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RESUMO 
 
 
 
 

Manguezais são ecossistemas costeiros tropicais capazes de absorver elevada carga de 

nutrientes. O aumento da área urbana no entorno da bacia de drenagem do manguezal 

nos últimos 50 anos provocou redução da área deste ecossistema - como observado 

através de série temporal, bem como elevação das taxas de nitrogênio e fósforo sendo 

resultado do aumento da emissão de efluentes. Nos testemunhos de sedimento, a 

planície hipersalina demonstrou valores inferiores à floresta de manguezal, a qual 

apresentou valores elevados de NT e PT. Em relação às amostras superficiais, a 

variação das concentrações de PO, PI e PT foi significativa entre a planície hipersalina e 

as demais porções, em virtude de sua localização mais distal em relação aos aportes 

fluviais e marinhos. A floresta de manguezal apresentou os maiores valores médios de 

PT e PI em virtude de sua capacidade de retenção de nutrientes. A variação da maré 

dentro do manguezal, desde a franja até a planície hipersalina adjacente, propicia a 

diferenciação das concentrações de N e P. Assim, o presente estudo presume que a 

urbanização no entorno de manguezais é responsável pelo aumento dos nutrientes 

nitrogênio e fósforo. 

Palavras-Chave: Floresta de Manguezal. Planície Hipersalina. Nitrogênio. Fósforo. 

Eutrofização. Série Temporal. Uso e Cobertura. Manguezal de Guaratiba. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

 

Mangroves are tropical coastal ecosystems capable of absorbing high nutrient loads. 

The increase of the urban area around the drainage basin of the mangrove in the last 50 

years caused a reduction of the area of this ecosystem - as observed through a time 

series, as well as elevation of nitrogen and phosphorus rates resulting from increased 

effluent emission. In the sediment records, the hypersaline plain showed lower values 

than the mangrove forest, which presented high NT and PT values. In relation to the 

surface samples, the variation of PO, PI and PT concentrations was significant between 

the hypersaline plain and the other portions, due to its more distal location in relation to 

the fluvial and marine inputs. The mangrove forest had the highest mean values of PT 

and PI due to its nutrient retention capacity. The variation of the tide inside the 

mangrove from the fringe to the adjacent hypersaline plain promotes the differentiation 

of the N and P concentrations. Thus, the present study presumes that the urbanization in 

the surroundings of mangroves is responsible for the increase of the nutrients nitrogen 

and phosphorus. 

Keywords: Mangrove Forest. Hypersaline Plain. Nitrogen. Phosphorus. Eutrophication. 

Time Series. Land Use and Cover. Mangrove of Guaratiba. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

As florestas de manguezal são compostas por um grupo ecológico de espécies de 

plantas halófitas (UPADHYAY; RANJAN; SINGH, 2002), constituídas na interface 

entre os ecossistemas marinhos e terrestre na costa de regiões tropicais e subtropicais 

(POLIDORO et al., 2010). Estão localizadas aproximadamente entre os paralelos 30ºN 

e 30ºS (GIRI, et al., 2011) como representado na Figura 1, particularmente em áreas 

protegidas (KRISTENSEN, 2007) e sendo modeladas pela maré e por processos 

erosivos (SCHAEFFER-NOVELLI, 2000). A planície hipersalina, ou apicum, é outra 

feição que pode compor o ecossistema de manguezal, sendo sua ocorrência dependente 

de características climáticas e frequência de inundação pela maré (SOARES et al., 2008; 

ALBUQUERQUE et al., 2014). A hipersalinidade do sedimento (PELLEGRINI, 2000) 

é resultado da alta salinidade da água intersticial, provocada pela evaporação da água 

ainda presente no solo após a maré de sizígia (SMITH; BEMVENUTI; DIELE, 2013).  

 

 

Figura 1: Distribuição dos Manguezais no Mundo. Fonte: GIRI, et al., 2011. 

 

Os manguezais estão associados a margens de baixa energia que permitem 

deposição e acumulação de sedimentos finos (LACERDA, 1998) que são capturados 

através das estruturas das raízes aéreas, as quais funcionam como fixadoras 

(KATHIRESAN, 2003). A dinâmica dos sedimentos é regulada por fatores internos 

(floculação, dissolução, mistura, etc.) e externos (entrada de rio, escoamento agrícola, 

poluição), (PRASAD; RAMANATHAN, 2008). Os sedimentos dos manguezais 

constituem um compartimento que registra seu histórico através da deposição de 
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materiais, o que possibilita a avaliação da intensidade e formas de impactos aos quais 

estes ambientes estão ou estiveram submetidos (BORGES, 2006).  

 Os manguezais normalmente são enriquecidos com nutrientes, metais e minerais 

exercendo a função de produtividade e ciclagem de elementos químicos, além de 

auxiliarem na compreensão da ecologia de ecossistemas marinhos adjacentes, servem 

como estabilizadores da zona costeira em relação à erosão, atuando como uma zona de 

amortecimento entre terra e mar (PRASAD; RAMANATHAN, 2008; TWILLEY; DAY 

1999). O manguezal possui importância socioambiental, visto que diversas espécies 

marinhas o utilizam como berçário, possibilitando práticas econômicas associadas à 

pesca (SILVA; ALMEIDA; MACEDO, 2017). 

 As florestas de manguezais são importantes provedoras de recursos na zona 

costeira, onde a grande maioria da população humana está localizada (KATHIRESAN, 

2012). O crescimento de áreas urbanas e industriais nas zonas costeiras já provocou a 

eliminação de cerca de 40% da área de manguezal em países da América Latina 

(LACERDA, 1999). As concentrações de nutrientes e matérias orgânicas acumuladas no 

sedimento dos manguezais estão sendo influenciadas por atividades antropogênicas 

(TAM, 1998), como a utilização deste ecossistema como local de disposição de esgoto e 

efluentes agropecuários (ROBERSTON, 1995) que resultam na contaminação pelo 

excesso de nutrientes (BORGES, 2006). 

 

1.1 EUTROFIZAÇÃO 

 

Eutrofização pode ser definida como aumento da concentração de nutrientes, 

principalmente fósforo e nitrogênio, em ecossistemas aquáticos (ESTEVES, 1998), os 

quais estimulam o crescimento de algas e plantas que causam o desequilíbrio de 

produção e de metabolismo de matéria orgânica (CLOERN, 2001). A eutrofização é 

caracterizada pela presença de algas nocivas, crescimento excessivo de macrófitas 

aquáticas e anoxia (CARPENTER et al., 1998a). As adições de nutrientes em condições 

naturais estão associadas às intempéries geológicas e a acumulação orgânica provocada 

pela maré (BRICKER et al 2008), e as fontes antrópicas de insumos para águas 

receptoras como rios e oceanos podem ser classificadas como pontuais (esgoto) e não 
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pontuais (atividade agrícola) (CARPENTER et al., 1998b). Tal dinâmica pode ser 

observada na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Dinâmica de Eutrofização. Fonte: PAERL, 2006. 

 

As águas costeiras, em particular, recebem significativas quantidades de 

insumos, sendo os estuários os maiores destinatários por unidade de superfície dentre os 

ecossistemas (HOWART, 1993). As atividades antrópicas alteram os fluxos de 

nutrientes em ecossistemas aquáticos (SMITH, 2003) como ao utiliza-los como meios 

de disposição de águas residuais (SMITH, 1999). Dessa maneira, córregos e rios servem 

como condutores de poluentes antropogênicos para ambientes estuarinos (SMITH, 

1999). Assim, a eutrofização é uma das principais ameaças aos ecossistemas costeiros 

(FAUZI, 2014). Os principais nutrientes que mais comumente causam eutrofização são 

Nitrogênio e Fósforo. 
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1.1.1 Fósforo  

 

O fósforo encontra-se estocado em rochas, no solo, nas águas interiores e 

marinhas, nos rios, em lagos e oceanos, com tendência à ser transportado da terra para 

os oceanos e ser incorporado aos sedimentos (TOWNSEND, BEGON, HARPER. 

2010), Figura 3. O fósforo é de certa escassez entre os nutrientes, pois suas 

concentrações nas formas biodisponíveis são baixas, sendo considerado o principal fator 

limitante para a produtividade primária (AQUINO, 2014). As formas disponíveis de P 

são derivadas de várias fontes, como a erosão de minerais de fosfato (por exemplo, 

apatita), erosão do solo e degradação da matéria orgânica (ALONGI, 1992; JUNIOR, 

2014). As fontes antropogênicas disponibilizam fósforo através da lixiviação de solos 

agrícolas e lançamento de esgotos, os quais podem alcançar os ecossistemas aquáticos 

também pelo escoamento superficial e subterrâneo das águas pluviais (BARCELLOS, 

2005). 

 

 

Figura 3: Ciclo do Fósforo. (TOWNSEND; BEGON; HARPER, 2010). 

 

A compreensão da interação dos nutrientes presentes nos recursos hídricos com 

a matriz dos sedimentos de manguezais, por exemplo, poderá facilitar a compreensão da 

ciclagem dos nutrientes nestes ambientes e do processo de eutrofização (FILHO, 2012). 

Assim, a análise de P sedimentar pode ser fonte de informações sobre ambientes como 

manguezais e seu histórico, permitindo a compreensão de tendências de poluição urbana 

ao longo do tempo (AQUINO, 2014; BORGES et al., 2009). 
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1.1.2 Nitrogênio 

 

O Nitrogênio é um elemento fundamental para os organismos, tendo papel 

limitante na produção primária por ser escasso em sua forma disponível à assimilação 

(GRUBER; GALLOWAY, 2008). O nitrogênio disponível biologicamente, conhecido 

como reativo está ligado a carbono, oxigênio ou hidrogênio (CARDOSO; GARCIA; 

SANTOS, 2013) sendo derivado da atmosfera pela fixação de N2 (CANFILED; 

GLAZER; FALKOWSKI, 2010). As principais fontes naturais de nitrogênio incluem 

chuva, material orgânico e inorgânico de origem alóctone (ESTEVES, 1998) e as fontes 

antropogênicas estão relacionadas aos fertilizantes, deposição atmosférica de 

combustíveis fósseis e águas subterrâneas contendo N (PAERL, 1997). Os organismos 

fixadores de N2 atmosférico o convertem a formas disponíveis para a maioria dos seres 

vivos, ou seja, que sustentam a atividade biológica, tais como amônia e nitrato. O seu 

ciclo pode ser observado na Figura 4. 

  

 

Figura 4: Ciclo do Nitrogênio. (TOWNSEND; BEGON; HARPER, 2010). 

 

A entrada do nitrogênio em manguezais, por exemplo, é associada à 

decomposição de matéria orgânica (DIAS, 2012), cuja distribuição depende de 

processos biogeoquímicos e de fatores externos como clima e atividades antrópicas 

(QUEIROZ, 2016). A quantificação das formas de nitrogênio nesses ecossistemas 

podem revelar desequilíbrios resultantes catástrofes naturais e/ou antrópicas (SUTTI et 

al., 2016). 
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2. INTRODUÇÃO ESPECÍFICA 

 

 

 Os manguezais apresentam elevada produtividade global e usos sociais (GIRI, 

2011), também contribuindo à manutenção da estabilidade da linha de costa contra a 

erosão marinha e por eventos de alta intensidade como tempestades. Esses ecossistemas 

são o de habitat para uma grande diversidade de espécies marinhas (ELLISON, 1991; 

GIRI, 2011; LEWIS, 2011; PATRA, 2011; BERGER, 2008), sítios preferenciais a 

intensas taxas de ciclagem de nutrientes (GHIZELINI; MENDONÇA-HAGLER; 

MACRAE, 2012) e de retenção de matéria em suspensão na coluna d’água 

(KRISTENSEN, 2008). Dessa maneira, atua como uma armadilha de nutrientes 

provenientes do lançamento excessivo em ecossistemas terrestres e marinhos (MAITI, 

2013), contribuindo sensivelmente à qualidade do recurso hídrico (SHAHBUDIN; 

ZUHAIRI; KAMARUZZAMAN, 2012). 

 As variações de maré incrementam a heterogeneidade intraecossitêmica dos 

manguezais (LUGO; SNEDAKER, 1974). A franja ocorre em margens de costas 

protegidas, caracterizada pela ocorrência de movimentos verticais induzidos pelas 

marés, que auxiliam na ventilação das raízes e retirada de substâncias tóxicas do 

sedimento (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2000). As florestas de manguezal se 

estabelecem logo atrás da franja, em áreas mais planas, onde a renovação das águas 

ocorre lentamente (LIMA; TOGNELLA, 2012). Por suas vez planícies hipersalinas 

podem ser formadas pelo déficit hídrico em porções mais distais ao mar com menos 

influência de aportes de água doce e reduzida frequência de maré, onde há 

consequentemente com pouca ou nenhuma presença de vegetação (TWILLEY; DAY, 

1999). 

 

 Ao longo das últimas décadas, a ação antropogênica tem degradado importantes 

áreas de manguezais, especialmente devido a mudanças climáticas (ALONGI, 2008) e 

de uso/cobertura do solo (DOWNING et al., 1999). Atualmente, numerosos manguezais 

se situam próximos a áreas urbanas, sendo influenciados por desmatamento e poluição 

(GHIZELINI, 2012). Intensas mudanças recentes de uso e cobertura tem alterado os 

ciclos globais de nutrientes, elevando as cargas recebidas pelas águas interiores e 

costeiras, especificamente em zonas tropicais de países em desenvolvimento 
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(DOWNING et al., 1999). Neste contexto, as áreas de manguezal tem sido 

significativamente desmatadas e convertidas em aquicultura, aterros costeiros ou centros 

urbanos e industriais (KIRUI et al., 2013; WALTERS, 2003). A área mundial de 

manguezais foi reduzida 35% desde a década de 1980, com uma taxa de 3,6% de perda 

ao ano nas Américas (VALIELA et al., 2011). A degradação dos manguezais pode ter 

consequências negativas para o transporte de materiais para os sistemas marinhos 

(GIRI, 2011). Um dos problemas antrópicos mais recorrentes é devido ao aumento de 

nutrientes (eutrofização) decorrentes do lançamento de efluentes não tratados desde 

áreas urbanas, processo de perda de qualidade da água que tem causado sérios 

problemas à saúde pública e biodiversidade (MARINHO; FONSECA; ESTEVES, 

2016; SOUZA et al., 2014; SIQUEIRA; FILHO, 2005). Além disso, essa degradação 

antropogênica em virtude das mudanças de uso e cobertura do solo também pode ser 

relacionada à diminuição do potencial de retenção de carbono por esses ecossistemas. 

(MCLEOD et al., 2011).  

 Nesse sentindo o monitoramento de zonas costeiras, especialmente manguezais, 

por meio de geotecnologias tem se mostrado uma ferramenta eficaz para detectar 

alterações nestes ecossistemas ao longo do tempo (KIRUI et al., 2013; GIRI et al., 

2008; SHAHBUDIN; ZUHAIRI; KAMARUZZAMAN, 2011).A análise de séries 

temporais permite dimensionar tais alterações, bem como compreender seus impactos 

(LAM-DAO et al., 2011; MARTINS; WANDERLEY, 2009; MUTTITANON; 

TRIPATHI, 2005; TEIXEIRA, et al., 2013; TRAVALINI; CUNHA, 2012; SOUSA 

;VALLADARES; ESPINDOLA, 2016).  

  Estudos vem sendo desenvolvidos com o intuito de avaliar o processo de 

redução de área dos manguezais temporalmente, assim como compreender os efeitos do 

enriquecimento antropogênico de nutrientes. No entanto, apesar dessa potencial 

relevância, há ainda falta de dados da correlação entre séries temporais de uso/cobertura 

do solo e eutrofização, as quais permitam avaliar eventuais mudanças de tendência na 

relação entre os processos de urbanização e de enriquecimento de N e P. 
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 2.1 OBJETIVO 

 

 Avaliar a relação entre a série temporal de uso e cobertura no entorno da bacia 

de drenagem e as concentrações de N e P no solo, comparando floresta de manguezal e 

planície hipersalina adjacente em área influenciada pela expansão da urbanização nos 

últimos 50 anos (Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, Rio de Janeiro). 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1  ÁREA DE ESTUDO 

 

   A Baía de Sepetiba compreende uma área de 300 km² (MUEHE, 2006), onde 

está localizada a área de estudo em questão. A Baía de Sepetiba pode ser definida como 

uma laguna costeira semi-confinada, tendo comunicação com o oceano Atlântico por 

meio de duas passagens, na parte Oeste, entre os cordões de ilhas que limitam com a 

ponta da Restinga da Marambaia e na porção Leste, pelo canal que deságua na Barra de 

Guaratiba (ROCHA et al., 2012). A região da baía analisada no presente estudo pode ser 

observada na Figura 5. 
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Figura 5: Área de Estudo. 

 

 

A região possui clima tropical, quente e úmido (FILHO, 2015), com temperatura 

média entre 20°C – 27°C (MONTE, 2014). A precipitação média anual varia entre 

1.000 mm e mais de 2.230 mm, sendo o período de precipitação pluviométrica máxima 

de dezembro a março (verão) e o de precipitação mínima, de junho a agosto (inverno) 

(SEMADS, 2001). A geomorfologia, especificamente da área de análise, é caracterizada 

por um Domínio de Baixada representado por extensa planície flúvio-marinha cortada 

por rios e presença de colinas residuais (WASSERMAN, 2005). Desenvolve-se nesta 

área uma região de mangue, caracterizada pela presença de plantas com raízes aéreas e 

adventícias e pela presença de vários canais de maré (PEREIRA; RODRIGUES; 

SANTOS, 2012). São encontradas apenas três espécies de mangue na região de 

Guaratiba, Rio de Janeiro: Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia 

racemosa (ALMEIDA; SOARES; KAMPEL, 2008). 
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3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO E ESTAÇÕES  

 

 A variação das concentrações de nutrientes foi determinada em duas abordagens, 

uma temporal e outra espacial. A primeira escala de análise foi ao longo dos últimos 50 

anos por meio de datação de dois testemunhos curtos em torno de 50 cm, associada às 

mudanças de uso/cobertura do solo na bacia de drenagem do entorno. Os dados de 

datação e composição química do testemunho da Floresta de Manguezal foi compilado 

de PÉREZ (2017) e da Planície Hipersalina de NASCIMENTO (2017). Por sua vez, as 

mudanças de uso/cobertura do solo foram determinadas a partir de interpretação de 

fotografia aérea de 1965 e análise de imagens de satélite LANDSAT de 1973, 1981, 

1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 e 2016. Os testemunhos foram coletados na 

Floresta de Manguezal e na Planície Hipersalina (Fig. 6).  

 

 

Figura 6: Localização dos Testemunhos. 
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 A segunda escala de análise foi em transecto na camada superficial da planície 

de maré desde o mar ao interior, abrangendo três regiões com vegetação lenhosa 

(Franja, Floresta e Transição) e uma na porção mais distal à linha de costa e colonizada 

por algas bentônicas (Planície Hipersalina). Os pontos de coleta encontram-se na Figura 

7 e suas coordenadas na tabela 1. Nos testemunhos, foram determinadas as 

concentrações totais de N e P, enquanto na planície de maré também foram analisadas 

as formas orgânicas e inorgânicas. 

 

 

Figura 7: Localização das Amostras Superficiais. 
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Tabela 1: Coordenadas de Coleta. 

Área Localização 

Franja 23° 01' 03''s  43° 36' 46''w 

Floresta de Manguezal 23° 00' 55''s  43° 36' 39''w 

Transição 23° 00' 52''s  43° 36' 39''w 

Planície Hipersalina 23° 00' 26''s  43° 36' 20''w 

 

3.3 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

3.3.1 Procedimento de Coleta e Processamento das Amostras 

 

 Testemunhos de 50cm de sedimento foram coletados no ano de 2012, através de 

tubos de alumínio e o auxilio de um trado russo em duas estações localizadas na 

Floresta de Manguezal e na Planície Hipersalina. Diante da possibilidade de haver 

diferença na taxa de acumulação sedimentar, o testemunho da Floresta de Manguezal 

foi seccionado em intervalos de 1cm na camada de 0-10cm e de 2cm no restante e na 

Planície Hipersalina em intervalos de 1cm. Ambos foram mantidos congelados até a 

análise. 

 Foram coletadas parcelas em circunferências de 700cm² de amostras superficiais 

de 1 à 3 cm de profundidade, num transecto entre a Floresta de Manguezal e a Planície 

Hipersalina em fevereiro de 2015. Foram obtidas 74 amostras (Franja: n=7; Floresta: 

n=11; Transição: n=16; Planície Hipersalina: n=40). Após a coleta as amostras foram 

congeladas e liofilizadas, posteriormente maceradas, para que fossem analisadas.  
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 3.3.2 Determinação das concentrações de Nitrogênio e Fósforo 

 

 As alíquotas de cada seção dos testemunhos foram pesadas e liofilizadas, sendo 

a densidade aparente das camadas estimada por meio da divisão do peso do sedimento 

seco pelo volume inicial (RAVICHANDRAN et al., 1995). Posteriormente as amostras 

foram secas, maceradas, descarbonatadas com ácido clorídrico (HCl) e encapsuladas 

para as análises químicas. As análises de nitrogênio total (NT) foram realizadas em um 

Analisador Elementar Flash acoplado a um espectrômetro de massa de razão isotópica 

(IRMS) Thermo Fisher Delta V. O conteúdo de fósforo total (PT) foi determinado em 

um espectrômetro de massa por plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) APHA, a 

partir de alíquotas secas e após a digestão ácida das amostras com ácido HNO3/HCl 1:3. 

A amostra controle do laboratório para análise de PT (AGAL 12) foi digerida e 

analisada com cada alíquota de sedimento 

 Nas amostras superficiais, as concentrações de Fósforo Inorgânico e Total foram 

determinadas através do procedimento descrito por Aspila et al. (1976).O Fósforo Total 

foi quantificado a partir de 0,2 a 0,5g de sedimento levados à mufla por 4 horas a uma 

temperatura de 450ºC, posteriormente havendo a adição de 10 mL de HCl 1M , sendo 

submetido à mesa agitadora por 16 horas e por fim centrifugado por 10 minutos (acima 

de 3000rpm). O Fósforo Inorgânico foi determinado através de 0,2 a 0,5g de sedimento 

com 10 mL de HCl 1M levados à mesa agitadora por 16 horas e centrifugado por 10 

minutos (acima de 3000rpm). O Fósforo Orgânico foi obtido pela diferença entre as 

frações de Fósforo Total e Inorgânico. Para a análise espectrofotométrica foi retirada 

uma alíquota de 0,5 mL, diluída com 9,5 mL de água milli-Q e com a adição de 

Reagente I (Ácido Ascórbico Acidificado: 5 g de ácido ascórbico (C6H8O6) dissolvido 

em 25 mL de água milli-Q. Foi adicionado esta solução à 25 mL de H2SO4 4,5M); e 

Reagente II (Reagente Mistura para Fosfato: 12,5 g de Heptamolibidato de amônio 

tetrahidratado [(NH4)6 Mo7O24.4H2O] dissolvido em 125 mL de água milli-Q).  

Dissolveu-se 0,5 g de tartarato de antimônio potássico em 20 mL de água milli-Q. 

Adicionou-se à solução de molibdato 350 mL de H2SO4  4,5M, mexendo 

constantemente. Adicionando-se então, o tartarato). A absorbância foi lida no 

comprimento de onda de 880 nm.   
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3.3.3 Datação por 210Pb  

 

 As idades e as taxas de acumulação sedimentar foram determinadas utilizando a 

atividade em excesso do chumbo-210 (210Pb) mensurada pelo pico 46,5 KeV. O 210Pb 

é um radionuclídeo da série de decaimento do Urânio-238 (238U) com meia-vida de 

aproximadamente 22,3 anos e, portanto, adequado para determinar taxas de acumulação 

sedimentar (TAS) na escala de tempo ao longo de décadas(aproximadamente até 100 

anos antes do presente). As amostras liofilizadas e maceradas (N = 29 e 14 camadas nos 

testemunhos da floresta de manguezal e planície hipersalina, respectivamente) foram 

armazenadas em tubos de contagem gama, a qual foi realizada em um detector de 

germânio intrínseco acoplado a um analisador de multicanal. 

 A atividade do 210Pb em excesso (210Pbex) foi calculada subtraindo o 210Pb 

suportado, isto é, a atividade de 210Pb em equilíbrio com a do rádio-226 (226Ra), da 

atividade total de 210Pb. A atividade do 226Ra foi, por sua vez, calculada a partir da 

média dos picos dos seus isótopos-filho 214Pb e 214Bi (295.2 KeV) (351.9 KeV) 

(609.3 KeV) (MOORE, 1984). Os valores de 210Pbex expressos em logaritmo natural 

foram utilizados no modelo de datação Concentração Inicial Constante (CIC), no qual 

as TAS são determinadas por meio de regressão linear pelo método dos mínimos 

quadrados. A taxa é obtida a partir da divisão da constante de decaimento do 210Pb 

(0,031) pela inclinação da reta. Apesar da premissa de TAS constantes, o modelo de 

datação CIC pode ser aplicado a seções do testemunho para identificar diferentes fases 

de acumulação (APPLEBY; OLDFIELD, 1983). Finalmente, as taxas de acumulação de 

COT, NT e PT foram calculadas a partir do conteúdo de COT, NT ePT (g g-1) 

associado à profundidade (cm), densidade aparente (g cm-3) e as taxas de acumulação 

sedimentar (TAS, mm ano-1) ao longo de cada testemunho. 

 

3.3.4 Geoprocessamento – Análise de Uso e Cobertura 

 

 Para a análise de uso e cobertura do solo da região de Guaratiba, foram 

utilizadas imagens de satélite obtidas gratuitamente do banco de dados do USGS 

(United States Geological Survey), num intervalo médio de 5 anos a partir da década de 
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1970, como representado na Tabela 2. Também foram analisadas fotografias aéreas 

fornecidas pelo DRM-RJ (Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de 

Janeiro) do voo AST-10-USAF referente ao ano de 1965, escala 1/60.000.   

 

Tabela 2: Informações Técnicas das Imagens de Satélite Utilizadas. 

 

 A fotografia aérea de 1965, assim como as imagens de 1973 e 1981, passaram 

previamente pelo processo de reamostragem executado no software Arcgis 10.5, 

alterando a resolução espacial para 30m. A delimitação da área de estudo foi realizada 

neste mesmo software, considerando os principais divisores de drenagem que estão 

localizados ao redor da região estudada. Já a demarcação da drenagem baseou-se nos 

dois principais rios que cortam área de análise, assim como os canais presentes dentro 

do manguezal, tendo sido realizada a parte da Segmentação para melhor detalhamento. 

O software eCognition Developer foi utilizado para a Segmentação de todas as imagens, 

através do algoritmo Multiresolution Segmentation, sendo utilizados os seguintes 

parâmetros de escala 20, 10, 5 e 50 de acordo com cada imagem específica, como 

representado na Tabela 3.  

Data Satélite                Sensor  Resolução               

Espacial 

16/02/1973 Landsat 1 MSS (Multispectral Scanner System) 60m 

01/02/1981 Landsat 2 MSS (Multispectral Scanner System) 60m 

28/01/1986 Landsat 5 TM (Thematic Mapper) 30m 

27/02/1991 Landsat 5 TM (Thematic Mapper) 30m 

31/05/1996 Landsat 5 TM (Thematic Mapper) 30m 

05/01/2001 Landsat 5 TM (Thematic Mapper) 30m 

14/07/2006 Landsat 5 TM (Thematic Mapper) 30m 

09/05/2011 Landsat 5 TM (Thematic Mapper) 30m 

31/01/2016 Landsat 8 OLI/TIRS (Operacional Terra Imager/ 

Thermal Infrared Sensor TIRS) 

30m 
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Tabela 3: Parâmetros de Escala eCognition. 

Data 1965 1973  1981 1986 1991 1996 2001 2011 2016  

Parâmetro 

de Escala 

  20  20  10    5  5   5  5     5 50  

 

 

Figura 8: Fluxograma da Elaboração dos Mapas de Uso e Cobertura  

  

 Foi realizada então a Classificação Não Supervisionada no software Arcgis 10.5, 

como pode ser observado na Figura 8. Foram definidas as seguintes classes: Vegetação 

(sendo considerada florestal e campestre), Área Urbana (grandes concentrações de 

edificações com potencial de geração de nutrientes), Campo (fazendas, estradas), 

Manguezal (caracterizada pela vegetação), Planície Hipersalina, Solo (solo exposto por 

ação antrópica e/ou por processos naturais) e Água (às margens do manguezal em 

contato com a baía de Sepetiba). Como pode ser observado na Figura 9.  
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Figura 9: Classes do Mapeamento do uso e cobertura do solo. 

 

3.3.5 Tratamento Estatístico 

 

 Para os testemunhos, os dados log-transformados de composição química do 

sedimento apresentaram distribuição normal (Kolmogorov-Smirnov, p>0,05), embora 

suas variâncias tenham sido significativamente diferentes entre os testemunhos 

(Bartlett, p<0,05). Dessa forma, foram utilizados testes-t com correção de Welch 

(significativo p<0,05) e médias para comparar cada variável entre a planície hipersalina 

e a floresta de manguezal.  Todas as análises estatísticas e os gráficos foram realizados 

no programa GraphPad Prism 5.0.  

 Os dados das amostras superficiais apresentaram normalidade (Kolmogorov-

Smirnov, significativo p>0,05), com diferença significativa em determinadas áreas do 

mangue (Bartlett, significativo p<0,05). Dessa forma, as diferenças de cada variável 

entre as regiões de estudo foram testadas por ANOVA one-way seguido do pós-teste de 

Tukey-Kramer (significativo p<0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

  Ao longo do período de 1965 a 2016, foram observadas mudanças 

substanciais no uso/cobertura do solo (Tabelas 5 e 6 em anexo; Mapas individuais em 

anexo) na bacia de drenagem no entorno do manguezal de Guaratiba, como o aumento 

na área urbana em torno de 6 vezes (de 8 para 51 km²), ou seja mais de 500%. Além 

disso, houve a  redução de cerca de 30 % (de 19 para 13 km²) nas áreas de manguezal 

(franja, floresta e transição), assim como de 20 % da Planície Hipersalina (de 9 para 7 

km²) (Tabela 4 e Fig. 10). A variação da linha do Manguezal em relação à costa, assim 

como nas demais áreas do entorno, também pode ser evidenciada (Fig. 11). 

 

Tabela 4: Variação das Classes em Km² e em Porcentagem 

Classes Variação em Km² Variação em % 

Floresta de Manguezal 19 - 13 ↓  29 

Planície Hipersalina 9 - 7 ↓  23 

Área Urbana 8 - 51   ↑  519 
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Figura 10: Série Temporal do Uso e Cobertura no entorno da Bacia de Drenagem do Manguezal de Guaratiba-RJ de 1965 a 2016 a partir de fotografia aérea de 1965 e 
imagens de satélite LANDSAT nos demais anos (detalhes na seção de Material e Métodos).  
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 Figura 11: Comparação da variação da Linha de Manguezal dos anos de 1963 e 2016.  

 

 Essas mudanças de uso e cobertura do solo ao longo dos últimos 50 anos foram 

acompanhadas de variações nas concentrações de nutrientes em ambos os testemunhos 

de solo estudados (Fig. 12). No entanto, ambos os nutrientes NT e PT apresentaram 

flutuações distintas nesse período de elevado  crescimento da área urbana no entorno. 

Nos sedimentos da planície hipersalina, os conteúdos de NT aumentaram  a partir do 

início da década de 1970, passando de 2,1 em 1962 para 3,3 g Cm-² yr-1 em 2008, 

enquanto os teores de PT permaneceram relativamente constantes, variando entre 2,1 e 

1,7 g Cm-² yr-1 entre 1962 e 2008. Por sua vez, os sedimentos da floresta de manguezal 

apresentaram aumentos relativamente intensos de NT em dois momentos, de 16,0 a 36,0 

entre 1982 e 1986, assim como de 27,0 a 54,0 g Cm-² yr-1 entre 2009 e 2012. 
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Figura 12: Relação do aumento das concentrações de NT e PT (g Cm-² yr-1) com o crescimento da área 

urbana (%) em testemunho na Planície Hipersalina e Floresta de Manguezal entre 1965-2016. Linhas 

vermelhas com retângulos indicam concentração de NT, linhas pretas com triângulo invertido indicam 

concentração de PT. Barras pretas, marrom e verde, referem-se respectivamente à: área urbana, planície 

hipersalina e floresta de manguezal. 

 

 

 Em relação à distribuição superficial dos teores de P no sedimento, a região de 

Planície Hipersalina apresentou menores teores de todas as formas de P estudadas, 

representando em torno de 40, 67 e 57% para PO, PI e PT respectivamente, do que as 

demais regiões (Tukey-Kramer, p<0,05; Fig. 13, tabela 7 em anexo). Os maiores teores 

médios de PO, cerca de 561 (µg g-1), foram observados nas regiões de Franja e Floresta 

de Manguezal, enquanto os valores médios mais altos de PT, cerca de 1512 (µg g-1), nas 

três regiões com vegetação lenhosa. 
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Figura 13: Distribuição espacial de PT, PO e PI (µg/g-1 P) nas áreas de Franja, Floresta de Manguezal, 
Transição e Planície Hipersalina. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 A série temporal no presente estudo permitiu avaliar intensos avanços da 

urbanização no manguezal sobre as porções de Floresta e de Planície Hipersalina. O 

desmatamento tanto da Mata Atlântica quanto da Floresta de Manguezal (GHIZELINI; 

MENDONÇA-HAGLER; MACRAE, 2012), bem como da realização 

de aterros nos terrenos mais consolidados da Planície Hipersalina (SOARES, et al., 

2008) poderiam ser as principais causas da significativa redução de área desses 

ecossistemas ao longo dos últimos 50 anos.  

 

Em relação à eutrofização, os resultados ora descritos na floresta de manguezal e 

planície hipersalina adjacente confirmaram que a expansão urbana pode ser relacionada 

à substancial intensificação dos aportes de N nas áreas costeiras (CARREIRA; 
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WAGENER, 1998; LEE et. al, 2006). Os aumentos abruptos nos teores de NT 

observados na Floresta de Manguezal poderiam ser relacionados à redução da área de 

vegetação e da subsequente capacidade do ecossistema de reter nutrientes 

(KATHIRESAN, 2012).  Por sua vez, os valores pouco variáveis de P ao longo do perfil 

de sedimento em ambas as áreas de floresta e planície hipersalina do manguezal 

poderiam indicar a potencial incorporação deste nutriente pela vegetação arbórea 

(FELLER et al., 2003; FELLER; LOVELOCK; MCKEE, 2007) e microalgas 

bentônicas (ADAME et al., 2012; MASUDA; ENRICH-PRAST, 2016), uma vez que os 

rios contribuintes da bacia da baía de Sepetiba apresentam elevada carga de compostos 

fosfatados (LEMOS, 2015; CASTRO et al, 2012; CUNHA; MONTEIRO; ROSMAN, 

2002). 

 

 Além disso, a  distribuição superficial dos teores das diferentes formas de P (PO, 

PI e PT) confirmou a heterogeneidade intra-ecossistêmica também observada nos 

testemunhos datados para os últimos 50 anos. A Floresta poderia ter apresentado os 

maiores teores de nutrientes do que a planície hipersalina adjacente devido a maior 

frequência de inundação pelos aportes marinhos e fluviais provenientes da bacia de 

drenagem. Enquanto a Planície Hipersalina, distante de tais aportes, apresentou os 

menores valores de todas as formas de P. Além da sua localização, a alta salinidade da 

água intersticial aliada à baixa pluviosidade são fatores que influenciam nas baixas 

concentrações de P conforme relação inversa entre salinidade e fósforo já observadas 

em manguezais estuarinos tropicais (ROBERTSON; ALONGI, 1992). Estes padrões de 

fósforo observados são acentuados em períodos de seca quando a produção primária é 

mais elevada (SARALA et al., 1983; BALAKRISHNAN et al., 1984).Os 

maiores  teores de NT e PT na Floresta de Manguezal em relação à Planície Hipersalina 

adjacente poderiam ser atribuídos à maior influência dos aportes marinhos e fluviais 

desde bacias de drenagem desprovidas da constituição de infrasestrutura de coleta e 

tratamento de esgotos (SANDERS et al., 2010; WOODROFFE et al., 2016). Essa 

carência de saneamento básico tem sido largamente descrita não somente no estuário da 

Baía de Sepetiba (SANTOS, 2007), mas também em outros manguezais do Brasil 

(SANTOS; FILHO; MENDONÇA, 2011; SANTOS; FURLAN, 2010). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Nossos resultados revelam um progressivo processo de degradação do 

manguezal de Guaratiba associado ao crescimento na mancha urbana no seu entorno ao 

longo dos últimos 50 anos, causando acentuada redução de área por ações de 

desmatamento e aterros, bem como intensificação dos aportes de nutrientes em especial 

os fosfatados. Na escala intra-ecossistêmica, a maior frequência de inundação 

pelas águas provenientes da bacia de drenagem pode ter contribuído para a maior 

eutrofização nas áreas de floresta de manguezal do que na planície hipersalina 

adjacente. Portanto, evidencia-se a premente necessidade de ações de mitigação das 

mudanças globais no sentido de manter o crucial papel biológico e físico dos 

manguezais na zona costeira, as quais integrem não somente o controle do 

desmatamento mas também a constituição de infraestrutura de coleta e tratamento de 

efluentes domésticos na bacia de drenagem. 
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ANEXOS 

Tabela 5: Valores de Área (km²) de Cada Classe 

 1965 1973 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Classes Km² Km² Km² Km² Km² Km² Km² Km² Km² Km² 

Água 1,124448136 0,227819 0,415237 0,385783 0,274107 0,358671 0,278559 0,324953 0,480422 0,246072 

Apicum 8,865179443 8,824001 8,988973 9,317796 8,305644 8,609389 8,496123 7,809111 7,414535 6,793944 

Área 

Urbana 

8,340658602 23,54888 25,84744 32,42958 35,34245 34,52479 34,90416 37,17815 39,98065 51,2143 

Campo 12,2994 13,4712 18,162 8,952803 5,6088 4,5765 14,80581 1,7388 1,568607 2,446109 

Mangue 19,05151865 17,16392 18,18228 11,61198 10,98676 12,6487 11,46687 13,92651 13,44619 13,65766 

Solo 0,6741 0,2664 0,486 8,572041 4,187953 14,38765 16,56799 17,5733 5,483682 10,09303 

Vegetação 122,2221422 109,0752 100,4955 101,3075 107,8717 97,47174 86,05793 94,02662 104,2034 88,12632 

           

Soma 172,58 172,58 172,58 172,58 172,58 172,58 172,58 172,58 172,5774 172,5774 

 

Tabela 6: Porcentagem de Cada Classe 

 1965 1973 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Classes                 %            %          %            %           %           %           %            %           %           % 

Água 0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 

Apicum 5,1 5,1 5,2 5,4 4,8 5,0 4,9 4,5 4,3 3,9 

Área 

Urbana 

4,8 13,6 15,0 18,8 20,5 20,0 20,2 21,5 23,2 29,7 

Campo 7,1 7,8 10,5 5,2 3,3 2,7 8,6 1,0 0,9 1,4 

Mangue 11,0 9,9 10,5 6,7 6,4 7,3 6,6 8,1 7,8 7,9 

Solo 0,4 0,2 0,3 5,0 2,4 8,3 9,6 10,2 3,2 5,8 

Vegetação 70,8 63,2 58,2 58,7 62,5 56,5 49,9 54,5 60,4 51,1 

           

Soma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 7: Valores de concentração de PT, PI e PO de cada ponto 

Concentração Média 

(µg g-1) / Erro 

Padrão 

Franja Floresta Transição Planície 

Hipersalina 

PO 554,0±94,11 586,5±50,87 642,2±55,38 247,0±16,41 

PI 883,7±21,00 996,0±62,87 872,9±33,01 617,1±11,22 

PT 1438±92,79 1583±46,93 1515±66,17 864,1±14,69 

 

 

Figuras Individuais (Mapeamento)  
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