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ANÁLISE ECODINÂMICA DOS MUNICÍPIOS COSTEIROS
DE BARR A DOS COQUEIROS E PIR AMBU (SE, BR ASIL)
ECODYNAMICS ANALYSIS OF COASTAL MUNICIPALITIES
OF BARR A DOS COQUEIROS AND PIR AMBU (SE, BR AZIL)
J. J. Costa1 , A. M. F. Barbosa 2 & R. Melo e Souza 3

Resumo – As diversas formas de atuação dos elementos que compõem a biosfera causam em cada espaço conseqüências muito diferentes. A dinâmica do meio ambiente é de
extrema importância para a conservação e desenvolvimento dos vários recursos ecológicos
existentes na superfície terrestre. Desse modo, fazendo um paralelo com a constituição
das unidades de paisagem, observa‑se constantemente modificações nos elementos componentes destes ecossistemas. Objetivou‑se analisar como a dinâmica dos ecótopos contribui para a formação e reestruturação ambiental do litoral norte do estado de Sergipe.
Para isso, a metodologia de trabalho utilizada baseou‑se nos princípios da Ecodinâmica
de TRICART (1977), avaliando os processos morfodinâmicos encontrado na área, os
quais caracterizam os meios estáveis, intergrades e instáveis, a partir da construção de um
quadro com cinco classes de vulnerabilidade, em cores distintas, sendo elas classificadas
de muito baixa até muito alta. Segundo ALVES (2010), estas cores estão relacionadas
a valores que foram atribuídos numa escala de 1,0 a 3,0. No planejamento com base na
ecologia da paisagem, é dada uma grande ênfase a vegetação, considerada como representativa das inter‑relações entre o clima, solos e a influência humana (COSTA, 2009).
Faz‑se necessário um desenvolvimento da consciência ecológica e o comprometimento
da sociedade diante dos alarmantes impactos ambientais causados pela ação antrópica
que, na maioria das vezes, não são responsabilizados pelas suas ações. A abordagem ecodinâmica constituiu um pressuposto teórico e metodológico excelente, pois abrangeu todos
os elementos responsáveis pelas alterações espaciais analisadas na pesquisa.
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