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O presente estudo tem como objetivo geral analisar o processo de ocupação de uma 

área de manguezal no bairro Teotônio Vilela, da cidade de Ilhéus – BA, considerando 

o histórico da ocupação e os impactos desta ocupação sobre o ecossistema 

manguezal. Para entender o problema da ocupação desordenada em áreas 

periféricas, e de modo particular, em áreas de manguezais, no referencial teórico 

busca-se a compreensão do fenômeno “ocupação urbana”, através de conceitos e 

teorias elaboradas por vários autores; as questões relacionadas com as cidades, sua 

função social, os fatores que impactam a sua realidade, como a ocupação do solo, o 

planejamento e a gestão urbana, o saneamento básico, as políticas públicas e os 

impactos ambientais oriundos da degradação, entre outros. Além disso, procura-se 

tratar do ecossistema manguezal, sua natureza e fragilidade face às ameaças 

antrópicas. A pesquisa aplicada, de caráter descritivo, tem como sujeitos os 

moradores que vivem no entorno do bairro, mais especificamente na área do 

manguezal, e busca avaliar a percepção que estes têm da sua vida no bairro e das 

questões sócio-ambientais que os cercam. Trata-se de um estudo de caso que, a 

partir da construção de um quadro atual da realidade socioeconômica e ambiental de 

uma área do bairro, serve para subsidiar os gestores públicos, a associação de 

moradores do bairro e demais atores envolvidos com este espaço da cidade de Ilhéus 

– BA. 

 

Palavras-chave: ocupação urbana, ecossistema manguezal, planejamento urbano, 

degradação ambiental. 
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The present study has as general objective to analyze the process of occupation of a 

mangrove area in the Teotônio Vilela neighborhood situated in the city of Ilhéus, state 

of Bahia, Brazil, considering the occupation and the impacts of this one on the 

mangrove ecosystem. To understand the problem of the disordered occupation in 

peripherical areas and  specifically in areas of mangroves, in the references is treated 

about the understanding of the "urban occupation" phenomenon, through concepts and 

theories elaborated by several authors; the subjects related with the cities, their social 

function, the factors that impact their reality as the occupation of the soil, the planning 

and the urban administration, the basic sanitation, the public politics and the 

environmental impacts originating from  the degradation, among others. Besides, the 

present work treats about the ecosystem growth of mangroves, your nature and fragility 

in face to the antropic threats. The applied research, of descriptive character, has as 

subjects the residents that live in the edge of the neighborhood, more specifically in the 

area where mangrove is established. Besides, the present research evaluates the 

perception that local population has about their lives in the neighborhood and the 

subjects concerning society and environment that surround them. This research is a 

case study, that starting from the construction of a current picture of the economical 

and social reality of an area of the neighborhood, besides it is subsidizing the public 

managers, the residents' of the neighborhood association and other actors involved 

with this space of the city of Ilhéus.   

 

Word-key: urban occupation, mangrove ecosystem, urban planning, environmental 
degradation.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O Brasil possui uma extensa linha de costa abrangendo aproximadamente 

7.367 km, sendo que 1.120 km desta costa situam-se no estado da Bahia. Nesse 

trajeto há uma área que abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância 

ambiental, como dunas, restingas, falésias, manguezais e praias arenosas, além de 

cidades de importância cultural, social e econômica, como é o caso da cidade de 

Ilhéus, situada no Sul do Estado da Bahia. 

 Fundada como Vila de São Jorge dos Ilhéus, em 1535, por ordem do Donatário 

espanhol Francisco Romero, a cidade de Ilhéus cresceu e hoje faz parte da 

microrregião Ilhéus-Itabuna. A história do crescimento e desenvolvimento da cidade 

está atrelada inicialmente à lavoura cacaueira, que trouxe riqueza e projetou a região 

no cenário nacional. Porém, na década de 80, com o aparecimento da vassoura-de-

bruxa, uma espécie de praga que dizimou as lavouras de cacau, e também a queda de 

preços no mercado externo, a história da cidade toma novos rumos. 

 Conhecida como a “Princesinha do Sul”1, a cidade possui características 

sociais, econômicas e políticas próprias, sua comunidade vem se renovando a cada 

dia, e as terras antes destinadas ao cultivo do cacau, são vendidas para terceiros, 

configurando-se assim uma cidade com espaço de funções múltiplas: comercial, 

industrial e residencial.  

 A redução da atividade agrícola, com base na lavoura cacaueira, trouxe para a 

região de Ilhéus um grande fluxo de pessoas da zona rural e cidades vizinhas que, em 

busca de melhores condições de vida e, de oportunidades de emprego, promoveram 

uma ocupação espontânea e rápida de espaços físicos situados na periferia, nos 

morros mais afastados do centro, às margens da rodovia e, de uma maneira 

preocupante do ponto de vista ambiental, nas margens dos mangues e dos rios. 

 Para Carlos (2005, p.45), a apresentação de uma cidade se dá através das 

formas como o seu solo é ocupado, e este uso do solo está ligado a momentos 

particulares do processo de produção que ocorre nas relações capitalistas. Assim, o 

mercado, como um mediador fundamental existente nas relações que se estabelecem 

na sociedade capitalista, pode se caracterizar como um dos fatores determinantes nas 

escolhas e na condição de vida do cidadão ilheense, em face dos espaços que ocupou 

e que continua ocupando no solo urbano. 

                                                 
1 Informação disponível em <http://guiadolitoral.uol.com.br/ilheus-2401_2008.html> - Acesso em: 15 out. 
2008. 
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 Nesse contexto, o bairro Teotônio Vilela, objeto deste estudo, tem a sua origem 

atrelada à história do surgimento dos inúmeros bairros, favelas e loteamentos ilegais 

que surgem nas cidades brasileiras, em cujos terrenos, que em sua maioria não 

vigoram os direitos de propriedade, as pessoas realizam as suas necessidades 

básicas: produzir, consumir, habitar e viver.   

  Situado no lado oeste da cidade de Ilhéus – BA, às margens dos rios 

Cachoeira e Fundão, e distante cerca de 4 km do centro, o bairro em questão possui 

uma população estimada em 21.000 habitantes (IBGE, 2000), o que o torna o bairro 

mais populoso da cidade. Sua origem está fundada num movimento de ocupação 

urbana em terras desapropriadas pelo Poder Público Municipal, com o objetivo de 

construir um Centro Administrativo, equipamentos comunitários e loteamento popular. 

 Segundo Maricato (2001, p.39) o processo de urbanização pode ser visto como 

uma “máquina de produzir favelas e agredir o meio ambiente”, e no Teotônio Vilela 

esta afirmativa encontra eco, uma vez que em seu entorno está uma área de mangue 

degradada por ocasião da formação do bairro e que, devido à sua expansão urbana, 

esta degradação persiste. 

 Os problemas advindos de uma ocupação desordenada do espaço físico 

urbano representam para os gestores das pequenas, médias e grandes cidades, tanto 

brasileiras como em todo o mundo, um desafio que está longe de ser vencido. A 

corrida para a adequação da infraestrutura em um espaço já constituído, que permita 

aos seus moradores uma vida com qualidade, é superada pela rapidez com que novos 

espaços vão surgindo. 

 Deste modo, a formação de um bairro nunca se completa, uma vez que as 

invasões vão se sucedendo em seu entorno e, consequentemente, surgem duas 

realidades: uma parte do bairro, geralmente sua área central, desenvolve-se e passa a 

concentrar os serviços, os equipamentos urbanos e as camadas de maior poder 

aquisitivo. A outra parte do bairro, situada na sua periferia, passa a receber os “novos 

moradores”, que vão ocupando os espaços cada vez mais exíguos, muitas vezes em 

áreas ambientalmente frágeis, e estes moradores passam a ser vistos no próprio 

bairro como “invasores”.  

 De acordo com Maricato (2001, p.82) a invasão espontânea pode ser 

considerada como uma alternativa de moradia diante da necessidade de provisão 

habitacional no Brasil que, apesar de investir em planos habitacionais dirigidos 

principalmente à classe popular, não tem conseguido impulsionar a democratização do 

acesso à moradia. 

 Em um contato preliminar com o bairro para o levantamento das condições que 

viabilizassem o presente estudo, entre elas o acesso aos moradores, notou-se na sua 
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paisagem uma realidade que envolve desigualdades: uma social, percebida pela 

presença de moradores de maior e menor condição socioeconômica; e a outra 

espacial, com a oferta de infra-estrutura mínima para determinado espaço do bairro, 

ao contrário do que se dá na parte periférica do mesmo, uma área de mangue que 

vem sendo ocupada em ritmo crescente, com visível agressão e degradação do meio 

ambiente.  

 Interessa, portanto, ao presente estudo discorrer sobre o processo de 

urbanização do bairro Teotônio Vilela na cidade de Ilhéus – BA, a forma como se deu 

a sua ocupação, a situação atual do bairro, o perfil socioeconômico de seus 

moradores, a sua renovação urbana e valorização imobiliária após a implantação dos 

equipamentos urbanos. No tratamento que será dado às questões relacionadas com o 

impacto ambiental em um processo de ocupação urbana, a degradação da área do 

manguezal, espaço este em que ocorre um processo de ocupação histórica no bairro, 

terá destaque tanto pela constante ameaça que sofre, como pela sua real importância 

no contexto do bairro e da cidade. 

 A escolha do bairro Teotônio Vilela em Ilhéus – BA como objeto de estudo se 

justifica por se tratar de um espaço urbano que, desde a sua origem, cresce de modo 

acelerado, crescimento este preocupante por expandir-se para uma área de mangue, 

com as consequentes agressões ao meio ambiente; por ser o bairro com a maior 

população da cidade, e desta forma possuir importância política pois, de acordo com a 

Associação de Moradores, o bairro possuía em 2005 aproximadamente 8 mil eleitores. 

Além disso, o bairro possui um grau de organização não visto em outros bairros da 

periferia da cidade, fato este atribuído às atividades desenvolvidas pela Associação de 

Moradores do Bairro, criada em 1980. 

 Tendo como objetivo geral analisar o processo de ocupação em área de 

manguezal situada no entorno do bairro Teotônio Vilela da cidade de Ilhéus – BA, 

considerando o seu histórico de ocupação e o impacto desta sobre esse ecossistema, 

o presente estudo buscou também como objetivos específicos: 

• Mapear os principais problemas ambientais e os agentes que causam impacto no 

ecossistema manguezal; 

• Identificar e assinalar em um mapa físico do bairro, as áreas de ocupação nas quais 

ocorre a degradação do mangue;  

• Conhecer a percepção dos moradores da área em estudo acerca dos problemas 

ambientais, tendo como foco a ocupação urbana em áreas de manguezais; 

• Diagnosticar o impacto da ocupação urbana na degradação dos manguezais que 

ocupam a área do bairro, para a elaboração de recomendações à sua conservação.  
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Desta forma, a realidade de um bairro foi desvelada, e com a análise do 

material coletado na pesquisa e nos demais registros produzidos a partir do olhar da 

pesquisadora, procurou-se construir um retrato que mostre claramente um espaço 

urbano importante do ponto de vista sociopolítico e, principalmente ambiental, para a 

cidade de Ilhéus: o bairro Teotônio Vilela. 

 

1.1 Justificativa  

 

 O município de Ilhéus, situado no Sul da Bahia, viu a sua população evoluir 

lentamente desde os primórdios da colonização do Brasil e, segundo Andrade (2003, 

p.21) entre 1890 e 1926, a cultura do cacau, que propiciou uma riqueza fácil, trouxe 

um grande número de imigrantes à região para o plantio e colheita do cacau nas 

muitas lavouras espalhadas pela região. Em 1920, a cidade chegou a concentrar a 

maior população do Sul da Bahia, totalizando quase 20% da população dessa região. 

 Na avaliação de Andrade (op. cit.), com a crise da lavoura cacaueira, a partir de 

1989 até 1996, o fluxo migratório elevou o índice populacional de Ilhéus, já que a 

cidade oferecia uma infraestrutura e perspectivas de trabalho em setores como o da 

pesca e do turismo, aos desempregados da lavoura de cacau. Porém, a cidade que 

também sofria com a crise da lavoura cacaueira, viu-se impossibilitada de oferecer aos 

seus moradores melhores condições físico-sanitárias e de empregos. Sem 

qualificação e recursos financeiros, os lavradores passaram a ocupar de modo 

desordenado a área periférica da cidade dando origem às favelas nos morros mais 

afastados do centro, nas margens dos mangues e dos rios, entre elas as favelas do 

Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória e Teotônio Vilela, estudado neste trabalho. 

O movimento expansionista que se nota no bairro Teotônio Vilela, com novas 

áreas sendo ocupadas a cada dia de forma desordenada em uma área de manguezal 

que, por lei, deveria estar preservada, e o desmatamento das encostas, motivou este 

estudo. Através dele buscou-se, além de outros aspectos, compreender o processo de 

ocupação que ali ocorre, utilizando de recursos que pudessem retratar a realidade e, 

principalmente, registrando a percepção dos agentes de todo o processo de ocupação: 

os moradores do bairro. 

 A Figura 1 mostra que, em 1964, a área urbana onde hoje está situado o bairro 

Teotônio Vilela não possuía nenhuma edificação e se constituía, na sua totalidade por 

uma extensa vegetação de mangue circundada pelos rios Cachoeira, Santana, 

Itacanoeiras e Fundão. A “invasão”, termo utilizado pelo PEMAS – Plano Estratégico 

Municipal para Assentamentos Subnormais – Ilhéus – BA/Agosto/2001, que ocorreu 
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nesta área urbana e persiste nos dias atuais, modificou muito a paisagem para a 

criação de um bairro. 

 

 

                  Figura 1: Vista aérea do bairro Teotônio Vilela – Ilhéus-BA – 1964 

                Fonte: SENUP/CEPEC/CEPLAC, 2008 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O significado do termo “cidade” 

 

 A cidade é um espaço físico, geográfico, considerado complexo desde o seu 

surgimento, e pode ser concebida segundo Carlos (2005, p.57), como uma realização 

humana, uma espécie de criação que vai se constituindo ao longo do processo 

histórico, podendo se materializar e se diferenciar em função de determinações 

históricas específicas. Complementando, a autora afirma que a cidade só pode ser 

pensada na sua articulação com a sociedade global, e deve ser levado em conta na 

sua compreensão a forma como se organiza politicamente, a estrutura do poder da 

sociedade que a constitui, e a natureza e repartição das suas atividades econômicas, 

além das suas classes sociais. 

 Ferraz (1997, p.51) propõe o seguinte conceito para “cidade”: 

 

A cidade não é, pois, um produto da natureza e sujeita às suas leis, 
mas é a conseqüência do livre-arbítrio do homem e sujeita às leis que 
regem suas interações. Nasce daqui a idéia de que a cidade abriga um 
conjunto de costumes, tradições, sentimentos, necessidades, etc., dos 
indivíduos que a habitam, e sempre muda quando se transforma a 
sociedade em seu conjunto. 

 
 
 A construção das cidades não se dá pela simples vontade e necessidade do 

homem, mas por se tratar de uma produção coletiva, ela é resultado de variáveis 

históricas, políticas, econômicas, culturais e sociais entre outras. A cidade é um 

organismo vivo, mutável, sujeito às transformações do dia-a-dia e às necessidades do 

homem. Estas necessidades podem advir do ter que suprir as condições materiais que 

sustentam a existência humana, e levam o homem continuamente a buscar os meios 

para produzi-las. (FERRAZ, op.cit.) 

Construindo a cidade, ação que empreendeu desde o momento em que deixou 

de ser nômade e se fixou na terra como agricultor, o homem adquiriu direitos sobre 

ela, e de acordo com Lefebvre (1969) apud Carlos (2005, p.33), o direito à cidade  

 

[...] manifesta-se como forma superior dos direitos: direito à liberdade, 
à individualização na socialização, ao habitat e à habitação. O direito 
à obra (a atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto 
da propriedade) se imbricam dentro do direito à cidade. 

 
 

Marcas profundas foram e continuam sendo deixadas pelos homens sobre as 

cidades, na sua busca de domínio do espaço físico e natural, pelo seu desejo de 
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acumulação de poder e riqueza, porém uma de suas marcas mais notáveis é o 

processo de urbanização, que está associada a outro fenômeno – a industrialização. 

 Santos (1998a, p.43), ao analisar o processo de industrialização no Brasil, 

considerando o período 1940-1950, pondera que este processo não deve ser 

entendido apenas como a criação de atividades industriais, mas sim, como um 

processo social complexo que levou à formação de um mercado nacional, expandiu o 

consumo, impulsionou as relações e ativou a urbanização das médias e grandes 

cidades que receberam as indústrias. 

 Porém, Oliven (1984, p.70), em suas considerações diz que ambos, 

industrialização e urbanização, não necessariamente se confundem e argumenta que: 

 

[...] a urbanização, entretanto, apresenta um padrão diferente da 
industrialização. A primeira se torna muitas vezes relativamente 
independente do desenvolvimento industrial regional. O crescimento 
das cidades menos industrializadas apresenta um ritmo quase tão 
intenso como o das cidades mais industrializadas. As cidades que 
crescem se espalham por todo o litoral brasileiro, não se observando 
uma macrocefalia urbana, nem uma concentração geográfica da 
industrialização semelhante à que ocorre na indústria. 
 

  
A urbanização, na concepção de Santos (1982b, p.181), cria grandes 

problemas, pois se por um lado ela é necessária para o processo de crescimento 

nacional, em função das economias de aglomeração e escala, na geração de 

empregos entre outros, por outro lado ela agrava desequilíbrios sócio-econômicos e 

disparidades regionais, gera subemprego, degradação da habitação e cada vez mais, 

do meio ambiente. As cidades não se prepararam e continuam não se preparando 

para a migração que tem origem no campo, e não atendem às necessidades dos 

indivíduos sejam elas econômicas, políticas ou sociais.   

 Para Santos, (1998c, p.52), “Quanto mais intensa é a divisão do trabalho numa 

área, tanto mais cidades surgem e tanto mais diferentes são uma das outras.” 

Consequentemente, a região produzirá mais, será mais desenvolvida, e assim criará 

mais necessidades além de atrair para si mais pessoas, através de um processo 

migratório campo-cidade ou intra-urbano. 

 

2.1.1 Expansão urbana: a cidade formal e a cidade informal 

 

 De acordo com Grostein (2001, p.14), “o termo genérico ‘cidade’ tornou-se 

pouco preciso para expressar o sentido do que se produziu socialmente como espaço 

urbano ou expansão da ‘cidade’ a partir dos anos 40.” Assim visto, em sua opinião, 
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desde então procura adjetivar o termo para designar a resultante espacial do processo 

que deu forma às periferias metropolitanas. 

 Ao prosseguir sua análise sobre a “cidade” e a expansão urbana, a autora 

conclui que a significativa concentração da pobreza nas metrópoles brasileiras leva a 

uma espécie de dualidade:  

 
[...] de um lado a cidade formal, que concentra os investimentos 
públicos e, de outro, o seu contraponto absoluto, a cidade informal 
relegada dos benefícios equivalentes e que cresce exponencialmente 
na ilegalidade urbana que a constitui, exacerbando as diferenças 
socioambientais. A precariedade e a ilegalidade são seus 
componentes genéticos e contribuem para a formação de espaços 
urbanos sem atributos de urbanidade. (GROSTEIN, 2001, p.14) 
 

 
Apesar de informal, e denominada também de irregular e clandestina, na 

avaliação de Grostein (2001, p.15), esta cidade surge e cresce em função das 

“práticas urbanísticas que consolidaram a cidade clandestina/irregular revela, como 

recorrente, a relação permissiva entre o poder público e o loteador, permeada pela 

tolerância à irregularidade e à clandestinidade.”  

Nas denominadas “periferias”, os índices de favelização, um processo 

nitidamente urbano e que se faz sentir de forma mais expressiva nas aglomerações 

urbanas e nos grandes centros urbanos, na maioria das vezes acompanhado, de um 

grau devastador de degradação ambiental, já se fizeram notar a partir da década de 

1980, com o crescimento da população residente em favelas. Segundo dados do IBGE 

(2006), em 2001, os 32 maiores municípios brasileiros (com mais de 500 mil 

habitantes) concentravam 70% de suas moradias em favelas, mocambos, palafitas ou 

assemelhados, o que totaliza 1.654.736 domicílios. 

 Segundo Corrêa (1989, p.163) a localização das favelas se faz tanto nas 

proximidades dos bairros nobres como nos de classe média e baixa, e geralmente 

está associada à proximidade de mercados locais de trabalho, uma fábrica, por 

exemplo, ou de mercado de empregos no setor terciário e em serviços domésticos. 

Para o autor, a favela é uma forma alternativa de produção do espaço, e 

resulta da ação de grupos socialmente excluídos que ocuparam terrenos, públicos ou 

privados, via de regra inadequados para a valorização fundiária e a promoção 

imobiliária. Ela possui características próprias que a distingue dos cortiços e dos 

loteamentos da periferia. 

 De acordo com Maricato (2001, p.37) os números gerais sobre a ocorrência de 

favelas em todo o Brasil não são confiáveis, e o motivo são as falhas metodológicas e 

a dificuldade óbvia de conhecer a titularidade da terra sobre a qual as favelas se 

instalam.  Para a autora, o processo de urbanização se apresenta como uma “máquina 
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de produzir favelas e agredir o meio ambiente.” Além disso, ressalta que o número de 

imóveis ilegais existentes na maioria das grandes cidades é muito grande, e que a 

cidade considerada legal “cuja produção é hegemônica e capitalista”, torna-se cada 

vez mais um espaço da minoria.  

 Ao abordar a questão da “cidade legal”, pondera que: 

 
O direito à invasão é até admitido, mas não o direito à cidade. A 
ausência do controle urbanístico (fiscalização das construções e do 
uso/ocupação do solo) ou flexibilização radical da regulação nas 
periferias convive com a relativa “flexibilidade”, dada pela pequena 
corrupção, na cidade legal. Legislação urbana detalhista e 
abundante, aplicação discriminatória da lei, gigantesca ilegalidade e 
predação ambiental constituem em um círculo que se fecha em si 
mesmo. (MARICATO, 2001, p.39). 

 
 

As cidades, de acordo com Grostein (2001, p.14), só poderão ser conduzidas 

no percurso do desenvolvimento sustentado quando as políticas que regulam o 

parcelamento, o uso e a ocupação do solo e as práticas urbanísticas observarem as 

seguintes variáveis:  

 

[...] a forma de ocupar o território; a disponibilidade de insumos para 
seu funcionamento (disponibilidade de água); a descarga de resíduos 
(destino de tratamento de esgoto e lixo); o grau de mobilidade da 
população no espaço urbano (qualidade do transporte público de 
massa); a oferta e o atendimento às necessidades da população por 
moradia, equipamentos sociais e serviços; e a qualidade dos espaços 
públicos. (GROSTEIN, op. cit. p.15). 
 

 
2.1.2 O processo de urbanização no Brasil 

 

 No Brasil, assim como nos demais países da América Latina, a urbanização, 

como um fenômeno, aponta para índices sempre crescentes e, segundo o Censo 

2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), 

137.669.439 brasileiros residem na zona urbana, estimando-se que, nos últimos 35 

anos, 40 milhões de pessoas tenham abandonado as zonas rurais do país. Maricato 

(2001, p.16) registra que, em 1940, a população que residia nas cidades era de 18,8 

milhões de habitantes, saltando para aproximadamente 138 milhões em 2000, e que 

apenas na última década do século XX as cidades brasileiras aumentaram a sua 

população em 22.718.968 pessoas, o que equivale a mais da metade da população do 

Canadá ou a um terço da população da França.  

 Na análise de Maricato (2001, p.17), a construção e a reforma das cidades 

exigiram um grande movimento entre o final do século XIX e início do século XX, e 

lançaram o que a autora denomina “as bases de um urbanismo moderno ‘à moda’ da 
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periferia.” Ou seja, houve uma preocupação com a implantação de obras de 

saneamento básico para a eliminação das epidemias, assim como o interesse pelo 

embelezamento paisagístico das cidades, criando desta forma as bases legais para 

um “mercado imobiliário de corte capitalista”. 

  Ainda na visão da autora, cidades como Manaus, Belém, Porto Alegre, São 

Paulo, Recife, Curitiba entre outras, sofreram mudanças visando a adequação de seu 

território às necessidades sempre crescentes advindas do assentamento de sua 

população, entre elas as necessidades de trabalho, transporte, saúde, abastecimento 

de água, energia, etc. No bojo dessas mudanças uma população se viu excluída do 

processo de urbanização e foi expulsa para os morros e para a periferia das cidades 

gerando um fenômeno: a segregação socioespacial. 

 Na avaliação de Silva (2007, p.1) a segregação socioespacial pode ser 

explicada pela distância entre moradias de diferentes grupos sociais; é social pela 

distância de condições, no que diz respeito ao acesso, elaboração e execução de 

políticas públicas no mundo capitalista; é espacial porque está diretamente ligada ao 

valor do solo e de tudo que nele materializado tem algum valor. A valorização de uma 

determinada área urbana é medida pelo seu acesso aos serviços básicos como 

asfalto, saneamento básico, transporte; o acesso ao trabalho, ao comércio, ao lazer; 

além de escolas, médicos, emprego e, nos dias atuais, o acesso a uma melhor 

qualidade de vida que as áreas possam oferecer e, sobretudo ao seu valor estético.  

Por outro lado, tudo aquilo que se refere a uma região situada no entorno da 

cidade ou de uma área urbana específica de baixo ou nenhum valor, ou que não 

ofereça as condições acima mencionadas, perde o valor comercial e mesmo estético, 

e passa a ser denominada “periferia”. 

 A ocupação das chamadas áreas periféricas acarreta problemas diversos na 

área social, de segurança pública, e o mais grave, na área ambiental, uma vez que a 

ocupação se dá em torno de lagoas, fontes e mananciais, margem de rios e nas 

cidades litorâneas nos mangues.  

 

 

2.1.3 A questão urbana e as Áreas de Preservação Permanentes  

 

 Segundo Guerra e Cunha (2001, p.318), o crescimento desordenado e 

acelerado das cidades têm provocado uma série de mudanças no ambiente. As 

mudanças na configuração espacial, que são resultantes do novo padrão de 

urbanização, ampliam as demandas sociais e ambientais nas cidades, e desta forma, 
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importantes áreas ambientais como as APPs acabam sendo ocupadas e 

transformadas.e d 

e  A Legislação Ambiental que regulamenta a proteção das APPs, como a 

Constituição Federal (artigo 225:1988), o Código Florestal (1995) e a Resolução do 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 369/2006 e as Leis Orgânicas 

Municipais – LOMI têm se mostrado ineficazes na regulamentação do uso e ocupação 

do solo, sobretudo, nas áreas urbanas 

As APPs são bens de interesse nacional e espaços territoriais protegidos pelo 

Código Florestal, conforme o Art. 2.º da Lei n.º 4.711/65, que considera de 

preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de 

vegetação natural situadas:  

 

[...] a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu 
nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:  
- de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) 
metros de largura;  
- de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;  
- de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;  
- de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;  
- de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros;  
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou 
artificiais;  
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos 
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio 
mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura.  

.  
 

As larguras marginais ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água 

determinadas pelo art. 2.º, podem ser visualizadas na Figura 2. 
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Figura 2: Largura mínima da faixa marginal ao longo dos rios ou cursos d”água, 
consideradas como Áreas de Preservação Permanente – APP, de acordo com a Lei 
4.771/65 – Art. 2º 

Fonte:Secretaria do meio ambiente - SEMA - 2009 

 

No Brasil, segundo Servilha et al (2006); Damis e Andrade (2006) apud Fraga e 

Fujimoto (2008, p.2), pelo menos um milhão de pessoas vivem em áreas protegidas, 

sendo na maioria população de baixa renda, que não consegue ter acesso a moradia 

nas áreas urbanas legais com infra-estrutura adequada e preço acessível. 

Fidelman (2001, p.86) afirma que as áreas mais representativas do manguezal 

de Ilhéus estão localizadas na zona urbana, ao longo das margens e ilhas da porção 

estuarina dos rios Cachoeira, Santana, Fundão e Almada, justamente onde está 

situada o bairro Teotônio Vilela, objeto do presente estudo. Considerada como Área de 

Preservação Permanente – APP, o entorno do bairro Teotônio Vilela, coberto pela 

vegetal de mangue, vem sofrendo degradação ao longo dos anos em consequência 

das ocupações sistemáticas, merecendo desta forma um olhar mais cuidadoso do 

Poder Público e dos responsáveis pela questão ambiental do município2. 

                                                 
2
 Foi utilizado o planímetro para a mensuração da Área de Preservação Permanente – APP, do bairro 

Teotônio Vilela – Ilhéus (BA), e foram encontrados os seguintes dados: aproximadamente 103,56 
hectares deverão permanecer como Área de Preservação Permanente  (do total de 157,02 hectares 
mensurados no levantamento de março de 2009), tendo com base o Art. 2º da Lei 4.771/65. (REZENDE, 
J. M., 2009) 
 

Lei 4.771/62 
 

Art. 2º 
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Destacar a importância da legislação, como instrumento para garantir a 

preservação do ecossistema manguezal se faz necessária neste estudo, tendo em 

vista que nele é proposto avaliar a ocupação urbana que se dá neste ecossistema. Os 

dispositivos legais de conservação, que oferecem uma compreensão maior sobre a 

legislação que se aplica ao ecossistema manguezal, podem ser visto na Legislação 

Ambiental Brasileira Incidente sobre o Manguezal, organizada por Yara Schaeffer 

Novelli (2000), conforme (Anexo 1). 

 

 

2.2 O ecossistema manguezal  

 
2.2.1 Conceito e caracterização ambiental 

 

 Segundo Vannucci (1999, p.25) “muito já se falou sobre a origem da palavra 

mangue (ou manguezal), e sobre a origem da palavra mangrove em inglês; quase tudo 

o que se disse não tem sentido.” Para a autora, mangue, um substantivo coletivo, 

serve para designar “um ecossistema formado por uma associação muito especial de 

animais e plantas que vivem na faixa entre-marés das costas tropicais baixas, ao 

longo de estuários, deltas, águas salobras interiores, lagoas e lagunas.”  

 Complementando, Vannucci (op.cit. p.25) explica que em inglês a palavra 

mangrove pode ser usada também para designar a floresta, as árvores e arbustos; 

sendo que atualmente a palavra mangue, no vocábulo português, serve para designar 

as árvores, de diferentes espécies dessa comunidade, e a palavra manguezal “serve 

para designar o conjunto de árvores, ou seja, a comunidade, o ecossistema de 

mangues.” 

 Ao conceituar o manguezal, Schaeffer-Novelli (1995, p.7) o considera como:    

 

Ecossistema costeiro, de transição entre o ambiente terrestre e 
marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao 
regime das marés. É constituído de espécies vegetais lenhosas 
típicas (angiospermas), além de micro e macroalgas (criptógamas), 
adaptadas à flutuação de salinidade e caracterizadas por colonizarem 
sedimentos predominantemente lodosos, com baixos teores de 
oxigênio.  

 

 O manguezal ocorre em regiões costeiras abrigadas, e de acordo com Yokoya 

(1995, p.9) apresentam o maior desenvolvimento na faixa entre os trópicos de Câncer 

e de Capricórnio (23º27’N e 23º27’S), sendo que o seu desenvolvimento estrutural 

máximo tende a ocorrer próximo à Linha do Equador. No Brasil, desde o Amapá, os 

manguezais podem ser encontrados ao longo de todo o litoral, margeando estuários, 
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lagunas e enseadas, até Laguna (28º30’S), em Santa Catarina, limite austral desse 

ecossistema no Atlântico Sul Ocidental. 

 No Brasil, segundo Yokoya (1995, p.9), os manguezais ocupam uma superfície 

de 10.000 a 25.000 km2, dependendo da fonte consultada, enquanto que no mundo 

inteiro existem 162.000 km2 desse ecossistema, e desta forma a área de manguezal 

no Brasil representa mais de 12% dos manguezais do mundo inteiro. Há controvérsias 

sobre a extensão dos manguezais no Brasil, pois segundo Saenger et al. (1983) a 

área ocupada por manguezais no Brasil é de 25.000 km2, no entanto, Herz (1987) 

estima uma área inferior a 10.000 km2 (apud KAMPEL;  AMARAL; SOARES, 2004, 

p.1). 

 Lacerda (1999, p.187) registra que, cerca de 85% dos manguezais brasileiros 

ocorrem ao longo de 1.800 km do litoral norte dos Estados do Amapá, Pará e 

Maranhão (particularmente entre Belém, no Pará e São Luiz, no Maranhão). Somente 

o Estado do Maranhão, com cerca de 500.000 ha de manguezais, possui quase a 

metade da área total de mangues no Brasil. 

A distribuição dos manguezais pelas regiões do mundo e pela costa brasileira 

pode ser vista na Figura 3 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

Figura 3: Mapas contendo as áreas de manguezais no Mundo (A) e no Brasil (B) 

Fonte: <www.projetocaranguejo.com.br>  Acesso em: 15 de jan. 2009. 

 
De acordo com VannuccI (1999, p.60), os solos dos manguezais são de 

importância vital para o funcionamento do ecossistema, e geralmente os manguezais 

são mais desenvolvidos onde as condições favorecem a deposição de sedimentos nas 

margens convexas dos meandros dos rios e córregos e onde “há progradação da 

costa, com formação de novas terras.” Assim,  
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[...] as planícies costeiras de baixa declividade ou vales alagados 
limitados por baixios, estuários e deltas que transportam águas ricas 
em material em suspensão, e onde as águas costeiras não são 
perturbadas por forte dinamismo, são locais ideais para o crescimento 
do litoral, que é consolidado pelos manguezais. 

 
 
 Fernandes e Peria (1995, p.14) apontam que os sedimentos do manguezal 

possuem características variáveis de acordo com a sua procedência, e podem ser 

produzidos no próprio ambiente pela decomposição de folhas, galhos, restos de 

animais (solos conhecidos como turfas), além dos produtos de decomposição de 

rochas de diferente natureza, associados a materiais vulcânicos, graníticos, gnáissicos 

ou sedimentares, também associados a restos de plantas e de animais trazidos de 

fora do ambiente por ondas, ventos, correntes litorâneas ou fluxo de rios. Vannucci 

(1999, p.61) afirma que os sedimentos depositados no substrato do manguezal são 

retrabalhados e redistribuídos tão logo se depositem, sofrendo alterações físicas e 

químicas típicas do ecossistema manguezal. Desta forma, à medida que são 

depositados os materiais são compactados pelos movimentos das correntes de maré, 

e a sua estratificação se desenvolve em função da ação mecânica além da atividade 

química bacteriana.  

 Na avaliação de Fernandes e Peria (op.cit. p.14), os substratos dos 

manguezais possuem muita matéria orgânica, um alto conteúdo de sal, são pouco 

consistentes e possuem uma cor cinza escuro, sendo que as características do 

substrato podem ser modificadas pela maior ou menor presença da matéria orgânica. 

As condições ambientais, tais como a precipitação, marés, correntes, ondas, aporte de 

rios, tormentas, ventos fortes podem alterar as características do substrato presente 

nos manguezais. 

 As marés de acordo com os autores são o principal mecanismo de penetração 

das águas salinas nos manguezais, e é através dessas inundações periódicas que o 

substrato torna-se favorável a colonização pela vegetação de mangue, uma vez que 

neste processo são excluídas as plantas que não possuem mecanismo de adaptação 

para suportar a presença de sal. O limite do manguezal, em direção a terra é 

determinado pela distância máxima de penetração da água salgada, podendo atingir 

dezenas de quilômetros em direção às montantes dos grandes rios. 

 Ao descrever a “floresta” do mangue, Vannucci (1999, p.34) relata que: 
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Nos manguezais, o recém-chegado depara, antes de mais nada, com 
a floresta. É grandiosa, única e maravilhosa. Não há, como nas 
outras florestas, chão sobre o qual andar. Durante a maré-cheia, a 
floresta está inundada e, quando a maré recua, deixa atrás de si um 
emaranhado caótico de raízes de todo tipo, que alcançaram até dois 
ou três metros de altura; troncos mais ou menos recobertos por 
mucilagem, liquens e algas que crescem também sobre os galhos e 
emergem do lodo, onde é possível afundar-se até os joelhos, se 
houver espaço suficiente para apoiar os pés.  

 
 

Segundo Sugiyama (1995, p.17), o manguezal é composto por plantas 

lenhosas, comumente chamadas de mangue, existindo também nesse ambiente 

espécies herbáceas, epífitas, hemiparasitas e aquáticas típicas. No mangue, a 

reprodução se dá por viviparidade, no qual as sementes permanecem na árvore-mãe 

até se transformarem em embriões, conhecidos pelo nome de propágulos. Quando 

amadurecidos caem como lanças, apontadas para baixo, e se enterram na lama por 

ocasião da baixamar. 

Vannucci (1999, p.37) afirma que as espécies de plantas dos manguezais 

pertencem a pelo menos dezessete famílias diferentes, e desenvolveram adaptações 

morfológicas e fisiológicas à salinidade, submersão, déficit de oxigênio no substrato, 

além de diferentes mecanismos para a perpetuação das espécies através de 

processos evolutivos convergentes. A autora afirma que, do ponto de vista ecológico, 

as espécies de plantas do mangue são definitivamente halófitas ou pelo menos 

tolerantes à salinidade em diferentes níveis.  

Barbosa (2004, p.165) aponta que dentre a biota vegetal mais representativa e 

comumente encontrada no mangue brasileiro estão as três espécies: a Rhizophora 

mangle, Avicennia schaueriana e a Laguncularia racemosa, também conhecidas 

respectivamente como mangue vermelho, mangue seco (ou negro) e mangue branco,  

assim caracterizados: 

• Mangue vermelho ou mangue verdadeiro: o gênero Rhizophora é uma árvore de 

casca lisa e clara que, ao ser raspada, mostra a cor vermelha, e o seu sistema 

radicular é formado por rizóforos, que partem do tronco e dos ramos, formando desta 

forma arcos que, ao atingirem o solo, ramificam-se profusamente, o que dá 

sustentação à planta.  

• Mangue seco (ou negro): o gênero Avicennia é uma árvore com casca lisa castanho-

claro, que quando raspada mostra cor amarelada. Suas folhas são esbranquiçadas 

por baixo devido à presença de minúsculas escamas, e o seu sistema radicular 

desenvolve-se horizontalmente, a poucos centímetros abaixo da superfície do 

sedimento. De suas raízes axiais saem e as ramificações que crescem eretas, 
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expondo-se ao ar dando-lhe a aparência de “paliteiros” (os pneumatóforos). Sua 

função é importante nas trocas gasosas entre a planta e o meio.   

• Mangue branco (conhecido também como mangue manso ou tinteira): o gênero 

Languncularia é comumente uma árvore pequena, com um sistema radicular 

semelhante ao da Avicennia, porém menos desenvolvido tanto em número quanto 

em altura dos pneumatóforos. Produz uma grande quantidade de propágulos, 

formando verdadeiros cachos, conhecidos como “rácemos” que pendem das partes 

terminais dos galhos.  

Sugiyama (1995, p.19), aponta que, nas faixas de transição entre o manguezal 

e os sistemas de terra firme, ou em manguezais alterados, podem ser observadas 

outras espécies vegetais, tais como o algodoeiro da praia (gênero Hybiscus), que 

ocorre nos limites interiores do manguezal, no substrato mais firme e sob a menor 

influência da água do mar, e a samambaia do mangue (gênero Acrostichum), uma 

espécie de erva terrestre cujas folhas podem chegar a 2 metros de comprimento. 

Também podem ser encontradas diversas epífitas, que a população denomina 

erroneamente de “parasitas”, e entre elas estão: liquens, musgos, samambaias, 

gravatás, filodendros, orquídeas e cactos. Sobre os troncos e ramos das árvores do 

manguezal, pode ocorrer com certa freqüência uma semiparasita, a erva-de-

passarinho (gêneros Struthanthus e Phoradendron), cujos frutos são bem apreciados 

pelos passarinhos. 

 Segundo Leitão (1995, p.23) o manguezal é habitado em toda a sua extensão 

por diversas espécies de animais, com formas microscópicas ou até grandes peixes, 

aves, répteis e mamíferos, que habitam o sedimento ou a água, as raízes e os troncos, 

e as copas das árvores que são bastante disputadas, principalmente no período 

noturno. São animais residentes, que permanecem no manguezal por toda a sua vida, 

ou semi-residentes que visitam regularmente este ecossistema, à procura de abrigo ou 

alimento e como local de reprodução. 

 Presentes na macrofauna dos manguezais brasileiros, de acordo com Lacerda 

(1999, p.192) estão 86 espécies de aves, 59 espécies de crustáceos, 33 espécies de 

moluscos e 185 espécies de peixes. Por sua relação estreita com o manguezal, 

destacam-se as espécies que vivem nos sedimentos de manguezais e/ou nos bancos 

de lama adjacentes: os crustáceos (cerca de vinte espécies de siris e caranguejos) e 

moluscos, entre eles os caranguejos Cardisoma guanhumi – popularmente chamado 

de “guaiamum”, o Ucides cordatus (caranguejo), o mexilhão (Mytella guyanensis) entre 

outros. No que se refere às espécies marinhas que passam parte de seu ciclo de vida 

nos manguezais, e que são expressivos por sua importância econômica, estão os 

camarões, Pendeus schmitti e P. brasiliensis e diversos peixes, entre eles, a tainha 
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(Mugil spp.). Três espécies, que vivem neste ecossistema, estão ameaçadas de 

extinção, segundo o autor: o íbis-vermelho (Eudocimus ruber), o macaco (Chipotes 

satanás) e o peixe-boi Trichecus manatus. 

 Na Figura 4, podem ser vistos alguns animais que habitam o ecossistema 

manguezal, entre eles o guaiamun, o caranguejo, a lambreta, espécies mais 

freqüentes e capturadas pelo homem para a sua alimentação e comercialização. 

 

                        
(A) Crassostrea rhizophorae (ostra)                      (B) Lucina pectinata (lambreta) 

 

                                         
(C) Mytella guyanensis  (sururu)                   (D) Cardisoma guanhumi (guaiamun) 

 
 

         
      

              (E)   Goniopsis cruentata (aratu)                   (F) Ucides cordatus (caranguejo-uçá) 
 

Figura 4: Fotografias com algumas espécies da fauna do ecossistema manguezal. 

Fonte: <www.projetocaranguejo.com.br>  Acesso em: 15 jan. 2009. 
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