
Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 1, Ano 2017 – Anais, Resumos IV SBBC, Belo Horizonte, MG) - p.229
UFMG-Campus Pampulha, 03 a 07/12/2017. Organização: Bocaina Biologia da Conservação, Pós-graduações UFMG (Ecologia,

Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Biologia Vegetal, Zoologia). Apoio: Capes, Fapemig, CNPq, CRBio-4 e LOG.

Resumo 99

Seriam os manguezais favorecidos pela redução da vazão dos grandes rios? Um
estudo de caso no Baixo São Francisco (AL/SE)
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O Rio São Francisco possui grande importância socioeconômica e ecológica, mas devido
ao  controle  da  sua  vazão  por  hidroelétricas,  inúmeras  problemáticas  tem  surgido,  a
exemplo  da  salinização  do  seu  baixo  curso  e  modificação  da  paisagem.  O  Mangue,
desenvolve-se  em costas  abrigadas de fortes  ondas,  em águas salinas  com grandes
amplitudes de marés e se estabelecem em desembocaduras de rios. Com o objetivo de
conhecer a dinâmica da paisagem na foz do Rio São Francisco (RSF), relacionadas aos
manguezais  e  às  mudanças  hidrológicas,  entre  o  período  de  2002  e  2016,  foram
mapeadas as áreas de mangue, vegetação arbórea, entre os municípios de Piaçabuçu/AL
e Brejo Grande/SE, a partir de imagens de satélites do Google Earth. As imagens foram
trabalhadas no QGis e determinadas as métricas da paisagem em ambiente SIG (Sistema
de  Informação  Geográfica).  Para  caracterizar  o  solo  do  mangue,  utilizou-se  dados
disponíveis no portal i3geo. Foi aplicado o teste X2, (p=>0,05), para testar a hipótese da
associação entre as alterações da vazão e as diferenças observadas nas dimensões das
áreas mapeadas. Em 2002, quando a vazão média do RSF era de 1.800m/s3, a cobertura
de mangue de Piaçabuçu e Brejo Grande correspondiam, respectivamente, 0,28 km2 e
10,78 km2. Em 2016, com vazão média de 700 m/s3, a área de mangue em Piaçabuçu,
apresentou expansão de 0,11 km2. Em Brejo Grande, houve aumento na área total do
fragmento de 0,48 Km2, a montante da calha principal, apesar dessa expansão, registrou-
se perda de 0,38 km2 de mangue em sua porção costeira e 0,37 Km2 de faixa litorânea
(Fig.  1).  As  diferenças  entre  as  dimensões  encontradas,  associadas  as  reduções  de
vazão, foram significativas (p = 0,9; GL = 1). Tanto em 2002 quanto em 2016, os mangues
apresentaram solos aluviais distróficos, caracterizados por conter alto teor de sais,  de
origem marinha e predominância de matéria orgânica. A partir dos dados vetores, foram
encontradas também fragmentações decorrentes de outros tipos de uso das margens,
irrelevantes para os resultados, como: monoculturas de coco, mandioca, cana-de-açúcar
e carcinicultura.  A  partir  de  1995  a  2002,  o  RSF  começa  a  enfrentar  constantes
diminuições em sua vazão, passando de 2.200 m/s3 para 1.800 m/s3, mantendo a vazão
média de 1.300m/s3, até 2013. Após 2013, como medidas frente à transposição e secas
prolongadas, são autorizadas drásticas reduções, conduzindo a vazão em 2016 para 700
m/s3. Estas alterações promoveram mudanças, aumentando a influência oceânica em sua
foz, gerando condições propícias para expansão do manguezal na região da foz do RSF.
Por outro lado, a porção sergipana deste ecossistema, foi alvo de supressão em razão do
processo  erosivo  provocado  por  fortes  ondas,  processo  relacionado  à  diminuição  da
deposição de sedimentos pelo rio,  devido às variações hidrológicas. Conclui-se que a
modificação da hidrodinâmica fluvial contribuiu diretamente na distribuição do mangue na
região.  Medidas  de  monitoramento  ambiental  e  conservação  adequadas  devem  ser
elaboradas, como a revitalização do rio, proteção de nascentes e recuperação de matas
ciliares.
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Figura 1: Distribuição de mangue na foz do Rio São Francisco. A- Piaçabuçu/AL; B- Brejo
Grande/SE.
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