes ambientes para atividade agrícola é muito limitado em virtude de 

fatores como condições climáticas, baixa fertilidade natural, baixa capacidade de retenção 

de água e nutrientes e textura, predominantemente arenosa. 

O arrasamento das feições dunares também pode ser verificado pelo pisoteio 

descontrolado e abertura de caminhos para o acesso à praia pelas dunas. 

Uma vez destruídos os complexos dunares as praias ficam sujeitas a ação das ondas 

em face da redução do porte sedimentar para a formação de barreiras arenosas submersas, 

provocando assim a intensificação do processo erosivo na linha de costa. 

A formação de brechas e blowouts, contribui significativamente para a vulnerabilidade 

das dunas litorâneas, principalmente as antedunas situadas próximas a linha de costa. 

O agravar da erosão do litoral tem outras conseqüências preocupantes; em particular, 

a degradação das dunas torna-as mais susceptíveis aos galgamentos oceânicos, 

impedindo-as, assim, de proteger eficazmente das inundações as áreas 

interiores.(LARANJEIRA, 1997). 

Em geral, as dunas formam cordões quase contínuos ao longo da costa e são 

cobertas por vegetação típica com fisionomia que varia do herbáceo ao arbóreo-arbustivo. 

A cobertura vegetal exerce papel controlante na fixação das areias. Sendo assim, a 

retirada da vegetação além de produzir efeitos degradantes na morfologia dunar, acarreta o 

deslocamento das areias, uma vez que, as dunas semifixadas pela vegetação podem se 

tornar móveis em decorrência da destruição da cobertura vegetal com a conseqüente 

reativação do trabalho dos ventos. 

Dessa forma, a presença de cobertura vegetal pode ser considerada como um 

indicador de estabilidade dunar. 

No tocante às construções sobre a linha de costa, a problemática atinge proporções 

ainda maiores dado ao desmonte de dunas, de forma ilegal, para fins de ocupação tanto por 

casas de veraneio como por grandes empreendimentos hoteleiros. 

Dentre estes fatores, o turismo constitui-se atualmente num dos mais importantes 

vetores de ocupação do litoral brasileiro. 
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A atividade turística manifesta-se associada a vários processos: ora estruturada como 

um setor dentro a estruturação urbana de uma cidade litorânea; ora articulada a espaços de 

segundas residências, geralmente de alto padrão e que mobiliza proprietários de terras, 

incorporadores, corretores, e a indústria de construção civil; ora ainda como indutora da 

ocupação de novas áreas (MORAES, 1999). 

Nesse sentido, o turismo desordenado, através do bloqueio do acesso público ao 

litoral, da implantação de condomínios, de grandes empreendimentos hoteleiros e praias 

particulares, vem descaracterizando a zona costeira. A situação agrava-se ainda mais em 

virtude de deficiências no planejamento e controle. 

Em um planejamento turístico deve-se conter componentes políticos (gestões 

políticas), ambientais (conservação dos recursos naturais), econômicos (recursos para 

investimentos), sociocultural (valorização da cultura local como atrativo) e jurídico-

institucional (legislações ambientais). ] 

Nesse contexto, a vulnerabilidade dos sistemas dunares, é um dos critérios básicos 

que servem de metodologia para a avaliação do risco ambiental em dunas costeiras de 

Sergipe.. 

2 - METODOLOGIA 

A elaboração de listas de controle de campo (field check lists) a fim de avaliar as 

condições que produzem uma aceleração do ritmo da degradação dunar costeira em 

Sergipe define-se como instrumento metodológico principal. 

Desse modo, as check lists consistem na listagem de um conjunto geral de variáveis 

relevantes para a concretização de um determinado objetivo, que são, caso a caso e 

individualmente, identificadas, caracterizadas e ordenadas em relação a um escala pré-

definida, por forma a estabelecer a sua importância relativa para o objetivo em causa, a 

saber, a análise da vulnerabilidade biofísica mediante geoindicadores socioambientais. 

(LARANJEIRA, 1997). 

A vulnerabilidade biofísica dos sistemas dunares litorâneos foi avaliada, na segunda 

fase da pesquisa, na estação seca, período de novembro a fevereiro, a partir da listagem 

das variáveis que mais contribuem para situação de risco das dunas e do ordenamento das 

mesmas conforme os graus distintos de vulnerabilidade pré-estabelecidos. 

Nesse sentido, as check lists foram organizadas com base na seleção de 46 variáveis, 

todas elas divididas em categorias de informação. São cinco as seções que compreendem 

informações quanto ao sítio e morfologia dunar, às características da praia, às 
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características da superfície dunar nos primeiros 200 metros, às pressões de uso e às 

medidas de proteção recente. 

Os atributos que dizem respeito ao Sítio e morfologia dunar estão representados por 

nove variáveis, a saber: existência de cristas ortogonais, área ocupada pelas dunas, 

comprimento e largura do alinhamento dunar, altura máxima das dunas etc. 

As informações referentes às Características da praia dizem respeito a seis itens 

especificados pela largura da faixa entre marés, fornecimento de areia, presença de brechas 

a barlavento, largura das brechas, presença de algas na praia, colonização vegetal entre a 

duna e o nível médio da maré. 

Já a secção Características da praia nos primeiros 200 metros possui 10 variáveis que 

tratam das características da duna propriamente dita a exemplo: % de superfície não 

vegetada, % de superfície ocupada por blowouts, % de dunas recentes a barlavento etc. 

No tocante à Pressão exercida pelos diversos utilizadores perfazem-se 11 itens de 

caráter qualitativo como pressão dos visitantes, acesso por estrada, densidade dos 

caminhos, habitação/construção etc. 

Quanto à secção Medidas de proteção recentes também de ordem qualitativa e com 

11 variáveis existem itens que dizem respeito à vigilância e manutenção dos sistemas 

dunares, % da área com acesso limitado, pisoteio controlado, ordenamento dos caminhos 

etc. 

Níveis de Vulnerabilidade Biofísica Dunar 

 

Nível 0 
0 – 20% 

Nível de vulnerabilidade em que o grau de transformação do sistema dunar não 
põe em risco a sua capacidade de auto-regeneração; o grau de vulnerabilidade 
está compreendido entre 0 a 20%; estado de degradação das feições não 
ultrapassa o limiar de resilência; sensibilidade baixa. 

Nível 1 
> 20 –40% 

Nível de vulnerabilidade em que já se percebem sinais de mudanças no conjunto 
do sistema; a sensibilidade de baixa passa a se acentuar; o nível 1 compreende o 
intervalo de valores maiores que 20% até 40%. 

Nível 2 
> 40-60% 

 

Percebem-se sinais de degradação significativa, já se faz necessária uma certa 
restrição a uma maior utilização. As feições dunares se posicionam sobre o limiar 
de resilência. Considerável nível de degradação dos sistemas. Valores maiores que 
40% até 60% estão compreendidos neste intervalo.  

Nível 3 
> 60 –80% 

 

Observam-se mecanismos de pressão muito significativa; as feições dunares não 
apresentam mecanismos de resistência aos efeitos negativos; a sensibilidade é 
elevada; são maiores que 60% e chegando a 80% os valores percentuais do nível 
3. 

Nível 4 
>80-100% 

 

Evidenciam - se efeitos de degradação severa e generalizada. Nível de degradação 
extremamente elevado comprometendo o caráter das geoformas. Limiar de 
resiliência ultrapassado. Nível de maior caráter impactante que compreende o 
intervalo de valores maiores que 80% até 100% de vulnerabilidade. 

Fonte: Adaptado e modificado de LARANJEIRA, 1997. 
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Cada variável abrange três a cinco possibilidades de caracterização, sendo que, cada 

alternativa, corresponde a uma pontuação de 0 a 4. Assim, quanto maior valor determinado, 

maior o grau de vulnerabilidade, ou seja maior é a situação de risco das dunas. No caso das 

medidas de proteção recentes o oposto acontece, maior é o grau de controle e proteção 

apontados pelas variáveis nos sistemas dunares em estudo. 

Dessa forma, no tocante às seções A, B e C, o significado dos valores de 0 a 4 será 

representado por tabelas numéricas relacionadas aos níveis de vulnerabilidade , já as 

seções D e E serão explicadas a partir de quadros qualitativos baseados em variações de 

cores (amarela, laranja e vermelha) em que quanto menor a intensidade da cor, menor o 

grau de vulnerabilidade. Os itens sem informação serão expostos nos quadros e tabelas 

através do símbolo tracejado (-), a abreviatura (OBSD) simbolizará a percepção de cada 

observador. 

A análise das listas de controle aplicadas em campo conduziu a uma caracterização 

geral dos ambientes dunares em cada setor específico dentro do respectivo sistema 

litorâneo. 

A caracterização do estado das dunas em cada ambiente litorâneo desenvolvida com 

base na avaliação das variáveis que mais contribuíram, em cada setor, para vulnerabilidade 

do sistema dunar, foi realizada mediante a aplicação das check lists realizada por 

observadores selecionados a partir do critério de possuírem conhecimentos sobre assuntos 

referentes à pesquisa tanto de ordem geral como dinâmica costeira, geomorfologia litorânea 

e de caráter específico como dunas costeiras. 

A metodologia integra ainda a avaliação dos geoindicadores selecionados para a 

caracterização do estado das dunas em cada setor estudado, a partir dos resultados dos 

atributos verificados através das check lists. 

O aprofundamento de cunho bibliográfico abrangeu conteúdos específicos sobre a 

zona costeira, aspectos sobre qualidade, impactos e análise de risco ambiental, além de 

geoindicadores de percepção ambiental. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A avaliação do estado as dunas em ambientes litorâneos de Sergipe foi testada no 

período seco em seções específicas do litoral norte , centro e sul sergipano. 

3.1 - LITORAL NORTE 
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Os resultados obtidos a partir da aplicação das check lists possibilitaram uma análise 

da interação entre os fatores causadores de danos aos sistemas dunares avaliados pelos 

indicadores de vulnerabilidade e os responsáveis pela estruturação do sistema. 

Os dois setores de aplicação das check lists: Setor 1 - REBIO - Reserva Biológica de 

Santa Isabel - (S 10°43’35’’, W 36°50’18’’) e Setor 2-Barreta-REBIO (S 10°40’02’’, W 

36°46’05’’) encontram-se inseridos nas imediações da Reserva Biológica de Santa Isabel 

em Pirambu/SE. 

Quanto ao sítio e morfologia dunar percebem-se em ambos os trechos uma disposição 

seqüencial de feições dunares formadas por zonas de acumulação distintas que se 

diferenciam pela presença e porte de cobertura vegetal responsável pela fixação das areias. 

 

Foto 1.Área da Reserva/Pirambu. Notar o setor de dunas frontais ao fundo e a vegetação 

em grupamento circulares com função de fixar as areias. Presença de cercas delimitando a 

propriedade. 

As dunas fixas e de altura variada (em torno de 20 m de altura) aparecem mais 

interiormente após a presença de baixios alagados (brejos que abrigam inúmeras espécies 

da fauna e flora local). O setor 1 comporta uma faixa de razoável extensão, e em estado de 

evolução tendo a presença de um considerável número de cristas principais. 

A colonização por gramíneas nos depósitos de areia recentes abrange grande parte 

das áreas de antedunas favorecendo a fixação das areias. Nessas regiões há fixação parcial 

de vegetação nativa com predominância de espécies como o grageru (Chrysobalanus icaco) 

e a salsa-da-praia (Ipomoea pes-caprae). 

 

 10753



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo Setor 1- REBIO/Pirambu  
SECÇÃO A - Sítio e morfologia OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3 OBSD 4 

1. Cristas ortogonais 0 - 0 - 
2. Área ocupada pelas dunas (ha) 2 2 2 4 
3. Comprimento das costas com dunas (m) 0 0 0 4 
4. Largura do alinhamento dunar (m) 0 0 0 4 
5. Altura máxima das dunas (m) 2 2 1 1 
6a. Caso existam - números de cristas principais 0 0 0 0 
6b. Se formam talude de encontro a obstáculo -  
declive da vertente 0 

 
2 

 
2 

 
- 

7. Superfície total das depressões úmidas 0 0 0 0 
8. Dimensão dos grãos nas primeiras dunas - - - - 

Fonte: Trabalho de campo, 2003. 

A caracterização da praia aponta um fornecimento de areia abundante em que a 

largura da faixa entre marés compreende entre 2 a 5 metros. 

Comportam uma faixa de razoável extensão, sendo grande a quantidade de areia 

soprada para o interior já que a dinâmica eólica é bastante abundante com ventos atuando 

no sentido E-SW. 

Setor 1- REBIO/Pirambu  

SECÇÃO B -Características de praia OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3 OBSD 4 
1. Largura da faixa entre marés (m) 1 1 1 1 
2. Fornecimento de areia 0 0 0 - 
3. Brechas a barlavento 2 0 0 0 
4. Largura das brechas a barlavento 0 - 0 - 
5. Algas na praia alta 2 4 - 4 
6. Colonização vegetal entre a duna e o NMMPM 0 4 0 - 
Fonte: Trabalho de campo, 2003. 

No setor 2 Barreta-REBIO (S 10° 40’ 02’’, W 36° 46’ 05’’) o transporte potencial de 

areia para as dunas adjacentes às praias é relativamente alto. A dinâmica eólica expõe a 

capacidade erosiva do vento que conduz à abertura de corredores eólicos traduzindo 

feições como brechas e blowouts bem significantes.  

 LITORAL NORTE - Setor 2-Barreta-REBIO  
SECÇÃO C - Características superficiais 

da duna nos primeiros 200 metros 
OBSD 1
 

OBSD 2
 

OBSD 3 
 

OBSD 4 
 

1. % de superfície não vegetada  3 3 3 3 
2. % de superfície ocupada por “blowouts" - - - - 
3. Área "soprada" para o interior a partir do sistema 4 4 4 4 
4. Invasão de água salgada 2 0 0 0 
5. % de dunas recentes a barlavento 1 1 0 0 
6. % de brechas colmatadas com dunas recentes 3 4 4 1 
7. % da frente dunar vegetada  2 3 1 2 
8. Se existirem depósitos recentes de areia,avaliação da 
colonização por gramíneas 

 
2 

 
3 

 
0 

 
0 

9. % de cobertura vegetal impenetrável 2 - 0 0 
10. Antigas pedreiras a menos de 200 metros da frente do mar - - - 0 
Fonte: Trabalho de campo, 2003 
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Ao fundo desse setor, em porções mais interiores, há evidências de sucessões de 

paleofalésias e baixios nas áreas de planície próxima à linha de costa enfatizando formas de 

retrabalhamento em eventos transgressivos. 

Sendo assim, a variável que mais se destacou frente à situação de vulnerabilidade 

biofísica na área estudada diz respeito à presença de brechas a barlavento, que, expõe uma 

superfície não vegetada em alguns trechos. 

Mesmo sendo uma área de proteção ambiental federal-Reserva Biológica de Santa 

Isabel mecanismos de pressão humana como pisoteios e rede de caminhos de acesso à 

praia nas dunas adjacentes, além de cultivos de produtos agrícolas, pastagens e trânsito de 

veículos estão sendo evidenciados indicando processos iniciais de degradação ao sistema 

dunar. O setor 2 retrata bem esses processos iniciais. 

LITORAL NORTE - Setor 2-Barreta-REBIO 
SECÇÃO D - Pressão exercida pelos diversos utilizadores OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3 OBSD 4

1. Pressão dos visitantes          
2. Acesso por estrada          
3. Viaturas motorizadas nas dunas         
4. Pisoteio sobre as dunas          
5. Densidade dos caminhos         
6. Campismo selvagem         
7. Habitação / construção         
8. Número de proprietários         
9. Principal regime de propriedade         
10. Extração comercial/ocasional         
11. Pastagem intensiva (bovinos, caprinos, ovinos)         
Fonte: Trabalho de campo, 2003. 

Existem efeitos de caráter antrópico nos baixios que servem de pastagem para o 

gado, nas lagoas próximas (Lagoa Redonda- Setor 2) que cada vez mais recebe visitantes 

de modo desordenado e nas dunas que, mesmo sendo de forma não muito intensa, passam 

a servir de base para a prática de escorregamentos (sand boarding - surf de areia). 

 

LITORAL NORTE - Setor 2 Barreta/ Pirambu 
SEÇÃO E - Medidas de proteção recentes OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3 OBSD 4
1. Vigilância e manutenção          
2. %da área com acesso limitado         
3. Controle de estacionamento de veículos          
4. Pisoteio controlado         
5. Controle de veículos motorizados sobre dunas         
6. Ordenamento dos caminhos         
7. "Armadilhas " de areia    -     
8. % de plantação nas áreas com areias móveis         
9. Painéis de informação         
10. Se erosão marinha-medidas de proteção contra mar    -    - 
11. Proteção legislativa         
Fonte: Trabalho de campo, 2003. 
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Sendo assim, o indicador de ameaças de degradação ao sistema dunar demonstra a 

necessidade de medidas de proteção recentes mais eficazes, já que, fatores como pisoteio, 

rede de caminhos, falta de painéis de informação se fazem sentir, mesmo se tratando de 

uma UC federal em que a legislação, se não é, deveria ser cumprida mais efetivamente. 

3.2 - LITORAL CENTRO 

O Litoral Centro expõe, de maneira geral, uma sucessão de geoformas dunares 

bastante arrasadas. caracterizadas pelo aplainamento seqüencial das cristas ortogonais e 

inexistência de feições dunares consideráveis sendo insignificante (< 10m) a área ocupada 

pelas dunas assim como o comprimento e largura do alinhamento dunar. É o que bem 

representa o setor 1 do campo dunar de Aracaju. 

LITORAL CENTRO - Setor 1 - Orla / Coroa do Meio 
SECÇÃO A - Sítio e morfologia OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3

1. Cristas ortogonais 4 4 4 
2. Área ocupada pelas dunas (ha) 4 4 4 
3. Comprimento das costas com dunas (m) 4 4 4 
4. Largura do alinhamento dunar (m) 4 4 4 
5. Altura máxima das dunas (m) 4 4 4 
6a. Caso existam - números de cristas principais 4 4 4 
6b. Se formam talude de encontro a obstáculo - 
declive da vertente 

 
4 

 
4 

 
4 

7. Superfície total das depressões úmidas 4 4 4 
8. Dimensão dos grãos nas primeiras dunas  - -  -  
Fonte: Trabalho de campo, 2003. 

A situação diferencia-se na área de estudo que compreende as instalações da 

PETROBRAS. Este trecho do Litoral Centro apresenta uma particularidade quanto à 

prevalência de geoformas ainda em estado original.Trata-se de uma seqüência de dunas 

localizadas em área protegida pela PETROBRÁS componente do Complexo 

Atalaia/TECARMO, em que as feições dunares mais antigas chegam a 15 metros e estão 

recobertas por espécies vegetais de maior porte. Nota-se uma maior diferenciação quanto a 

sucessão vegetacional quando se parte da linha de costa às áreas mais interiores 

Referentes às características da praia, variáveis apontam um caráter preocupante 

quanto aos processos de acresção/erosão dunar. Foi verificado, apesar do fornecimento de 

areia abundante, um comprometimento na forma de acumulação e proteção ao sistema 

dunar em virtude da pouca ocupação vegetal entre a duna e o nível médio da maré. 

 

LITORAL CENTRO - Setor 2 – TECARMO 
SECÇÃO B -Características de praia OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3 

1. Largura da faixa entre marés (m) 1 1 1 
2. Fornecimento de areia 0 0  -   
3. Brechas a barlavento 4 4 4 
4. Largura das brechas a barlavento 0 0 2 
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5. Algas na praia alta 4 4  - 
6. Colonização vegetal entre a duna e o NMMPM 2 0 0 

 Fonte: Trabalho de campo, 2003 

 

Foto 2- Setor 2-TECARMO Dunas de maior porte localizadas em porções interiores. 

No setor 3 Praia da Aruana/Placa da Boa Luz, a presença de uma vegetação rasteira 

no setor de antedunas contribui para a existência de microdunas, com pequena altura, mas 

que caracterizam um front dunar mais avançado em comparação aos outros setores apesar 

da presença de formas de erosão dunar como inúmeras brechas provocadas por ação 

eólica, além de caminhos abertos de acesso à praia que com a freqüência de pisoteios 

conduz à multiplicação de brechas neste setor, comprometendo a permanência da 

vegetação principalmente nos setores de antedunas. 

LITORAL CENTRO - Setor 3 - Praia da Aruana 
SECÇÃO C - Características superficiais 

da duna nos primeiros 200 metros 
OBSD 1 OBSD 2 
    

OBSD 3
  

1. % de superfície não vegetada  1 1 0 
2. % de superfície ocupada por “blowouts"  -  -  - 
3. Área "soprada" para o interior a partir do sistema 2 2 0 
4. Invasão de água salgada 0 2 0 
5. % de dunas recentes a barlavento 3 4  - 
6. % de brechas colmatadas com dunas recentes  3  - 3 
7. % da frente dunar vegetada  3  -  - 
8. Se existirem depósitos recentes de areia, avaliação da 
colonização por gramíneas 0 0 0 
9. % de cobertura vegetal impenetrável 0 2  - 
10. Antigas pedreiras a menos de 200 metros da frente do mar - - - 
Fonte: Trabalho de campo, 2003 

As pressões exercidas pelos diversos utilizadores são percebidas sobre a linha de 

costa e demais áreas ao longo da zona dunar pelas construções como bares, restaurantes, 

além de casas de veraneio e pousadas. Destaque para a rodovia José Sarney que corta a 

estrutura do campo dunar impedindo a continuidade das feições e cercas que dificultam à 

deposição das areias contribuindo, dessa forma, para a ameaça de estabilidade das dunas. 

As funções da orla representadas pela freqüência e intensidade de atividades de uso 

antrópico que visam o turismo acarretam a inviabilidade de processos naturais responsáveis 
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pela reconstituição das formas dunares degradadas. São marcantes obras de infra-estrutura 

sobre antigas formações dunares como bares, restaurantes, áreas de lazer, praças, 

ciclovias, estacionamentos etc, que compõem as instalações da Orla. 

Quanto ao nível de antropização há necessidade de delimitar e até coibir a ocupação 

humana no local devido ao alto grau de vulnerabilidade dos sistemas dunares presentes, 

principalmente no setor mais próximo à linha de costa, uma vez que, não se presenciam 

medidas de proteção muito eficazes principalmente quando se trata de variáveis como 

controle do pisoteio e de veículos motorizados sobre as dunas. 

LITORAL CENTRO - Setor 1 - Orla/Coroa do Meio 
SECÇÃO D - Pressão exercida pelos diversos utilizadores OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3 

1. Pressão dos visitantes        
2. Acesso por estrada   -    - 
3. Viaturas motorizadas nas dunas      - 
4. Pisoteio sobre as dunas        
5. Densidade dos caminhos       
6. Campismo selvagem  -    - 
7. Habitação / construção       
8. Número de proprietários       
9. Principal regime de propriedade       
10. Extração comercial/ocasional       
11. Pastagem intensiva (bovinos, caprinos, ovinos)       

Fonte: Trabalho de campo, 2003 

Sendo assim, o indicador referente às ameaças de degradação ao sistema 

apresentou maior sensibilidade quanto à pressão exercida pelos diversos utilizadores, já que 

as variáveis selecionadas que mais afetam o estado de degradação das dunas como a 

densidade dos caminhos, o pisoteio sobre dunas, o acesso por estrada, a pressão dos 

visitantes-banhistas que freqüentam as praias principalmente nos meses de verão, a 

produção de cultivos como coqueirais presentes em toda a área são as que se destacam 

pela intensidade de interferência no sistema obtendo quanto à pontuação os níveis mais 

altos. 

 

Foto 3. Setor 3-Praia da Aruana Presença de cultivo (coqueirais) em setores de dunas fixas. 
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Quanto ao nível de antropização há necessidade de delimitar e até coibir a ocupação 

humana no local devido ao alto grau de vulnerabilidade dos sistemas dunares presentes, 

principalmente no setor mais próximo à linha de costa, uma vez que, não se presenciam 

medidas de proteção muito eficazes principalmente quando se trata de variáveis como 

controle do pisoteio e de veículos motorizados sobre as dunas. Há escassez de painéis de 

informação e quanto a formas de vigilância e manutenção das dunas só as localizadas mais 

interiormente no trecho que compreende as instalações da PETROBRÁS é que gozam de 

proteção evidente. 

LITORAL CENTRO - SETOR 2 / TECARMO 

SEÇÃO E - Medidas de proteção recentes OBSD 
1 

OBSD 
2 

OBSD 
3 

1. Vigilância e manutenção  

Fonte: Trabalho de campo, 2003. 

      
2. %da área com acesso limitado       
3. Controle de estacionamento de veículos        
4. Pisoteio controlado      - 
5. Controle de veículos motorizados sobre dunas       
6. Ordenamento dos caminhos       
7. "Armadilhas” de areia      - 
8. % de plantação nas áreas com areias móveis       
9. Painéis de informação       
10. Se erosão marinha - medidas de proteção contra o mar       
11. Proteção legislativa       

Dessa forma conclui-se que, dentre os geoindicadores que mais contribuem para 

alterar o estado relativo de equilíbrio das dunas litorâneas no campo dunar de Aracaju 

destaca-se particularmente a pressão de uso associada à atividade turística. Ao situarem-se 

em uma área de praias urbanas a vocação para atrair fluxos turísticos indica a situação de 

risco potencial a que o sistema está sujeito. 

3.3 - LITORAL SUL 

De maneira geral, percebe-se nos dois setores de aplicação das check lists: Praia do 

Saco e Praia do Abaís um sistema de dunas de porte médio a elevado em que o 

alinhamento das feições segue um perfil clássico. O campo dunar dispõe-se inicialmente por 

antedunas, marcadas por evidentes sinais de degradação associada à utilização, logo 

seguidas por dunas semifixas de grande mobilidade que são seqüenciadas por porções 

mais interiores as quais apresentam perfil vegetacional do tipo arbóreo e arbustivo. 
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Quanto ao sítio e morfologia dunar, percebe-se na Paria do Saco uma faixa de 

considerável extensão, porém em estado de comprometimento das feições existentes.Nota-

se uma largura expressiva do alinhamento dunar em regiões mais interiores face ao 

processo de migração as dunas semi-fixas. 

A migração das areias acontece em regiões mais interiores, percebe-se neste setor 

uma grande mobilidade do aporte sedimentar em porções onde a competência dos ventos 

supera a capacidade de estabilização da vegetação. As dunas movem-se em sentido 

contrário a linha de costa uma vez que seguem a direção dos ventos, em alguns pontos 

adentram a rodovia que dá acesso ao povoado Saco.  

Fonte: Trabalho de campo, 2004 

LITORAL SUL-SETOR 1-PRAIA DO SACO 
SECÇÃO A - Sítio e morfologia OBSD 1 OBSD 2  OBSD 3  OBSD 4  OBSD 5 

1. Cristas ortogonais 0 0 0 0 0 
2. Área ocupada pelas dunas (ha) 0 0 0 0 0 
3. Comprimento das costas com dunas (m) 1 2 1 2 1 
4. Largura do alinhamento dunar (m) 0 0 0 0 0 
5. Altura máxima das dunas (m) 1 2 1 2 1 
6a. Caso existam - números de cristas principais 4 4 4 4 4 
6b. Se formam talude de encontro a obstáculo -       
declive da vertente 0 0 0 0 0 
7. Superfície total das depressões úmidas 2 2 2 2 2 
8. Dimensão dos grãos nas primeiras dunas 0 0 0 0 0 

Em trechos a disposição das feições existentes denota um campo dunar ativo. É 

considerado médio o número de cristas ortogonais, sendo maior que 500 metros a área 

ocupada pelas dunas, também considerável é a largura do alinhamento dunar. As dunas 

apresentam altura, em alguns pontos, superior a 20 metros. As mais interiores apresentam 

maior altura, atingindo até 25 metros (dunas interiores na Praia do Abais) e já consolidadas, 

ou seja, resistentes à ação dos ventos mesmo quando não apresentam cobertura vegetal 

permanente. Tais variáveis caracterizam-se como as mais significantes no que se refere ao 

sítio e morfologia dunar. 

Referente às características de praia a presença de brechas a barlavento demonstra o 

quanto a competência dos ventos influencia na disposição dos campos dunares, posto que a 

ação eólica atua anteparando as dunas a sotavento e as fazendo crescer a 

barlavento.Dessa forma, é que se pode explicar a constante migração de dunas móveis, 

principalmente na Praia do Saco. 
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Foto 4. Praia do Saco Dunas móveis em porções mais interiores. Notar o porte da 

vegetação de caráter arbustivo e arbóreo. Depósito de lixo situado no sopé da duna. 

 Setor 1 - Praia do Saco 
SECÇÃO B -Características de praia OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3  OBSD 4  OBSD 5

1. Largura da faixa entre marés (m) 0 0 0 0 0 
2. Fornecimento de areia 2 2 2 2 2 
3. Brechas a barlavento 0 0 0 2 2 
4. Largura das brechas a barlavento - - - - - 
5. Algas na praia alta 4 4 4 - - 
6. Colonização vegetal entre a duna e o 
NMMPM 2 2 2 2 2 

Fonte: Trabalho de campo, 2004. 

Referente às características superficiais das dunas nos primeiros 200 metros percebe-

se o papel da vegetação no que tange ao indicador de estabilidade dunar. A vegetação 

assume, nesse sentido, um papel importante que é o de propiciar através das raízes a 

fixação das areias criando uma barreira natural. O vento, por efeitos dispersivos, transporta 

as partículas microscópicas e as areias são então adensadas formando montículos quando 

de componentes herbáceos ou arbustivos. 

O perfil biogeográfico está relacionado a tal indicador, já que no segundo setor, 

existem 2 a 3 níveis de estratos vegetais. Nota-se o caráter arbustivo e arbóreo como 

predominantes, sendo que em alguns pontos, percebe-se no topo da duna o avanço de 

gramíneas sobre o cordão dunar. 

Dentre as espécies mais características destacam-se o grageru (Chrysobalanus 

icaco). 

No tocante a fauna existente observa-se que existem áreas de nidação características 

em que há uma reprodução de indivíduos da fauna em setores do front e no topo dunar 

onde as formações vegetais densas possibilitam a permanência das espécies de animais. 

As principais mudanças verificadas diz respeito a presença de uma costa de 

sedimentação evoluindo para costa de abrasão. Isso pode ser explicado por modificações 

nos processos de acresção-erosão dunar. 
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Setor 2-Praia do Abaís 
SECÇÃO C - Características superficiais 

da duna nos primeiros 200 metros 
OBSD 1

 
OBSD 2

 
OBSD 3

 
OBSD 4 

 
OBSD 5 

 
1. % de superfície não vegetada  4 2 1 1 2 
2. % de superfície ocupada por " blowouts" - - - - - 
3. Área "soprada" para o interior a partir do sistema 0 2 2 0 2 
4. Invasão de água salgada 0 0 0 0 - 
5. % de dunas recentes a barlavento 1 - 2 3 1 
6. % de brechas colmatadas com dunas recentes  2 - 2 3 2 
7. % da frente dunar vegetada  0 0 0 0 0 
8. Se existirem depósitos recentes de areia, 
 avaliação da colonização por gramíneas 

 
2 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

9. % de cobertura vegetal impenetrável 0 0 0 0 0 
10. Antigas pedreiras a menos de 200 metros 
da frente do mar 0 - - 

 
- 
 

- 
 

Fonte: Trabalho de campo, 2004 

O desmonte de dunas, por conta da ocupação desordenada na zona de praia, facilita 

a invasão das águas do mar, já que, a destruição das feições dunares (barreiras naturais) 

interfere no processo de acumulação das areias acarretando assim efeitos erosivos que 

contribuem para alteração no perfil litorâneo. 

Devido às construções sobre a zona de dunas, medidas de controle representadas por 

molhes de contenção (pedregulhos) são colocadas como tentativa de conter os avanços do 

mar uma vez que há por conta das construções um bloqueio da alimentação no sentido 

praia-duna. 

Como forma de conter a dispersão das areias, armadilhas de areia do tipo rudimentar 

dispostas de maneira horizontal e vertical compostas por troncos de árvores ou palhas de 

coqueiros são também presenciadas. 

 

Foto 5. Praia do Saco- No topo da duna, notar a espécie grageru, embaixo a ocupação por 

casas e condomínios e do lado esquerdo armadilhas de areia (troncos de árvores). 

Sendo assim, referentes às pressões exercidas pelos diversos utilizadores, 

indicadores de ameaças ao sistema dunar são encontrados na forma de casas de veraneio 

(segundas residências), pousadas e uma infra-estrutura de médio porte (iluminação pública, 

torres de telefonia, ruas asfaltadas, pistas de pouso particulares). 
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Em alguns pontos como nas dunas localizadas a 100m da orla do Abais, a 

inexistência de um campo dunar pleno se dá a partir da barreira de casas que impede a 

interação entre a fonte de alimentação praia-duna. A seqüência de casas compromete a 

competência eólica para alimentar o campo de dunas situado mais internamente. 

 

Foto 6. Praia do Abais Casas localizadas sobre o campo dunar.. 

Outra forma de ocupação diz respeito aos cultivos agrícolas. As palmáceas são 

exemplares que apresentam raízes as quais se espalham (busca de água) por superfícies 

consideráveis que ao invés de atrair, desagregam as areias. Os coqueirais estão presentes 

de forma bem distribuída evidenciando o processo de cultivo agrícola na região. Destacam-

se também como grande ameaça aos sistemas dunares instalações comerciais situadas à 

beira-mar. Na área mais visitada por banhistas presencia-se bares voltados para o turismo 

de lazer, porém com precárias instalações. 

F
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: 
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Trabalho de campo, 2004. 

Setor 2 - Praia do Abaís 
SECÇÃO D - Pressão exercida pelos diversos utilizadores OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3 OBSD 4 OBSD 5
1. Pressão dos visitantes      
2. Acesso por estrada      
3. Viaturas motorizadas nas dunas      
4. Pisoteio sobre as dunas      
5. Densidade dos caminhos      
6. Campismo selvagem      
7. Habitação / construção      
8. Número de proprietários      
9. Principal regime de propriedade      
10. Extração comercial/ocasional      
11. Pastagem intensiva (bovinos, caprinos, ovinos)           

Todos esses mecanismos de ação antrópica comprometem os processos de 

recomposição dunar pela intensidade de ocupação que dificulta a passagem do aporte de 

sedimentos, fazendo com que o vento perca sua competência. 

Medidas de vigilância e controle não são verificadas, uma vez que, principalmente 

nos setores de antedunas e dunas móveis, a ocupação é realizada de forma irregular.O 

constante desmonte de dunas para fins de ocupação, seja por loteamentos ou 

 10763



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

estabelecimentos comerciais, e a inexistência de fiscalização tanto municipal quanto 

estadual acarretam não só a desconfiguração dos ambientes dunares como também 

promove danos irremediáveis ao equilíbrio natural dos ecossistemas que deles dependem. 

 

Setor 2 - Praia do Abaís 
SEÇÃO E - Medidas de proteção recentes OBSD 1 OBSD 2 OBSD 3 OBSD 4 OBSD 5 

1. Vigilância e manutenção      
2. %da área com acesso limitado      
3. Controle de estacionamento de veículos      
4. Pisoteio controlado      
5. Controle de veículos motorizados sobre dunas      
6. Ordenamento dos caminhos      
7. "Armadilhas" de areia      
8. % de plantação nas áreas com areias móveis      
9. Painéis de informação      
10. Se erosão marinha - medidas de proteção  
11. Proteção legislativa      

Fonte: Trabalho de campo, 2004 

O desmonte de dunas, a queimada da vegetação para a retirada das areias é 

realizado sem nenhuma intervenção por parte das instâncias ou órgãos governamentais. 

Dessa forma, nota-se a necessidade de uma maior vigilância e controle em virtude da 

crescente ocupação e pressão humana, sendo ineficaz o desenvolvimento de medidas de 

proteção recentes. 

4.- CONCLUSÕES 

Comparando-se os geoindicadores mais expressivos de vulnerabilidade encontrados 

nos respectivos setores do litoral de Sergipe percebe-se o quanto semelhantes são as 

situações de sensibilidade em que se encontram tais feições dunares. 

A partir do método da lista de controle, destacam-se a elevada degradação pelo uso e 

a evidente ineficácia das medidas de proteção como principais responsáveis pela 

vulnerabilidade experimentada em duas porções do litoral: Litoral Centro e Litoral Sul de 

Sergipe. 

A atividade turística, a ocupação desordenada pela expansão dos loteamentos, o 

grande número de visitantes principalmente nos meses de verão, além da rede densa de 

caminhos de acesso à praia abertos aleatoriamente expõem a necessidade de medidas 

específicas de conservação dos sistemas dunares ao indicar a situação de potencial risco a 

que tais ambientes estão sujeitos. 

Assim, os setores focalizados nas áreas de estudo referentes ao Litoral Centro e Sul 

apresentam tipos e intensidades de uso compatíveis com a necessidade de maior 

 10764 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

intervenção para a eficácia dos serviços ambientais atribuídos aos sistemas dunares 

costeiros, fato que se diferencia no Litoral Norte em virtude das condições de considerável 

estabilidade. 

Entretanto, apesar da pequena situação de vulnerabilidade encontrada nos setores da 

porção Norte assiste-se a uma situação de alerta quanto às medidas de proteção recentes 

em que mesmo se tratando de uma reserva biológica (Santa Isabel) é evidenciada uma 

fragilidade na política ambiental em proteger as feições dunares dos crescentes 

mecanismos de pressão humana. 

Nessa perspectiva, como proposta do presente estudo, o estabelecimento de 

indicativos sobre os efeitos interativos da ação antrópica e da dinâmica costeira nas 

mudanças ambientais rápidas ocorridas em dunas costeiras de Sergipe releva a atual 

situação de vulnerabilidade biofísica em que se encontramos campos dunares sergipanos, 

destacando-se assim os mecanismos factíveis a um processo de gestão ambiental 

sustentável. 

A avaliação de risco ambiental emerge em quanto processo de suma relevância a fim 

de orientar as medidas de controle a serem adotadas a partir do monitoramento adequado, 

bem como as ações de planejamento e de proteção legislativa visando conjugar o 

incremento da oferta de atrativos turísticos aliado à preservação destes ambientes dotados 

de significativas belezas cênicas. 
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