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RESUMO 

 

 

Os manguezais são ecossistemas típicos das zonas costeiras. Formam-se na mistura das 

águas doces com salgadas como os estuários, baías e lagoas costeiras. Este tipo de ambiente 

tem salinidade variável e caracteriza-se por ser uma vegetação típica lenhosa, com uma amplia 

distribuição em todo o mundo, ocorrenndo em áreas tropicais e subtropicais. Atualmente a 

relação do homem com o manguezal é desarmônica, onde este ambiente é objeto de lançamento 

de resíduos sólidos, lançamento de esgotos industriais e domésticos, desmatamento e aterros, 

também sofrendo agressões provenientes das mudanças climáticas. O produto destas 

interferências ameaça a sobrevivência dos manguezais, caso não sejam tomadas rapidamente 

medidas efetivas para conservação, preservação e conscientização da importância deste 

ecossistema para natureza. Os manguezais tendem a se extinguir colocando em risco todo o 

equilíbrio da zona costeira caso não haja um plano de manejo adequado. De tal forma, o objetivo 

deste trabalho busca avaliar os efeitos causados pelas mudanças climáticas e as atividades 

antrópicas no manguezal de Barra de Guaratiba, na qual se pretendem mediante a comparação 

das imagens (1976, 2005 e 2015) observar as mudanças ocorridas, com o fim de se obter o uso 

do solo, assim como também as áreas vulneráveis a derramamento de óleo no manguezal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: Manguezal, Impacto ambiental, Geoprocessamento. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Mangroves are typical ecosystems of the coastal zones, they are formed in the mixture 

of the fresh and salty water like estuaries, bays and coastal lagoons. This type of environment 

has variable salinity, is characterized by a typical woody vegetation, with a wide distribution in 

the whole world, being typical in tropical and subtropical areas. Nowadays, the relationship 

between man and the mangrove is disharmonic; being the object of solid waste disposal, the 

launching of industrial and domestic sewage, deforestation and landfills, also suffering 

aggressions from climate change. The product of these interferences threatens the survival of 

mangroves, if effective measures are not taken quickly for conservation, preservation and 

awareness of the importance of this ecosystem to nature, mangroves tend to become extinct, 

putting at risk the whole balance of the coastal zone. Thus, the objective of this work is to 

evaluate the effects caused by climate change and anthropogenic activities in the mangrove of 

Barra de Guaratiba, in which the images (1976, 2005 and 2015) are intended to observe the 

changes that have taken place, the purpose of obtaining the use of the soil, as well as the areas 

vulnerable to oil spill in the mangrove. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os manguezais são uns dos ecossistemas mais importantes e produtivos do planeta. 

Além de serem responsáveis pelo fornecimento dos recursos e serviços ambientais que 

sustentam atividades econômicas nas áreas costeiras, protegem as zonas úmidas costeiras da 

erosão pelas ondas e pelo vento, sendo um berçário importante para diversas espécies de peixes, 

crustáceos, mamíferos, aves e insetos. É por isso que se faz necessário estudar os diferentes 

impactos que afetam a este tipo de ecossistema, ganhando peso ao trazer à população os 

problemas que o afetam (exemplo a pressão urbana sobre a vegetação), e consequentemente os 

efeitos que eles teriam, acarretando impactos negativos sobre a população local. 

Segundo a OIMT (2002), a presença e/ou ausência da extensão dos manguezais vai 

depender da Geografia, a topografia costeira (incluída a Geomorfologia) e o regime da maré de 

cada região, a estrutura, as propriedades físicas, a composição química, a salinidade, acidez do 

solo e os sedimentos, a natureza do substrato, assim como o clima, vai determinar o 

desenvolvimento, o crescimento e a produtividade dos manguezais.  

A distribuição dos manguezais no mundo para o ano 2000 foi de 137.600 km² em 118 

países e territórios das regiões tropicais e subtropicais, representando uma área total de 0,7% 

do total de bosques tropicais do mundo (GIRI et al. 2011). Por outro lado, de acordo com 

Spalding et al. (2010), as florestas de manguezais ocupam uma área de 152.361 km², em 123 

países, onde a maior área de manguezais é na Indonésia com 31.894 km², deixando o Brasil 

com o segundo lugar com uma área de 13.000 km².  

De acordo com a Femar (2001), na costa brasileira, os manguezais estão distribuídos 

desde o Amapá no extremo norte do Brasil até o Estado de Santa Catarina. No Estado do Rio 

de Janeiro, encontra-se principalmente na região Norte Fluminense (Foz do Rio Paraíba do Sul); 

na baía de Guanabara; na baía de Sepetiba (Guaratiba) e na região Sul Fluminense tem presença 

na baía de Ilha Grande (municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati) (FEMAR, 2001). 

 Os manguezais de Barra de Guaratiba encontram-se na zona oeste do municipio do Rio 

de Janeiro, especificamente no bairro de Guaratiba. Segundo Soares et al. (2011) esses 

manguezais são compostos por duas características: o bosque de manguezal e o apicum, os 

quais estão intimamente integrados, do ponto de vista integral, funcional e da sua dinâmica.  Ao 

longo do tempo os manguezais em todo o mundo têm sido afetados direta e indiretamente pelas 

atividades humanas. Segundo a OIMT (2002) a demanda internacional e nacional dos recursos 

florestais e espaço terrestre dos manguezais, hoje em dia é uma das principais causas da 



13 
 

 

 

 

destruição desses ecossistemas. Deve-se notar que os manguezais são um ecossistema 

altamente vulnerável tanto pelas atividades antrópicas como pelos eventos extremos naturais, 

tais como: furacões, tempestades, erosão costeira, e subida do nível do mar, sendo este último 

caracterizado como um dos principais fatores de vulnerabilidade (MCLEOD e SALM 2006). 

 De acordo com Soares et al. (2011) os manguezais têm a capacidade de se adaptar ao 

aumento do nível do mar, permitindo migrar para o continente, mas tudo depende da topografia, 

a fonte de sedimento, taxa de aporte de sedimentos, área da bacia de drenagem; amplitude da 

maré, dinâmica costeira e a taxa de elevação do nível do mar. Cada um desses fatores vai 

determinar o balanço entre a elevação do nível do mar e sua compensação através de processos 

de deposição de sedimentos, assim como a existência de áreas planas que farão possível a 

acomodação/retração dos manguezais, caso tenha uma elevação relativa do nível do mar. Uma 

das questões a abordar neste trabalho é ver essa dinâmica na área de estudo, a possibilidade de 

migração dos manguezais para uma eventual subida do nível do mar, tal como o exemplifica 

Soares et al. (2011).  

 Embora grande parte dos manguezais de Barra de Guaratiba se encontre dentro do 

perímetro da Reserva Biológica de Barra de Guaratiba, que por ser uma unidade de conservação 

não deveria apresentar nenhum impacto causado pelo homem, esses manguezais estão 

apresentando diferentes problemas ao longo dos anos, devido principalmente ao crescimento 

da infraestrutura industrial, residencial, e comercial que foram estabelecidos dentro e no limite 

da RBG, provocando diferentes impactos ambientais de origem antrópica, afetando diretamente 

a flora e fauna deste lugar. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, a região de Barra de Guaratiba apresenta construções sem planejamento 

urbano e sem estudos de impactos ambientais. De acordo com Mello (2015) o fenômeno da 

ocupação desordenada dos grandes centros urbanos atinge grandes e médias cidades no Brasil. 

Este fato leva ao crescimento urbano irregular onde não param de chegar novos residentes, e 

regiões como Guaratiba sofrem com o crescimento urbano sem planejamento.  No trabalho de 

campo feito em 17 de junho de 2016, foi corroborado que a área de estudo apresenta um 

crescimento urbano sem planejamento, especialmente na estrada principal de Barra de 

Guaratiba, onde foram observadas diferentes casas sem serviços básicos como sistema de 

esgoto, o que afeta diretamente os manguezais e as espécies animais que nele se encontram.  

 Segundo Mello (2015) a região de Guaratiba composta pelos Bairros de Barra de 

Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Guaratiba, eram uma área que até meados do século passado 

tinham características essencialmente rurais, contando com baixa ocupação antrópica e com 

grandes áreas preservadas. Foi a partir dos anos 80 que a região se desenvolveu com o 

surgimento de distritos industriais nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz, causando uma 

forte especulação imobiliária, acelerando o processo de ocupação desordenada nessa região.  

Dessa forma, pretende-se mostrar para a população em geral, os impactos ambientais 

que estão afetando os manguezais e tal como aqueles que provocam a redução do mesmo. Este 

impacto trará consigo perdas econômicas e ecológicas no setor de Barra de Guaratiba, afetando 

o estado do Rio de Janeiro, já que é uma área de preservação ambiental onde a vegetação de 

mangue encontra-se em melhores condições ambientais comaparda a todo o Estado. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar os possíveis efeitos gerados pela dinâmica antrópica e a mudança climática no 

mangue de Barra de Guaratiba, no estado do Rio de Janeiro, Brasil entre um período de 39 anos, 

nas datas 1976, 2005 e 2015. 

 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

1. Avaliar as mudanças ocorridas no manguezal de Barra de Guaratiba ao longo de 39 

anos. 

 

2. Simular cenários futuros com base a estimativas das taxas de aumento do nível do mar, 

para mostrar as áreas urbanas e de manguezal que serão afetadas por um eventual 

aumento do nível do mar.  

 

3. Listar os impactos gerados pela pressão antrópica no manguezal e propor 

recomendações  
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

4.1. Características do ecossistema manguezal 

 

Os manguezais são ecossistemas típicos de áreas litorâneas, formando-se em regiões de 

mistura de águas doce com salgadas como estuários, baías e lagoas costeiras. Estes ambientes 

apresentam salinidade variável, e caracterizada por vegetação lenhosa típica, tendo uma ampla 

distribuição ao longo do planeta, sendo exclusivos nas zonas tropicais e subtropicais (FEMAR, 

2001). Esses ecossistemas colonizam depósitos sedimentares formados por áreas lamosas, 

argilosas ou arenosas, ocupando a faixa entremarés até o limite superior das preamares 

equinociais (MENGHINI, 2004). 

O ecossistema manguezal pode apresentar duas feições diferentes: a feição “Mangue”, 

a qual é a mais externa, onde o encontro de águas de rios com a do mar, faz com que o mangue 

fique mais exposto às lavagens pelas marés, desenvolvendo-se em solos principalmente 

lamosos. Nas porções mais internas do manguezal, pode ser encontrada a feição “Apicum” a 

qual é atingida pelas águas estuarinas ou marinhas nas preamares de sizígia, caracterizando-se 

pela elevada salinidade e por ser áreas com uma vegetação gramínea. O Apicum atua como 

zona de amortecimento e zona de transição do mangue, sendo parte importante para a 

colonização do mangue (SCHAEFFER-NOVELLI et al. 2015) 

Os manguezais são um dos ecossistemas mais produtivos do planeta, contribuindo para 

a biodiversidade de relevância mundial, devido ao fornecimento dos recursos e serviços 

ambientais que sustentam atividades econômicas. São de grande importância para a 

manutenção de bens e serviços e também asseguram a integridade ambiental da faixa costeira 

(ICMBio, 2018). 

Muitas vezes pode-se confundir o termo mangue com manguezal, para isso é preciso 

entender ambos os termos. O mangue seria empregado para designar um grupo floristicamente 

de árvores os quais são diversas e tropicais, pertencendo a famílias botânicas sem qualquer 

relação taxonômica entre si, compartilhando características fisiológicas similares. Por outro 

lado, o manguezal é usado para descrever comunidades florestais ou o ecossistema manguezal, 

sendo o espaço onde interagem diferentes tipos de micro-organismos, plantas e animais 

ocupando o mesmo ambiente físico (ICMBio, 2018).  
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 4.1.1. Desenvolvimento e distribuição geográfica dos manguezais 

 

   De acordo com Correia e Sovierzoski (2005) o fator mais importante no 

desenvolvimento e distribuição dos manguezais é a temperatura, pluviosidade, e uma 

geomorfologia de planícies. Com relação à temperatura são necessárias médias anuais acima 

de 20°C e mínimas superiores de 15°C, sendo a amplitude térmica em torno de 5°C. A 

precipitação pluvial deve ser acima de 1500 mm/ano e sem prolongados períodos de seca. A 

vegetação de mangue atinge uma altura de aproximadamente 30 metros ao norte do Brasil, 

ficando na parte sul os manguezais que sua altura dificilmente excede mais de um metro.  

Conforme Richieri (2006) os manguezais podem ser distinguidos mundialmente em 

duas zonas de acordo a sua distribuição: Zonas Ocidental, incluindo a África Ocidental, as 

costas da América e o Caribe e Zona Oriental a qual compreende as costas da África Oriental, 

sul da Ásia e Pacífico, incluindo desde ilhas até a Austrália e onde está concentrada a maior 

diversidade (Figura 1). 
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Figura 1: Distribuição mundial de manguezais. 

Fonte: WCMC1 (1997 apud Richieri, 2006, p. 39). 

 

 

Já para o ano 2000 Giri et al., (2010) informou que aproximadamente 75% dos 

manguezais do mundo são encontrados em apenas 15 países, e só um 6,9% estão em áreas 

protegidas. De acordo com o ICMCBio (2018) o manguezal no Brasil cobre aproximadamente 

1.398.966,1 milhões de hectares, e tal como se mostra na tabela 1, os estados que ocupam maior 

área de mangues seriam: Maranhão com 505 mil ha, Pará com aproximadamente 390 mil ha, e 

                                                
1 WCMC. Mapa Mundial de Recifes de Corais e Manguezais. [S.l.], WCMC. 1997. 
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por ultimo Amapá com 226 mil ha. Estando 87% dos mangues Brasileiros dentro de alguma 

unidade de conservação. 

 

 

Tabela 1 – Áreas de manguezais no Brasil. 

Unidade Federativa  Hectares % dos Mangues do Brasil 

   

Alagoas 5.535,3 0,4% 

Amapá 226.894,8 16,2% 

Bahia 89.932,0 6,4% 

Ceará 19.518,2 1,4% 

Espiritu Santo  7.971,6 0,6% 

Maranhão 505.490,1 36,1% 

Pará 390.589,4 27,9% 

Paraíba 12.565,2 0,9% 

Paraná 31.199,1 2,2% 

Pernambuco 17.173,0 1,2% 

Piauí 5.549,9 0,4% 

Rio de Janeiro 13.779,9 1,0% 

Rio Grande do 

Norte 

13.535,3 1,0% 

Santa Catarina 10.401,3 0,7% 

São Paulo 22.287,3 1,6% 

Sergipe 26.543,6 1,9% 

Total 1.398.966,1 100,0% 
Fonte: Adapatado de: Atlas dos Manguezais do Brasil. ICMCBio (2018) 

 

 

 

Segundo a Femar (2001), na costa brasileira, os manguezais existem desde a foz do rio 

Oiapoque, no Estado do Amapá (4º 30' latitude Norte), até o Estado de Santa Catarina, tendo 

como limite sul o município de Laguna, na latitude 28º 30' S, que é devido ao avanço das massas 

polares e correntes oceânicas de origem Antártica.  Freitas et al. (2018) demonstra a distribuição 

dos manguezais na figura 2. 
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Figura 2 – Mapa da distribuição dos manguezais no Brasil. 

Fonte: Freitas et al. (2018). 

 

 

 

No Rio de Janeiro, os manguezais estão distribuídos ao longo da Baía de Sepetiba e 

Baía de Guanabara, além do sistema lagunar Jacarepaguá - Barra da Tijuca, e de pequenas 

porções na praia de Grumari e a Lagoa Rodrigo de Freitas (SOARES, 2011). 

No trabalho de Lardosa et al. (2011) como resultado do mapeamento feito nas áreas de 

ocorrência de manguezal no Rio de Janeiro, eles obtiveram que os principais remanescentes de 

manguezais estão distribuídos nas redes hidrográficas da Baía da Ilha Grande, Guandú e a baía 

de Guanabara, caracterizadas pelo o denso aporte fluvial e pelas extensas áreas abrigadas. 

Assim mesmo Soares (2011) afirma que das áreas anteriormente já mencionadas, a 

Reserva Biológica Estadual de Guaratiba seria a área que tem um dos principais manguezais, 

localizada na região de Guaratiba, na porção leste da Baía de Sepetiba, zona oeste do município 

do Rio de Janeiro. Neste lugar se concentram os principais e mais significativos Apicuns, e 

grande parte dos manguezais apresenta bom estado de conservação, pois estão inseridos na 

Reserva Biológica Estadual de Guaratiba.  
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4.1.2. Tipos de manguezais 

 

 

Segundo a Femar (2001), os manguezais correspondem a um tipo de vegetação arbóreo-

arbustiva. No mundo são conhecidas aproximadamente 56 espécies de manguezal, sendo no 

Estado de Rio de Janeiro encontrado o mangue branco (Laguncularia racemosa); o mangue de 

botão (Conocarpus erectus); a siribeira, o mangue siriba ou preto (Avicennia germinans e 

Avicennia schaueriana) e o mangue sapateiro ou vermelho (Rhizophora mangle). No Brasil 

ainda existem outras duas espécies popularmente conhecidas como mangue vermelho 

(Rhizophora harrisonii e Rhizophora racemosa), as quais ocorrem nos manguezais dos Estados 

do Maranhão, do Pará e do Amapá. 

Em relação aos tipos de mangue (figura 3) comumente encontrados no Brasil Maia et 

al. (2005) define: 

 

A Laguncularia racemosa é conhecida pelos ribeirinhos como mangue branco, podendo atingir 

12 metros de altura e diâmetro do tronco de 30 centímetros. Sua folha oval apresenta pecíolo e 

nervura central avermelhados com um tom mais escuro que as espécies descritas acima. Estão 

na porção baixa e intermediária dos estuários e no perfil de marés, na posição de média e alta. 

Podem se apresentar como arbustos ou árvores.  

 

Conocarpus erectus é a espécie que habita a porção mais alta do perfil de maré, sendo 

encontrada na fração mais arenosa e topograficamente mais elevada do leito do rio. É chamada 

popularmente de mangue de botão ou ratinho. Pode atingir alturas de até 10 metros, seu tronco 

atinge um diâmetro de até 30 centímetros e tem forma de “V”, razão pela qual o torna útil na 

fabricação de pequenas embarcações construídas pela comunidade ribeirinha. 

 

O gênero Avicennia é popularmente chamado de mangue preto, siriúba ou seriba. Seu sistema 

de raízes é totalmente diferente do gênero Rhizophora, possuindo formas mais regulares 

dotadas de pneumatóforos e pela cor verde claro de suas folhas. (ICMBio, 2018) 

 

Rhizophora mangle, também conhecida popularmente como mangue verdadeiro, tem como 

principal característica suas raízes aéreas que partindo do tronco em formato de arcos, atinge o 

solo permitindo uma maior sustentação em solos pouco consolidados. Pode alcançar uma altura 
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de até 19 metros e apresenta um diâmetro médio de 30 centímetros. Localiza-se nas porções de 

baixas e médias salinidades dentro da zona estuarina. Ao longo do perfil intermaré ela pode ser 

encontrada nas porções mais baixas e médias. Sua folha tem formato arredondado e às vezes se 

mostra com aspecto desgastado. Pode ser encontrada na forma de árvores e arbustos. 
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Figura 3 – Tipos de manguezais mais comuns encontrados no Brasil. (Figura A) Laguncularia racemosa Fonte: 

Mangue e restinga (2011). Figura B) Conocarpus erectus Fonte: Karen Segueri. Figura C) Rhizophora mangle 

Fonte: Karen Segueri. Figura D) Avicennia Fonte: Mangue e restinga (2011). 
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4.1.3. Fauna dos manguezais 

 

 

Segundo Ceará2 (2006 apud MOURA-FÉ et al. 2016, p. 31) a fauna é bem diversa com 

exemplares de peixes, répteis, crustáceos, insetos e aves, os quais podem ser encontrados em 

cinco zonas diferentes: canais de maré, margens dos canais, base dos bosques, troncos e raízes 

aéreas e a copa das árvores, utilizando esses ambientes como locais de reprodução, alimentação 

e crescimento.  

Do mesmo modo Maia et al. (2005) menciona que a fauna é derivada dos ambientes 

marinhos e terrestres adjacentes. O quadro 1 apresenta a distribuição composta principalmente 

por elementos de origens terrestres como insetos, aves e mamíferos. Estes organismos estão 

presentes em áreas que não sofrem influências das marésnão apresentando adaptações 

específicas a este ecossistema. No entanto, muitas vezes, utilizam estas áreas para alimentação 

e reprodução, e em troca contribuem com o insumo de nutrientes através de suas fezes e 

polinização. 

 

 

Quadro 1 – Fauna encontrada nos manguezais. 

Grupo Espécie 

Insetos Borboletas, aranhas, mariposas, libélulas, 
abelhas, mutucas e mauins. 

Crustáceos Aratu, siri-azul, camarão, carangueijo-ucá, 
guaiamu, chama-maré, cracas, lagosta. 

Moluscos Caramujo do mangue, ostra, sururu, 
chumbinho, pé-de-galinha, papa-fumo, 
lambreta, samaguaiá, mexilhão.  

Peixes Tainha, robalo, sardinha, bagre, savelha, 
parati, acará, garoupa, manjuba, baiacú.  

Aves Garça azul, gavião do mangue, sebinho do 
mangue, saracura do mangue (aves 
permanentes); garça branca, guará, atobá, 
binguá, maguari, socoí, socó, marreca, irerê, 
frango d’agua, piaçoca, maçarico-de-coleira, 
colhelheiro, anu do brejo, alma-de-gato, saci, 
martim-pescador, pica-pau, viuvinha (aves 
migratórias). 

Répteis Jacaré caiman, jacaré do papa amarelo, cobra 
do mangue, tartaruga, lagarto. 

Mamíferos Preá, capivara, lontra, guaxinim, sagui. 

Fonte: Adaptado de Projeto BTS (2015) 

 

                                                
2 CEARÁ. Governo do Estado do Ceará. Atlas dos Manguezais do Nordeste do Brasil. Fortaleza: 

SEMACE, 2006. 
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4.2.1. Importância dos manguezais  

 

Segundo Schaeffer-Novelli e Junior (2018) uma das funções do manguezal seria o 

aprisionamento de diferentes tipos de sedimento entre suas raízes e troncos, retendo também 

poluentes, impedindo que esses poluentes contaminem as águas costeiras adjacentes. Os autores 

também ressaltam a importância do mangue como atenuadores de eventos causados por 

tempestades nas áreas costeiras, debilitando a energia das ondas, garantindo a melhoria das 

águas estuarinas e costeiras e ao mesmo tempo atuando como filtro biológico e protegendo a 

linha de costa.  

Por outro lado, a Femar (2001), apresenta também diferentes outras funções dos 

manguezais:  

 

● Proteção da linha de costa: desempenha a função de uma barreira, atuando contra a ação 

erosiva das ondas e marés, assim como em relação aos ventos. 

 

● Retenção de sedimentos carreados pelos rios em virtude do baixo hidrodinamismo das 

áreas de manguezais, as partículas carreadas precipitam-se e somam-se ao substrato. Tal 

sedimentação possibilita a ocupação e a propagação da vegetação, o que viabiliza a 

estabilização do sedimento fino a partir do sistema radicular dos mangues. 

 

● Ação depuradora, onde o ecossistema funciona como um filtro biológico em que 

bactérias aeróbias e anaeróbias trabalham a matéria orgânica e a lama promove a fixação 

e a inertização de partículas contaminantes, como os metais pesados.  

 

● Área de concentração de nutrientes localizados em zonas estuarinas, os manguezais 

recebem águas ricas em nutrientes oriundos dos rios e do mar.  

 

● Renovação da biomassa costeira - como áreas de águas calmas, rasas e ricas em 

alimento, os manguezais apresentam condições ideais para reprodução e 

desenvolvimento de formas jovens de várias espécies tal como foi mostrado no quadro 

1, inclusive de interesse econômico, principalmente crustáceos e peixes. Funcionam, 

portanto, como verdadeiros berçários naturais. 
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● Áreas de alimentação, abrigo, nidificação e repouso de aves. As espécies que ocorrem 

neste ambiente podem ser endêmicas, estreitamente ligadas ao sistema, visitantes e 

migratórias, onde os manguezais atuam como importantes mantenedores da diversidade 

biológica. 

 

Por outro lado, Soares3 (2006 apud SOARES et al. 2011, p. 260) destaca a importância da 

planície hipersalina (Apicum) como ecossistema associado na manutenção da integridade da 

floresta de mangue, listando as seguintes funções: 

 

 Zona de amortecimento e proteção das florestas de mangue associadas. 

 Fonte de nutrientes para essas florestas de mangue associadas, estuários e zonas 

costeiras, tanto alóctone como autóctone 

 Fonte de carbono orgânico dissolvido  

 Importante componente da dinâmica geomorfológica 

 Refúgio para as florestas de mangue frente à elevação do nível do mar, associado ao 

aquecimento global 

 Área de expansão de comunidades biológicas  

 Área de alimentação de diversas espécies 

 

Outra função importante a mencionar seria o seqüestro de carbono, no estudo de Donato et 

al. (2011) eles mencionam que as florestas de mangue estão entre a mais ricas em carbono nos 

trópicos, devido a riqueza de matéria orgânica contida no solo desse ecossistema, transferindo 

o carbono para seus sedimentos o qual fica estocado por séculos. 

   

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Soares, Mario L.G. (Coord.). 2006. Laudo Biológico do Sistema Caravelas – Nova Viçosa com Vistas à Criação 
da Reserva Extrativista do Cassurubá. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 247 p 
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4.2.2. Impactos ambientais no manguezal  

 

Segundo Femar (2001) no Brasil e, em particular no estado do Rio de Janeiro, o processo 

histórico de ocupação do solo resultou em muita pressão e, em consequência, na redução de 

diversas áreas de manguezais. Tendo diferentes consequências como:  

 

● Desmatamento: É uma das principais alterações mais antigas no Brasil, praticado 

desde o século XVI.  

 

● Esgotos domésticos: Os esgotos domésticos provêm das casas e possuem um alto teor 

de matéria orgânica.  

 

● Crescimento urbano: a ocupação urbana e intensa industrialização provocaram aos 

longos dos anos poluição das áreas de manguezais, afetando a flora e fauna dessa 

vegetação.  

 

● Recursos hídricos: os rios afetados por atividades industriais tendo diferentes 

substâncias químicas provocaram diretamente a instabilidade ambiental do manguezal.  

 

● Lixo: a maioria das pessoas que moram nas áreas beira dos rios, lagoas, baías, lagunas, 

jogam o lixo próximo a eles, provocaram contaminação das águas afetando 

principalmente a qualidade delas e gerando um impacto na flora e na fauna.  

 

● Conforme Perinotto (2010) os principais problemas decorrentes ao derramamento de 

óleo no litoral são os prejuízos socioeconômicos causados, pois leva uma paralisação 

nas atividades que necessitam da qualidade dos ambientes costeiros, atividades 

turísticas, esportivas e industriais. Os impactos do derrame de óleo também afetam a 

saúde e o bem-estar da população. Ao longo dos anos os derrames de petróleo e seus 

derivados têm trazidos graves danos aos ecossistemas costeiros em diversas regiões do 

mundo.  

 

Segundo o ICMCBio (2018) aproximadamente 25% dos manguezais brasileiros já foram 

destruídos, tendo a aqüicultura e a especulação imobiliária como suas principais causas. No 
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quadro 2, Lacerda (2016) mostra os principais fatores de risco, degradação e destruição do 

mangue, onde explica na seguinte tabela os impactos causados pela mudança climática global 

e as mudanças regionais dos usos do solo. 

 

Quadro 2 – Principais fatores de risco, degradação e destruição do mangue 

 Vetores Pressões Impactos 

 

 

 

 

 

 

Mudança climática global. 

Alterações atmosféricas 

 

 

 

 

Aumento na concentração de 

CO2. 

 

 

 

Aumento da fotossíntese. 

 

Aumento da eficiência no uso da água.  

 

Mudanças oceânicas Aumento da temperatura e do 

nível do mar. 

Expansão latitudinal dos manguezais. 

 

Aumento da acumulação de carbono em 

sedimentos de mangue. 

 

Erosão de manguezais em ilhas e 

litorais expostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças regionais dos 

usos do solo. 

 

 

 

 

 

Barramento de rios. 

 

 

 

 

 

Diminuição do fluxo de água doce 

nos estuários. 

 

Diminuição do fluxo de 

sedimentos nos estuários. 

 

Aumento da intrusão salina. 

 

 

 

 

Aumento da salinidade do solo 

dificultando o equilíbrio osmótico. 

 

Migração dos mangues rio acima. 

Erosão de florestas costeiras. 

Erosão de antigos depósitos de mangue, 

com liberação de carbono e substâncias 

tóxicas acumuladas. 

 

 

 

 

 

Agricultura e 

urbanização. 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento da retirada de água 

 

Aumento da carga de nutrientes e 

da concentração de poluentes. 

 

Aumento da erosão de solos e da 

sedimentação estuarina. 

 

 

 

Aumento da produtividade primária. 

 

Aumento de eventos de eutrofização. 

 

Expansão de ilhas e praias estuarinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquicultura 

Aumento da carga de nutrientes e 

da concentração de poluentes. 

 

Aumento da carga de sedimentos 

pela erosão de tanques de criação.  

 

 

 

Aumento do desmatamento. 

 

Introdução de espécies exóticas. 

 

Aumento da produtividade primária. 

 

Aumento de evento de eutrofização. 

 

Expansão de ilhas e praias estuarinas. 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Lacerda (2016). 
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No entanto é importante mencionar que um dos objetivos do trabalho abrange também 

os impactos naturais que afetam os manguezais, como exemplo as mudanças climáticas e o 

aquecimento global tal como os efeitos que teria sobre esse ecossistema, especificamente um 

aumento do nível do mar, para isso se faz necessário entender cada um desses conceitos. 

 

4.3.1. Mudanças Climáticas  

 

De acordo com o IPCC (2014), às mudanças climáticas referem-se a uma mudança no 

estado do clima que pode ser identificado (por exemplo, usando testes estatísticos) devido a 

mudança na média e/ou variabilidade das suas propriedades. Estas mudanças podem persistir 

por um período prolongado, tipicamente varias décadas ou mais, podendo ser devido a 

processos naturais e/ou antropogênicos. 

 Essas mudanças climáticas têm sido observadas ao longo dos anos onde muitos 

especialistas consideram que seus efeitos tendem a crescer conforme ocorra o aquecimento do 

planeta (SANTOS, 2017), afetando a distribuição geográfica dos sistemas ecológicos, a 

variabilidade de espécies que abrigam, e mudar as condições que permitem a continuidade da 

sua existência (RICHIERI, 2006). 

 

 

4.3.2. Aquecimento Global 

 

Uma das características da atmosfera é o aprisionamento de calor proveniente do sol, 

através do processo de radiação, o que seria chamado de efeito estufa terrestre. É originário da 

própria dinâmica natural da terra, despertando interesse hoje em dia a intensificação desse 

aquecimento na toposfera, parecendo estar vinculado com às atividades antropogênicas 

(MENDONÇA, 2003). 

  O aquecimento global é um fenômeno inequívoco e, muito provável causado pelas 

atividades antrópicas, sendo a principal evidência da mudança atual do clima que foi detectado 

no aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos, no derretimento dos glaciares, e 

na elevação do nível do mar, não podendo ser mais negada MMA (2016). 

 

Segundo Caballero et al. (2007) as medições diárias da temperatura atmosférica em 

estações meteorológicas têm permitido monitorar a temperatura em diversas regiões do planeta 
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desde finais do século XIX. Com estes dados fica evidente que a temperatura média do planeta 

experimentou um aumento significativo de quase 0,5°C. O aquecimento global foi 

acompanhado de uma tendência para o aumento do CO2 atmosférico, o que indica que a causa 

dessa tendência para o aquecimento é uma intensificação do efeito de estufa.  

 

4.3.3. Variações do nível do mar 

 

De acordo Angulo e Souza (2014) o nível do mar refere-se à medida da posição da 

superfície do mar em um determinado local, onde é necessário estabelecer um nível de 

referência e, como a posição da superfície muda com o tempo também é preciso definir um 

período de medição para se obter um nível médio. O geóide é um dos níveis de referência 

utilizados, o qual corresponde à superfície equipotencial de gravidade que mais se aproxima 

por um critério de mínimos quadrados ao nível médio do mar. Tal superfície é relacionada ao 

elipsóide de referência que é o elipsóide de revolução, o qual se aproxima da forma da terra, 

hoje em dia os sistemas de posicionamento por GPS utilizam como referência o elipsóide 

WGS84 de 1984, revisto em 2004. De acordo com Church4 et al. (2013 apud SANTOS, 2017, 

p. 22) um dos principais fatores que leva ao aumento do nível do mar é o aumento da 

temperatura global, a qual leva à expansão térmica da água, tendo outros fatores que contribuem 

como as calotas e camadas de gelo e o acúmulo da água em reservatórios terrestres. 

Vieira (1981) define as variações do nível do mar, como o resultado de fenômenos 

gerais (alteração eustática) sendo derivado de profundas mudanças climáticas, e os locais 

(alteração não eustática) não alteram a posição eustática, mas modificam as relações de altitudes 

entre porções continentais e oceano, os quais são derivados de movimentos isostáticos, 

tectônicos, deformações do geóide entre outros. Com isso, o aumento do nível do mar não vai 

ser espacialmente uniforme dependendo das características anteriormente ditas. Angulo & 

Souza (2014) definem as variações do nível do mar, mais como eustáticas e aparentes. A 

primeira relacionada a variações reais do nível do mar, e as segundas são decorrentes de 

movimentações dos continentes e ilhas. As combinações resultantes dessas duas constituem as 

variações do nível relativo do mar. 

 

                                                
4 CHURCH, J. A., CLARK, P. U., CAZENAVE, A., et al., 2013, “Sea Level Change”. 

In: Stocker, T. F., Qin, D., Plattner, G.-K., et al. (Eds.), Climate Change 2013: The Physical Science Basis, 
Cambridge University Press, cap. 13, pp. 1137–1216, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
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4.4.1. Taxas de subida do nível do mar 

 

No quinto informe do IPCC (2013) a taxa de aumento do nível do mar desde a metade 

do século 19 tem sido maior que a taxa de média durante os dois milênios anteriores. Durante 

o período de 1901 a 2010, globalmente o nível médio do mar aumentou em 0,19 [0,17-0,21] m. 

com uma alta confiabilidade em que o máximo nível médio global do mar durante o último 

período interglacial (129.000 a 116.000 anos atrás). Ao menos 5 metros mais altos do que o 

presente e com uma alta confiabilidade que não sobrepassou 10 metros sobre o presente.  

Como mostra a figura 4, a diferença da taxa de aumento do nível do mar anteriormente 

mencionada, se tem o trabalho de Grinsted et al. (2009) na qual desenvolveram enfoques 

semiempíricos, que se baseiam na relação existente entre valores históricos mundiais 

observados do nível do mar e os registros atmosféricos de temperatura na superfície, indicando 

projeções que superam os informes do IPCC (UNESCO, 2010). Os autores apontam um maior 

aumento do nível do mar durante o século XXI superior a um metro, isso se a emissão de gases 

de efeito estufa se intensificar. 

 

 

 
Figura 4 – Taxas de subida do nível do mar 

Fonte: Rahmstorf (2010). 
 

 

 

Dados fornecidos pelo site oficial de The National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) em estudos feitos no Rio de Janeiro a média de tendência do nível do 

mar é de 2.18 mm/ano com um intervalo de confiança de 95% de mais ou menos 1,3 mm/ano, 
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em base a dados médios mensais do nível do mar dos anos 1963-2011 o equivalente a uma 

mudança de 0,72 pés em 100 anos. No entanto, em estudos recentes no Jet Propulsion 

Laboratory pela Nasa (2017) confirmam que o nível do mar no estado do Rio de Janeiro 

aumentou 3,3 mm por ano até 2015, tudo isso observado pelas imagens orbitais do satélite 

Grace (figura 5), no qual mostra que 30% desse aumento vem do derretimento da neve de 

Groenlandia, explicando que isso acontece em função da gravidade terrestre. O comportamento 

do solo por baixo das geleiras e a rotação da terra faz com que a camada de gelo diminui 

perdendo massa e a gravidade em torno dela se modifica. Com isso, a água do oceano próximo 

a geleira diminuía, e em poucas palavras o nível do mar cai nas proximidades de uma geleira 

derretida, mas cria uma espécie de declive no oceano bem mais longe, o que leva a um aumento 

do nível do mar nas áreas mais afastadas. 

Da mesma forma, a Unesco (2010) afirma que o manto de gelo da Groenlândia e da 

Antártida são a longo prazo os mais preocupantes no que se refere a aumento do nível do mar. 

O derretimento do manto de gelo da Groenlândia (o qual contém uma quantidade de água para 

elevar o nível do mar em aproximadamente 7m) está aumentando em massa e em extensão. 

 

 

 
Figura 5 – Simulação dos efeitos da subida do nível do mar.  

Fonte: NASA (2017) 
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4.4.2. Mudanças climáticas x Impactos nos manguezais: Possíveis respostas do manguezal 

a elevação do nível do mar. 

 

Os impactos decorrentes do aumento do nível do mar, causados pelas mudanças 

climáticas, serão diversos, e devem ser levadas em consideração diferentes taxas de 

sobrelevação divulgadas no meio científico. Segundo Richieri (2006) um pequeno aumento do 

nível médio do mar aumentaria a salinidade do estuário, favorecendo a substituição de espécies 

típicas do manguezal por outras que se adaptam facilmente ao ambiente com maior 

concentração de salinidade. Chuvas mais intensas provocariam maiores alterações nos 

sedimentos e modificariam a competição das espécies pelo substrato.  

O estudo de Gilman et al. (2007) indicaram três cenários do padrão de resposta do 

manguezal quanto às alterações do nível do mar (figura 6). Um primeiro cenário de não 

elevação (figura 6a): quando não se tem aumento do nível do mar, a posição dos manguezais é 

relativamente estável. Um segundo cenário (figura 6b) em que ocorre retração do nível do mar 

em relação a superfície de ocorrência do manguezal, onde se tem possibilidades de ocupar 

aquelas áreas submersas, e dependendo se as áreas adjacentes desenvolvem condições 

adequadas para o estabelecimento do mangue e assim poder migrar lateralmente. Por último 

temos o cenário de elevação do nível do mar (figura 6c) tendo-se em consideração uma escala 

local para períodos de tempo de décadas ou mais, quando ocorre um aumento do nível do mar 

em relação à superfície de ocupação do manguezal. A partir disso se tem à inundação 

permanente e erosão naquelas áreas, na qual ocorreriam perdas de diversidade biológica. Caso 

na área exista construções antrópicas, o manguezal não poderia migrar, dependendo totalmente 

da topografia da área na qual permita que ele possa migrar em direção ao continente, e colonizar 

novas áreas. 
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Figura 6 – Cenários para o padrão geral de respostas do manguezal a alterações do nivel do mar. A) Cenário de 

não elevação, B) Cenário de retração e C) Cenário de elevação. Fonte: Adaptado de Gilman et al. (2007). 

 

Do mesmo modo outros autores como Rashid et al. (2013) (figura 7) identificaram 5 

cenários da resposta do manguezal de acordo as mudanças do nível relativo do mar, mas 

apresentado as transgressões e regressões marinhas no litoral de Bangladesh, durante metade 

do Holoceno. O primeiro cenário (7500 anos AP) ocorreu uma transgressão, o litoral se mudou 

para o interior e área foi invadida por água salgada, tendo a criação de um ambiente estuarino 

devido a mistura da água salgado com água doce. O segundo cenário (6500 anos AP) criação 

da planície costeira lamosa fornece evidência de uma regressão marinha. O terceiro cenário 

(aproximadamente 6000 anos AP) depois da regressão o nível relativo do mar começou a subir 

tendo como resultado a acumulação de sedimentos. O quarto cenário (entre 5500 e 5000 anos 

AP) ocorreu uma regressão marinha o qual teve mudanças nas áreas estudadas como submersão 

de áreas mais baixas como Sony, no qual os mangues desapareceram e as áreas ligeiramente 

mais elevadas como Vatpara não seriam submersas pelo mar, formando o ecossistema 

manguezal.  O quinto cenário (entre 5000 e 1500 AP) o nível do mar caiu e como resultado 

o mangue migrou e se desenvolveu ambientes terrestres de água doce. 
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Figura 7 – Representação esquemática do paleoambiente em relação com às mudanças do nível relativo do mar 

Fonte: Adaptado de Rashid et al. (2013). 
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De acordo com Mcleod & Salm (2006) os manguezais possuem raízes aéreas especiais 

para viver em sedimento lamoso, as quais suportam mudanças e grandes variações de 

salinidade. Também são capazes de adaptar-se às mudanças do nível do mar, podendo migrar 

em direção ao continente ou em direção ao mar, sempre determinado pelas condições locais 

como infraestruturas e a topografia do lugar. Assim mesmo Krauss et al. (2013) afirmam que o 

aumento do nível do mar é uma preocupação devido a que muitos dos ecossistemas de 

manguezais são incapazes de migrar ao continente por causas das barreiras artificiais como 

muros e diques, por tanto eles indicam que o relacionamento entre mudança de elevação e 

estabilidade do habitat é particularmente vital, já que determina se as florestas de mangue 

podem acompanhar o ritmo do aumento do nível do mar.  

 

4.4.3. Avaliação de impactos ambientais 

 

Segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH (2016) no Brasil a Avaliação 

de Impacto Ambiental (AIA) vem acompanhada de uma série de métodos e técnicas de gestão 

ambiental reconhecidas, com a finalidade de identificar, predizer e interpretar os efeitos e 

impactos sobre o meio ambiente decorrente de ações propostas, tais como legislações, políticas, 

planos, programas, projetos, entre outros. Por outro lado, Sanchez (2013) define a Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) como um instrumento de planejamento e de prevenção do dano 

ambiental no qual vai depender do âmbito das políticas públicas, usualmente associado a um 

processo decisório, como seria o licenciamento ambiental.  

 

É preciso diferençar o que é impacto ambiental de aspecto ambiental, para isso foi 

utilizado os conceitos feitos pela ISO 14001 (2004) onde define aspecto ambiental como 

elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização (companhia, corporação, 

empresa, entre outras sejam públicas ou privadas que têm suas próprias funções e 

administração) que pode interatuar com o meio ambiente. Já para o impacto ambiental é 

definido como qualquer mudança ao meio ambiente já seja adverso ou de benefício, como 

resultado total ou parcial dos aspectos ambientais, de uma organização.  

 

Sánchez (2013) define o impacto ambiental como a alteração de qualidade ambiental, 

provocado pelas ações humanas, que implique supressão, destruição completa de habitats, 

inserção de certos elementos no ambiente como exemplo introdução de uma espécie exótica, e 
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sobrecarga de elementos no meio. A definição de aspecto ambiental pode ser entendida como 

o mecanismo através do qual uma ação humana causa um impacto ambiental. De acordo com 

Cremonez et al. (2014) São diversos os métodos de avaliação de impactos ambientais na qual 

devem ser utilizados critérios bem definidos para a escolha do mesmo devido a que cada um 

tem uma aplicação definida, entre os métodos destacam os seguintes: Método AD HOC, método 

check list (listagem), métodos de matrizes de interação, redes de interação, superposição de 

cartas, modelos de simulação, metodologias quantitativas e ambitec-agro.  

 

 

4.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÀREA DE ESTUDO 

 

Tal como se aprecia na figura 8, de acordo com o INEA (2018) a área de estudo localiza-

se na zona oeste do município do estado do Rio de Janeiro, no bairro de Guaratiba, situando-se 

na porção leste da Baía de Sepetiba. Nele encontra-se a Reserva Biológica Estadual de 

Guaratiba com aproximadamente 3360 hectares, protegendo o importante remanescente de 

manguezal na Região Metropolitana de Rio de Janeiro. Esta área possui grande valor ambiental, 

ecológico e social, por oferecer inúmeros serviços ambientais. As florestas de mangue 

representam 1601,34 hectares da unidade, com vegetação composta por Rhizophora mangle, 

Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa. As planícies hipersalinas ou Apicuns cobrem 

cerca de 704,10 hectares, além de áreas úmidas e áreas alteradas em diferentes estágios de 

regeneração. 
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Figura 8 – Localização da área de estudo 
Fonte: Karen Segueri 

 

 

 

A Reserva Biológica Estadual de Barra de Guaratiba, pertence a Região Administrativa 

de Guaratiba e segundo Santos (2015) está composta por 3 bairros que de acordo ao censo de 

2010 apresentam os seguintes valores: Barra de Guaratiba com uma população de 3577, 

Guaratiba com 110049, e Pedra de Guaratiba com 9488, com uma população total de 123114 

(POPULAÇÃO.NET.BR, 2018). 

 

Conforme ao MMA (2011) o Art. 10 da Lei No 9.985 de 2000: 

 

 A reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e 

demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta 

ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus 

ecossistemas alterados e as ações de manejos necessárias para recuperar e preservar o 

equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.   
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Segundo Santos (2015) a cobertura total nesses bairros é de 7584,19 ha compostos por 

uma vegetação de mata atlântica e sistemas associados, na qual inclui vegetação secundária, 

sendo 30% correspondente à cobertura florestal de manguezais. Destes, 99,2% de cobertura de 

manguezais são encontrados no bairro de Barra de Guaratiba, 0,6% em Guaratiba e 0,2% em 

Pedra de Guaratiba. Estes manguezais estão distribuídos nas margens da Baía de Sepetiba e dos 

principais afluentes (rios Piraquê, Piracão e Portinho).  

Os manguezais na área de estudo estão compostos por duas feições: a floresta de 

manguezais e os Apicuns ou também conhecidos como planícies hipersalinas, as quais estão 

integrados do ponto de vista estrutural, funcional e da sua dinâmica (SOARES, 2008). Por outro 

lado Dias-Brito et al. 5 (1982 apud PELLEGRINI, 2000 p.15) classifica a planície de maré de 

Guaratiba em planície de maré superior (Facie Alga e Caranguejo) a qual é hipersalina e está 

desprovida de vegetação superior, e planície de maré inferior (Facie Mangue, Sub-Facies 

Spartina e Sub-Facies Salicornia) (figura 9). 

 

 

 
Figura 9 – Classificação diagramática da planície de maré de Guaratiba 

Fonte: Pereira6 (1998 apud SILVA, 2006 p. 18). 

 

 

De acordo com o Inea (2018): 

                                                
5 DIAS-BRITO, D.; MOURA, J.A.; BRONNIMANN, P. 1982. Aspectos Ecológicos, Geomorfológicos e 

Geobotânicos da planicie de maré de Guaratiba, R. J. Ata do IV Simpbsio do Quaternario no Brasil. pp.153-

174. 
6 Pereira, S.D., 1998 – Influência da variação relativa do nível do mar no manguezal de Guaratiba – Baía de 
Sepetiba, RJ. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de geociências, Tese de Doutorado, 123p. 
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 A Reserva Biológica de Guaratiba foi criada pelo Decreto Estadual n 7.549, 

de 20 de novembro de 1974, com o objetivo de preservar manguezais e sítios 

arqueológicos, tendo sido inicialmente denominada de  Reserva Biológica e 

Arqueológica de Guaratiba, logo de passar por vários processos de revisão do seus 

limites, finalmente foram apresentados no Decreto n 32.365 de 10 de dezembro de 

2002, depois no ano 2010 foi recategorizada por a Lei Estadual n 5.842, de 3 de 

dezembro de 2010 como Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, protegendo um 

importante remanescente de manguezal na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

esses manguezais encontrados são: Rhizophora mangle, Avicennia Schaueriana e 

Laguncularia Racemosa, representadas por 1601,34 hectares da área da unidade e 

planícies hipersalinas ou apicuns cobrindo cerca de 704,10 hectares.  

 

 

5.1. Clima 

 

Segundo Estrada (2009) o clima da área de estudo de acordo a classificação Köppen 

pode ser dividido em Aw, tropical quente e úmido com estação seca no inverno, e Af, tropical 

quente e úmido sem estação seca, com uma temperatura média anual de 23,5⁰ C e uma 

precipitação média anual de 1067 mm. No entanto no resumo executivo da RBG do Inea (2018) 

eles também classificaram o clima segundo a classificação Köppen, mas foi classificado como 

tipo Amg (tropical chuvoso de bosque) com temperaturas médias anuais acima de 18⁰ C e 

precipitação média acumulada de 600 mm aproximadamente. Ambos os autores concordam que 

os maiores índices de pluviosidade são os meses de janeiro a março, e o período mais seco de 

junho a agosto. 

 

5.1.2. Solos 

 

A RBG apresenta solos do tipo Gleissolos (GZo) na porção noroeste, solos sem mangue 

na porção sudeste, Neossolos Flúvicos (RYbe) e Quartzarênicos (RQo) na região próxima a 

desembocadura dos canais de drenagem. Também são encontrados Gleissolos húmicos, poucos 

húmicos, salinos tiomórficos e salinos indiscriminados, sendos os dois primeiros não salinos e 

os dois últimos salinos, sendo tais solos argilosos. (INEA, 2016) 

 

5.1.3. Geologia 

 

Segundo o Inea (2018) a RBG se caracteriza por estar limitada ao leste e ao norte por 

formações gnáissicas, apresentando terrenos bastantes recentes, sendo que 90%  da unidade de 
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conservação está assentada sobre terrenos sedimentares quaternários correspondente ao 

domínio morfoestrutural das bacias sedimentares cenozóicas, esse solos são compostos de 

sedimentos inconsolidados, resultado de ciclos de transgressão e regressão marinha que 

promoveram a reconfiguração da linha de costa durante o quaternário.   

 

 

6. MATERIAIS E MÈTODOS 

 

Com a finalidade de alcançar um dos objetivos desse trabalho, se aplicou diferentes 

procedimentos (figura 10), na qual visa listar os impactos ambientais no manguezal de Barra 

de Guaratiba, tendo como uns dos principais o impacto pelo crescimento urbano e o impacto 

pela subida do nível do mar na área. Para isso se faz necessário à revisão bibliográfica 

procurando conhecer as características da área de estudos e diferentes conceitos que ajudará 

entender o trabalho realizado. 

Nesta fase, foi realizado o levantamento bibliográfico de Barra de Guaratiba, onde 

diversos órgãos foram consultados. Entre eles destacam: INPE, IBGE, IPCC, DRM-RJ. Dita 

informação consta de dissertações de mestrado, artículos de revistas e monografias, as quais 

permitiram obter informação relacionada com aspectos físico-naturais, e diferentes conceitos 

relacionados com o tema de estudo.  
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Figura 10– Fluxograma metodológico. Fonte: Karen Segueri. 
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6.1. Avaliação das mudanças ocorridas no manguezal de Barra de Guaratiba ao longo de 

30 anos. 

 

Através da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (FUNDREM) obtiveram-se as fotografias aéreas para o ano 1976 as quais foram 

escolhidas 38 fotografias aéreas, que são as que ocupam a área de estudo, a uma escala 1:10.000, 

essas fotografias aéreas se encontravam em formato analógico, pelo qual foi necessário a 

digitalização de cada uma delas. Em um segundo passo, cada uma dessas cartas foram 

georreferenciadas no software ArcGIS 10.2, foi escolhido o sistema de referencia Sirgas 2000, 

para assim começar a fazer a vetorização correspondente da área de estudo, se classificaram 12 

classes de acordo a interpretação visual na tela. 

Para o ano de 2005 foram utilizadas Ortofotos baixadas do site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, numa escala de 1:25.000 num total de quatro Ortofotos já 

ortorretificadas as quias são: a 27732 no, 27732 ne, 27444 so, e a 27444 se. Já para o ano 2015 

foram utilizadas um mosaico de 42 imagens, já georreferenciadas a uma escala de 1:20.000, 

baixadas no software Terra Incognita, em formato tiff. Para os anos 2005 e 2015, se fez o 

mesmo procedimento de vetorização e classificação que do ano 1976, a exceção da 

georreferenciação, usando software ArcGIS 10.2, tendo o mesmo número e nome de classes, 

para assim poder obter as mudanças nesse período de 39 anos. 

 

6.1.1. Simulação de cenários futuros com base a estimativas das taxas de aumento do nível 

do mar, para mostrar as áreas urbanas e de manguezal que serão afetadas por um 

eventual aumento do nível do mar. 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica em base a diferentes taxas de subida do nível do 

mar, incluindo taxas do IPCC, mas foi escolhida a taxa mais trágica dos trabalhos consultados 

até o momento. Considerando um intervalo de tempo daqui a 100 anos a taxa proposta por 

Grinsted et al. (2009) de 2,15m acima do nível do mar, mas sem deixar de lado a taxa proposta 

pela NOAA para o Rio de Janeiro de 2,18mm/ano. Posteriormente, foi escolhida a taxa desejada 

e elaborada a simulação de subida do nível do mar com as curvas de nível a uma de escala 

1:10.000 e 1:2.000 obtidas no Instituto Pereira Passos (IPP) da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Estes dados foram processados no software ArcGIS 10.2, para depois no aplicativo ArcScene 
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ser realizada a simulação, onde foi sobreposto o shape do uso do solo de 2015 no MDE, para 

obter uma melhor visualização das áreas que vão ser impactadas pela subida do nível do mar.  

 

6.1.2. Listagens dos impactos gerados pela pressão antrópica no manguezal e propor 

recomendações 

Para listar os diferentes impactos por causa da pressão urbana foi feita a revisão 

bibliográfica de diferentes artigos e trabalhos referentes ao tema, para assim obter uma lista dos 

principais impactos que afetam o manguezal. Em uma segunda fase foi realizado o trabalho de 

campo, sendo possível visualizar alguns dos impactos causados pela pressão antrópica. Por 

último foi aplicado o método delphi na qual conforme Álvarez & Fonseca (2016), consiste na 

seleção de um grupo de pesquisadores no tema estudado, com ajuda dos questionários, para 

estimar a probabilidade e o impacto de acontecimentos futuros, apresentando cada um deles 

suas estimativas e premissas para um facilitador que analisa os dados e emite um relatório 

síntese.  

O método Delphi de acordo com Álvarez & Fonseca (2016) se divide em 4 fases:  

● Formulação do problema: trata-se de definir com precisão o tema de pesquisa. 

● Seleção dos pesquisadores: em total foram escolhidos 11 pesquisadores, todos 

correspondentes a temas de estudos de manguezal. 

● Elaboração do questionário: o qual foi feito através dos formulários do Google 

● Desenvolvimento e análises dos resultados: análise de cada uma das respostas obtidas 

pelos pesquisadores no formulário. 

 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1. Avaliação das mudanças ocorridas no manguezal de Barra de Guaratiba ao longo de 

30 anos. 

 

Para as análises da avaliação das mudanças ocorridas no manguezal, foram elaborados 

três mapas do uso do solo para as datas 1976, 2005 e 2015 (figura 11, 13 e 15), cada um desses 

mapas mediante a interpretação visual, tal como se mostra na chave de interpretação de cada 
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um deles (quadro 4, 5 e 6). Foram classificadas 12 classes nomeadas como Apicum, brejo, 

corpos de água, cultivos, dunas, mangue, planície de maré lamosa, praia, solo exposto, 

vegetação densa, vegetação gramínea-lenhosa, e área urbana (quadro 3). 

 

Quadro 3 – Definição da legenda correspondente aos mapas do uso do solo. 

Classes 

 

Definição 

Apicum Segundo Prates et al. (2012) os apicuns também conhecidos como 

planície hipersalina são definidos cientificamente como um ecótono, 

com a função de reservatório de nutrientes, no contexto do ecossistema 

manguezal, sendo uma zona de transição do mangue, de solo arenoso, 

são áreas desprovida de cobertura vegetal com presença de uma 

vegetação herbácea. 

Brejo São áreas que podem ser temporalmente alagadas de água doce ou 

salgada com ou sem influência marinha direta, com presença de 

vegetação aquática, e estão localizados em zonas marinhas e ao interior 

do continente (IBARRA, 2013). 

Corpos de água São todos os recursos hídricos doces e salgados como lagoas, lagunas e 

rios.  

Cultivos Terras ocupadas por diferentes tipos de cultivos em pequenas ou grandes 

parcelas com ciclos vegetativos menor ou maior a um ano (IBARRA, 

2013)  

Dunas Segundo NEMA (2008) As dunas costeiras têm uma forte ligação com 
os ambientes adjacentes, tendo origem na interação do vento com os 

sedimentos marinhos, sendo importantes para a proteção e estabilização 

da linha de costa ao longo do tempo. 

Mangue São ecossistemas típicos de áreas litorâneas, exclusivos nas zonas 

tropicais e subtropicais, formam-se em regiões de mistura de águas doce 

com salgadas como estuários, baías e lagoas costeiras. Estes ambientes 

apresentam salinidade variável, e caracterizada por vegetação lenhosa 

típica, tendo uma ampla distribuição ao longo do planeta. (FEMAR, 

2001). 

Planície de maré lamosa De acordo com Teixeira et al. (2007) a planície de maré lamosa é um 

ambiente constituído por sedimentos lamosos observado nos períodos de 

maré baixa e que ocorre bordejando algumas áreas de mangue. 

Praia Correia e Sovierzoski (2005) definem as praias como ambientes 

constituídos por depósitos de areias, pedras, seixos ou conchas que são 
acumuladas através de agentes de transporte fluvial ou marinho na 

interface terra-água, apresentasse ao longo da costa dos continentes 

assim como em ilhas, e são delimitados por mudança de material 

formador ou por expressão fisiográfica, como uma falésia ou linha de 

vegetação permanente.  

Solo exposto São todas aquelas áreas desprovidas de vegetação, de cultivos, e de áreas 

urbanas. 

Vegetação densa Áreas composta por vegetação arbórea típica do lugar sem intervenção 

humana.   

Vegetação Gramínea-

Lenhosa 

Aquelas áreas compostas por vegetação rasteira que não tem uma altura 

significativa. 

Área urbana Incluem qualquer tipo de infraestrutura com diferentes usos como 

residencial, comercial, industrial, de locomoção (avenidas, ruas, pontes, 

elevados entre outros) e de diversão como parques temáticos e aquáticos, 

feitos pelo o homem para uso e disfrute das pessoas. 

Fonte: Karen Segueri 
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Quadro 4 – Chave de interpretação para o mapa do uso de solo de 1976. 

Apicum 

 

Cor: Branco 

Forma: irregular 

Textura: lisa 

 

 

Planície de maré lamosa 

 

Cor: Branco 

Forma: Irregular 

Textura: rugosa 

 

Brejo 

 

Cor: cinza escuro 

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Praia 

 

Cor: branco 

Forma: linear retilíneo 

Textura: lisa 

 

Corpos de água 

 

Cor: cinza  

Forma: irregular 

Textura: lisa 

 

 

Solo exposto 

 

Cor: branco 

Forma: irregular 

Textura: lisa 

 

Cultivos 

 

Cor: branco com pontos pretos 

Forma: retangular 

Textura: rugosa 

 

 

Vegetação densa 

 

Cor: cinza escuro 

Forma: irregular 

Textura: rugosa 

 

Dunas 

 

Cor: branco 

Forma: irregular 

Textura: lisa 

 

Vegetação gramínea-lenhosa 

 

Cor: cinza  

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Mangue 

 

Cor: cinza  

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Área urbana 

 

Cor: branco 

Forma: irregular 

Textura: rugosa 

 

Fonte: Karen Segueri 
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No primeiro mapa do ano 1976 como se aprecia na figura 11, a distribuição espacial de 

cada uma das classes propostas, destacando 3 classes com maior ocupação (tabela 2) (figura 

12). O mangue apresentou 29,70% seguido do Apicum com 17,86% e por último o solo exposto 

com um 14,11%.  

 

Tabela 2 - Classes com suas áreas e porcentagens para o ano 1976. 

Classes Área 

   (ha)   

1976 (%) 

Apicum 893,083 17,86 

Brejo  133,576 2,67 

Corpos de água 947,930  18,95 

Cultivos 42,492  0,85 

Dunas 131,123  2,62 

Mangue 1485,630  29,70 

Planície de maré lamosa 168,230  3,36 

Praia 48,961  0,97 

Solo exposto 705,659  14,11 

Vegetação densa 59,387  1,18 

Vegetação Gramínea-Lenhosa 306,294  6,12 

Área urbana 79,266  1,58 

Total 5001,631 100 

Fonte: Karen Segueri 
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 Figura 11– Mapa do uso do solo de 1976. Fonte: Karen Segueri 
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Figura 12 – Distribuição das classes em percentuais para o mapa de 1976 

Fonte: Karen Segueri 
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Quadro 5 – Chave de interpretação para o mapa do uso do solo de 2005. 

Apicum 

 

Cor: branco 

Forma: irregular 

Textura: lisa 

 

 

Planície de maré lamosa 

 

Cor: cinza escuro 

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Brejo 

 

Cor: vermelho 

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Praia 

 

Cor: branco 

Forma: linear retilíneo 

Textura: lisa 

 

Corpos de água 

 

Cor: azul escuro 

Forma: irregular 

Textura: lisa 

 

Solo exposto 

 

Cor: cinza com verde 

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Cultivos 

 

Cor: verde escuro e claro 

Forma: retangular 

Textura: rugosa 

 

Vegetação densa 

 

Cor: verde escuro 

Forma: irregular 

Textura: rugosa 

 

Dunas 

 

Cor: branco 

Forma: irregular 

Textura: lisa 

 

Vegetação gramínea-

lenhosa 

 

Cor: verde claro 

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Mangue 

 

Cor: verde escuro 

Forma: irregular 

Textura: rugosa 

 

Área urbana 

 

Cor: branco e laranja 

Forma: irregular 

Textura: rugosa 

 

Fonte: Karen Segueri 
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Para 2005 obteve-se 4 classes com maior ocupação (tabela 3) (figura 14). O mangue 

com 40,33% e um acréscimo de 10,62% com respeito a 1976, seguido do Apicum com 13,75% 

e em comparação com 1976 teve uma diminuição do 4,1%, e um acréscimo de 7,07% em 

comparação a 1976, a vegetação gramínea apresentou 13,19%, e por último a área urbana com 

3,67% de ocupação do solo. 

 

Tabela 3 – Classes com suas áreas percentuais para o ano 2005. 

Classes Área (ha) 2005 (%) 

Apicum 686,354  13,72 

Brejo 113,842  2,28 

Corpos de água 879,102  17,57 

Cultivos 5,681  0,11 

Dunas 68,166  1,36 

Mangue 2017,344 40,33 

Planície de maré lamosa 109,165  2,18 

Praia 46,732  0,93 

Solo exposto 160,286  3,20 

Vegetação densa 72,148  1,44 

Vegetação Gramínea-Lenhosa  658,663 13,16 

Área urbana 183,972  3,67 

Total 5001,455 100 

Fonte: Karen Segueri 
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Figura 13 – Mapa do uso do solo de 2005. Fonte: Karen Segueri 
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Figura 14 – Distribuição das classes em percentuais para o mapa de 2005. 

Fonte: Karen Segueri 
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Quadro 6 – Chave de interpretação para o mapa do uso do solo de 2015 

Apicum 

 

Cor: branco 

Forma: irregular 

Textura: lisa 

 

Planície de maré lamosa 

 

Cor: cinza escuro 

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Brejo 

 

Cor: vinotinto 

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Praia 

 

Cor: branco 

Forma: linear e retilíneo 

Textura: lisa 

 

Corpos de água 

 

Cor: azul escuro 

Forma: irregular 

Textura: lisa 

 

Solo exposto 

 

Cor: cinza com verde 

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Cultivos 

 

Cor: verde com cinza 

Forma: irregular 

Textura: rugosa 

 

Vegetação densa 

 

Cor: verde escuro 

Forma: irregular 

Textura: rugosa 

 

Dunas 

 

Cor: cinza com branco 

Forma: irregular 

Textura: media 

 

Vegetação gramínea-lenhosa 

 

Cor: verde claro  

Forma: irregular 

Textura: media 

 

 

 

Mangue 

 

Cor: verde escuro 

Forma: irregular 

Textura: rugosa 

 

Área urbana 

 

Cor: branco e laranja 

Forma: irregular 

Textura: rugosa 

 

Fonte: Karen Segueri 
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No último mapa de 2015 (figura 15) com 4 classes com maior ocupação (tabela 4) 

(figura 16) o mangue em comparação a 2005 tem um acréscimo de 1,92% apresentando 

42,25%, o Apicum com 16,6% aumentando 2,85% com respeito a 2005. Logo a vegetação 

gramínea com 7% tendo diminuído para 6,19% com respeito a 2005, e por último a área urbana 

com 4,2%, tendo um acréscimo de 0,53% em comparação com 2005. 

 
Tabela 4 – Classes com suas áreas percentuais para o ano 2015 

Classes Área (ha) 2015 (%) 

Apicum 778,022  15,55 

Brejo 154,851  3,09 

Corpos de água 869,417  17,38 

Cultivos 7,487  0,14 

Dunas 35,64  0,71 

Mangue 2111,854  42,21 

Planície de maré lamosa 129,577  2,59 

Praia 38,072  0,76 

Solo exposto 237,051  4,74 

Vegetação densa 79,236  1,58 

Vegetação Gramínea-Lenhosa  350,046 7 

Área urbana 211,085  4,21 

Total 5002,338 100 

Fonte: Karen Segueri 
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Figura 15 – Mapa do uso do solo de 2015. Fonte: Karen Segueri. 
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Figura 16 – Distribuição das classes em perccentuais para o mapa de 2015 

 Fonte: Karen Segueri 

 

 

 

 Na figura 17 em conjunto com a tabela 5 é possível observar a comparação dos anos de 

1976, 2005 e 2015 permitindo ver às mudanças ocorridas. 
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Figura 17 – Comparação das áreas totais das classes dos mapas de 1976, 2005 e 2015 

Fonte: Karen Segueri 
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Tabela 5 –: Comparação das áreas em hectares e percentuais dos mapas de 1976, 2005 e 2015. 

Classes Área 

   (ha)   

1976 

(%) 

Área (ha) 2005 (%) Área (ha) 2015 (%) 

Apicum 893,083 17,86 686,354  13,72 778,022  15,55 

Brejo  133,576 2,67 113,842  2,28 154,851  3,09 

Corpos de água 947,930  18,95 879,102  17,57 869,417  17,38 

Cultivos 42,492  0,85 5,681  0,11 7,487  0,14 

Dunas 131,123  2,62 68,166  1,36 35,64  0,71 

Mangue 1485,630  29,70 2017,344 40,33 2111,854  42,21 

Planície de maré lamosa 168,230  3,36 109,165  2,18 129,577  2,59 

Praia 48,961  0,97 46,732  0,93 38,072  0,76 

Solo exposto 705,659  14,11 160,286  3,20 237,051  4,74 

Vegetação densa 59,387  1,18 72,148  1,44 79,236  1,58 

Vegetação Gramínea-Lenhosa 306,294  6,12  658,663 13,16  350,046 7 

Área urbana 79,266  1,58 183,972  3,67 211,085  4,21 

Total 5001,631 100 5001,455 100 5002,338 100 

Fonte: Karen Segueri 
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7.1.1. Simular cenários futuros com base a estimativas das taxas de aumento do nível do 

mar, para mostrar as áreas urbanas e de manguezal que serão afetadas por um eventual 

aumento do nível do mar.  

 

Para a simulação da área de estudo foi tomado como base a taxa proposta por Grinsted 

et al. (2009) de 2,15 metros acima do nível do mar atual, na qual se gerou 2 modelos de elevação 

do nível do mar na área de estudo (figura 18 e 19). Estes modelos foram representados através 

da área de estudo em cor vermelho, com imagens de 2015 baixadas no software Terra incógnita. 

Na figura 18 se tem a àrea de estudo com o nìvel do mar atual. 

 

Figura 18 – Modelo Digital de Elevação com o nivel do mar atual 

Fonte: Karen Segueri 

 

 

Por outro lado, na figura 19 podemos observar que de acordo a taxa proposta por 

Grinsted et al. (2009) como a área de estudo fica totalmente inmersa pela subida do nivel do 

mar. 
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Figura 19 – Modelo Digital de Elevação com simulação de 2,15 metros acima do nivel do mar atual, proposta 

por Grinsted et al. (2009). 

Fonte: Karen Segueri 

 

 

7.1.2. Listagens dos impactos gerados pela pressão antrópica no manguezal e propor 

recomendações 

 

Foi elaborado um questionário no Google Form, visando obter os diferentes aspectos 

ambientais que têm impacto sobre o mangue, mediante a revisão bibliográfica de diferentes 

artigos nacionais e internacionais se fez um levantamento dos aspectos ambientais que mais 

afetam o manguezal a nível global. Foram observados 13 aspectos ambientais com seus 

diferentes impactos, sendo posteriormente aplicado o questionário, visando obter os aspectos 

anteriormente nomeados com os impactos que cada pesquisador acha que tem maior impacto 

no mangue (figura 21). Numa primeira parte do questionário solicitou-se ao pesquisador sua 

identificação, tendo um total de 11 respostas (figura 20).  
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Figura 20 – Nomes de cada um dos pesquisadores em que o questionário foi aplicado 

 

Numa segunda parte (figura 21) foram perguntados aos pesquisadores quais dos 13 

aspectos ambientais levantados no trabalho tem impacto no mangue, diferenciando para eles 

aspecto ambiental de impacto ambiental num pequeno texto, para assim eles escolherem um ou 

mais aspectos de acordo ao critério de cada um deles. 

 
Figura 21 – Aspectos ambientais que causam maior impacto no manguezal 

 

 

 

Logo foi perguntado se eles acrescentariam mais algum aspecto ambiental diferente dos 

já mencionados, sendo que se a resposta fosse afirmativa mencionar qual ou quais. Cerca de 

63,6% correspondente a 7 pesquisadores responderam que eles acrescentariam mais algum 

aspecto. (Figura 22) 
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Figura 22 – Respostas dos pesquisadores sobre acrescentar mais algum aspecto ambiental 

 

 

 

Depois na figura 23 cada pesquisador respondeu os aspectos que seriam necessarios 

adicionar além dos que já estavam. 

. 

 
Figura 23 - Aspectos ambientais acrescentados pelos pesquisadores. 
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Numa terceira parte foi a avaliação dos impactos ambientais (figura 24), mediante a 

Diretriz para realização de estudo de impacto ambiental, aprovada pela deliberação CECA/CN 

nº 3.663 foram definidos 8 impactos a serem avaliados junto com os aspectos ambientais. 
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Figura 24 – Avaliação dos pesquisadores, de cada um dos aspectos ambientais conforme ao impacto que eles 

representam. 
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Depois da avaliação dos aspectos ambientais foi perguntado se eles acrescentariam mais 

algum impacto aos aspectos ambientais listados, na qual se obteve só uma resposta (figura 25) 

 

 
Figura 25 – Impactos ambientais acrescentados por um dos dos pesquisadores. 

 

 

 

8. DISCUSSÃO 

 

 

8.1. Avaliar as mudanças ocorridas no manguezal de Barra de Guaratiba ao longo de 30 

anos. 

 

O mapeamento feito na área de estudo se consegue ver as mudanças ocorridas no uso 

do solo ao longo de 30 anos (figura 16 e tabela 5). Assim como foi mostrado nos gráficos e 

tabelas elaboradas para cada mapa, é importante mencionar que a área mapeada foi dentro da 

Reserva Biológica de Barra de Guaratiba e uma parte do seu entorno, para assim ver o 

crescimento urbano e como ele afeta a RBG. Desta forma, cada mapa foi essencial para assim 

ver a dinâmica dos espaços que estão sendo alterados pelo o homem como pela natureza.  

Muitas pesquisas feitas sobre o manguezal trabalham com mapeamento mediante o uso 

de imagens obtidas pelo sensor Landsat (Jesus, 2017; Matias & Silva 2017; Oliveira 2018). 

Como a área de estudo neste trabalho é pequena em comparação a de outros estudos, as imagens 

Landsat não iriam se adaptar com respeito à resolução espacial, interferindo na identificação 

visual e a vetorização de cada uma das classes identificadas neste trabalho. Diante disso, o uso 

de imagens aéreas, de satélite do Google earth assim como ortofotos foi a melhor escolha para 

ter maior detalhe de cada uma das classes que ocupam a área de estudo, com relação a aqueles 
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trabalhos que faz o uso de imagens Landsat a metodologia aplicada seria semelhante a usada 

neste trabalho. Como seria reconhecimento da área de estudo, a verificação das imagens da área 

de estudo em trabalho de campo, e a fotointerpretação, mudaria com questão que neste trabalho 

não foi aplicado a composição de bandas já que as imagens utilizadas neste trabalho já possuem 

a composição das bandas.  

 

Observando os mapas de 1976 e 2005 (figura 10 e 12) nota-se um adensamento da 

ocupação urbana no entorno da RBG com uma área de 79,266 (1,58%) para 183,972 hectares 

(3,67%) aumentando 104,706 hectares o que representa um 2,09%. Essa mudança de acordo 

com Inea (2018) é principalmente devido à construção da Avenida Brasil na década dos 60, 

causando um andensamento do uso residencial. A partir da década dos 70 a região passa a 

compor a zona oeste, tendo as funções residencial e industrial em áreas aterradas de Itaguaí e 

Ilha da madeira. Essa função de pólo industrial foi reforçada com a construção da rodovia Rio-

Santos na mesma década, e com o porto de Sepetiba na década seguinte (ALMEIDA, 2010).  

No entanto na região de Guaratiba a presença industrial é pequena em comparação com 

Sepetiba, tendo duas indústrias próximas à unidade como Michelin e Tupperware (INEA, 

2018). Este adensamento urbano anteriormente mencionado se dá dentro e fora da RBG, 

afetando o manguezal tanto de forma direta como indireta, destacando-se a poluição das águas 

por esgoto, desmatamento e despejo de lixo dentro do manguezal. Estes fatos foram observados 

durante o trabalho de campo em agosto de 2015 e junho de 2016, na qual foram tiradas fotos 

dos pontos visitados (figura 27) e posteriormente a elaboração do mapa (figura 26). Uma 

significativa presença de uso comercial como residencial sem planejamento urbano foi 

identificada estando em zonas que tem contato direto com o mangue. 
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Figura 26 – Mapa representando os pontos visitados em campo. Fonte: Karen Segueri 
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Figura 27 – Pontos visitados em campo, junho de 2016 

Fonte: Karen Segueri 
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Ao comparar a classe de manguezal na área de estudo verificou-se que de 1976 para 

2005 houve um aumento de 531,714 hectares equivalente a 10,63%, e posteriormente de 2005 

para 2015 teve um pequeno aumento de 94,51 hectares equivalente a 1,88 %.  Mesmo o 

manguezal sendo afetado ele tem se mantido ao longo desses 30 anos.  Costa (2016) confirma 

que o manguezal tem se mantido dentro da RBG apesar do grande aumento da população dentro 

da região, mas afirma que fora da reserva o manguezal tem sofrido diminuição, indicando a 

importantância da criação da RBG para a proteção do remanescente de mangue.  

 Outra classe que se mostrou com diminuição de 1976 para 2005 foi a classe Apicum, 

com uma perda de 206,779 hectares equivalente a 4,14% tendo um acréscimo de 2005 para 

2015 de 91,668 hectares (1,83%). Do mesmo modo a classe planície de maré lamosa apresentou 

um decréscimo de 1976 para 2005 de 59,065 hectares equivalente a 1,18% e aumentando de 

2005 para 2015 com um acréscimo de 20,412 hectares equivalente a 0,41%. A classe que teve 

maior perda no período de 30 anos foi as dunas diminuindo de 1976 para 2005 62,957 hectares 

equivalente a 1,26%, e de 2005 para 2015 com um decréscimo de 32,526 hectares o 

correspondente a 0,65%. 

 

8.1.1. Simulação de cenários futuros com base nas taxas de aumento do nível do mar 

 

 Diferentes são as taxas do nível do mar propostas para o ano 2100 por diferentes 

pesquisadores, mas a taxa escolhida neste trabalho foi a proposta por Grinsted et al. (2009) de 

2,15 metros o que seria 21,5 mm/ano. Mediante a simulação dos cenários futuros do nível do 

mar com a elaboração do Modelo Digital de Elevação, se criaram três cenários de elevação do 

nível do mar, o primeiro cenário com o nível do mar atual, um segundo cenário foi com 1,30 

metros acima do nível do mar, na qual já pode se observar o impacto que causaria na área de 

estudo, e por último um terceiro cenário com a taxa proposta por Grinsted et al. (2009) atingido 

completamente a área de estudo e ficando totalmente submersa, o que geraria perdas 

consideráveis  para o ano 2100. Cabe destacar que as características locais iriam influenciar 

diretamente na resposta do mangue ante uma subida do nível do mar (quadro 7). 
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Quadro 7 – Caracteristicas locais que influenciam a vulnerabilidade do manguezal ao aumento do nivel do mar 

 

Fonte: Adaptado de Mcleod e Rodney (2006) 
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Como se mostra no quadro 7 às condições locais são primordiais para saber quais 

ambientes serão mais ou menos vulneráveis ante uma subida do nível do mar. Portanto os 

manguezais de Barra de Guaratiba por terem a presença de barreiras tanto naturais (barreira 

montanhosa na face leste da reserva) como antrópica, e baixo relevo por ser uma planície 

costeira podem proporcionar maior vulnerabilidade ao manguezal (Mcleod & Rodney, 2006). 

Soares et al. (2011) indicam que a região de Guaratiba apresenta uma forte pressão urbana ao 

longo da sua estrada principal, e destacam diferentes estradas que dividem os manguezais e 

Apicuns, assim como a construção do Centro Tecnológico do Exército (CTex) dentro da RBG. 

De alguma forma estas mudanças na área, afetam diretamente a frequência de inundação pelas 

marés, e cortam outros sistemas associados como brejos, o fluxo de água doce em direção aos 

sistemas entremarés, tornando essa região bastante vulnerável. 

Da mesma forma, Soares et al. (2011) classificaram o manguezal da região de Guaratiba 

entre os rios Portinho e Piraquê, como uma área de baixa vulnerabilidade à elevação do nível 

do mar, devido a presença de planícies hipersalinas (Apicum) associadas às florestas de 

mangue, permitindo que os manguezais se acomodem e migrem progressivamente em direção 

ao continente, avançando e ocupando áreas disponíveis favorecendo a migração do mangue. 

No entanto, esse comportamento depende da taxa de subida do nível do mar. Soares et al. (2011) 

destacam que essa vulnerabilidade baixa pode aumentar no futuro como consequência de uma 

gestão inadequada e integrada do espaço urbano.  

A área da porção leste da RBG Soares et al. (2011) a classificaram com vulnerabilidade 

média devido à ocupação urbana sendo um obstáculo ao processo de migração dos manguezais, 

e pelo Maciço da Pedra Branca que limitaria a área plana para uma acomodação do ecossistema, 

tendo uma maior redução da área de mangue. No entanto devido a que a área da RBG está 

inserida na planície costeira de Guaratiba, caracteriza-se por apresentar terrenos bastante 

recentes, formado por uma planície fluvio-marinha na qual apresentam terrenos muitos planos, 

e limitados a leste e ao norte por formações gnáisicas (INEA, 2018). Tanto a barreira antrópica 

urbana assim como industrial pode interferir nessa migração natural do mangue, sendo 

altamente vulneráveis à taxa do nível do mar de 2,15 metros para 2100 proposta por Grinsted 

et al. (2009). 

Por outro lado, continuando com o tema de vulnerabilidade dos manguezais, Alongui 

(2007) assim como foi explicado no quadro do trabalho de Mcleod & Rodney (2006)  afirma 

que a nível global os manguezais que terão maior vulnerabilidade frente às mudanças climáticas 

serão aquelas áreas que apresentam um relevo muito baixo ou onde o relevo está cedendo, falta 
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ou redução da rede hidrográfica tendo taxas de fornecimento dos sedimentos baixo, e aquelas 

áreas sem espaço de terras altas disponíveis como exemplo as pequenas ilhas do Pacífico. Logo, 

classificou com baixa vulnerabilidade áreas que apresentam ilhas de alto relevo, estuários com 

macromarés, áreas tropicais úmidas, e margens adjacentes aos rios assim como áreas remotas 

onde é improvável a atividade antrópica que bloqueia a migração do mangue.  Godoy & Lacerda 

(2015) afirmam que os manguezais da Ásia continental se vêem afetados pelo alto 

desenvolvimento urbano e agrícola que está crescendo nessa área, nesse cenário de pressão 

antrópica acrescentando às mudanças climáticas vai maximizar os impactos nesse tipo de 

ecossistema. 

 

 

8.1.2. Listar os impactos gerados pela pressão antrópica no manguezal e propor 

recomendações  

 

 

Através da revisão bibliográfica foram obtidos os principais aspectos e impactos ambientais 

causados pela pressão antrópica que estão afetando o manguezal a nível mundial, que mediante 

a aplicação do questionário enviada a cada um dos pesquisadores especialistas no tema de 

estudo se obtiveram que dos 13 aspectos ambientais levantados em diferentes trabalhos (quadro 

8) de acordo aos pesquisadores os que têm maior impacto no mangue seriam:  

● Desenvolvimento urbano  

● Lixo  

● Aterro e desmatamento  

● Dragagens  

● Carcinicultura  

● Lançamento de esgoto doméstico como industrial 

● Derramamento de óleo  

● Alteração no padrão de circulação das águas nos manguezais 

● Hipersalinidade provocadas por alterações nos fluxos da água.  
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Quadro 8 – Aspectos ambientais e seus respectivos impactos. 

Aspectos ambientais Impactos ambientais 

 

 

 

Desenvolvimento urbano 

Transformação da paisagem natural, contaminação da água e do solo, extração de madeira, 

morte de espécies vegetais e animais, desequilíbrio na reprodução de espécies, redução e 

extinção de habitats de numerosas espécies, degradação do manguezal. 

 

Deposição inadequada do lixo 

Contaminação da água e do solo, morte de espécies vegetais e animais e poluição do 

ambiente. 

 

Aterro e desmatamento 

Morte de espécies vegetais e animais, extração de madeira, transformação da paisagem 

natural, redução e extinção de habitats de numerosas espécies. 

Pesca predatória Redução e extinção de habitats de numerosas espécies.  

Dragagens Transformação da paisagem natural, contaminação da água e do solo. 

 

 

Carcinicultura 

Transformação da paisagem, contaminação da água por efluentes dos viveiros e das 

fazendas de larva e pós-larva, salinização do aquífero, impermeabilização do solo 

associado ao ecossistema manguezal, redução e extinção de habitats de numerosas 

espécies.  

Lançamentos de esgotos domésticos e 

industriais 

Contaminação da água e do solo, redução de habitats de numerosas espécies, morte de 

espécies, degradação do manguezal. 

 

Derramamento de óleo 

Contaminação da água, degradação das áreas litorâneas, morte de espécies vegetais e 

animais, desequilíbrio na reprodução de espécies. 

 

Aquecimento global 

Maior inundação dos manguezais reduzindo a área desse ecossistema, desequilíbrio na 

reprodução de espécies, erosão costeira, subida do nível do mar.  

Assoreamento gradual dos canais do 

mangue 

Redução e extinção de habitats de numerosas espécies. 

Alteração do padrão de circulação das 

águas nos manguezais 

Morte de espécies, redução e extinção de habitats de numerosas espécies.  

Plantas exóticas Transformação da paisagem natural, morte de espécies.  

Hipersalinidade provocadas por 

alterações nos fluxos da água 

Redução e extinção de habitats de numerosas espécies. 

Fonte: Adapatado de Femar 2001. 

 

 

Portanto cada um desses aspectos ambientais que têm maior impacto no mangue de 

acordo aos pesquisadores representa um aspecto social, econômico e natural ficando agrupados 

da seguinte forma:  

 

Aspectos sociais:  

● Plantas exóticas  

● Deposição inadequada do lixo 

● Lançamento de esgoto doméstico e industrial 
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Aspectos econômicos: 

● Desenvolvimento urbano  

● Aterro e desmatamento 

● Pesca predatória 

● Dragagens  

● Carcinicultura 

● Derramamento de óleo  

● Alteração do padrão de circulação das águas nos manguezais  

 

Aspectos naturais: 

● Aquecimento global  

● Hipersalinidade provocadas por alterações nos fluxos da água. 

● Assoreamento gradual dos canais de mangue.  

 

 Os aspectos mencionados pelos pesquisadores que têm maior impacto no mangue estão 

inseridos no grupo dos aspectos sociais e econômicos. Conforme o questionário aplicado, 

o derramamento de óleo foi o que teve maior destaque entre os demais aspectos ambientais, 

ficando a pesca predatória, aquecimento global, assoreamento gradual dos mangues e plantas 

exóticas com menor destaque para os pesquisadores. De acordo com Femar (2001) o petróleo 

e seus derivados são os produtos químicos utilizados em maior quantidade em todo o mundo 

gerando diversos problemas associados à contaminação de ambientes costeiros, causando 

efeitos agudos nos manguezais que se manifestam em curto prazo, causando impactos 

observáveis em períodos de tempos mais longos.   

Além dos aspectos ambientais citados no trabalho os pesquisadores decidiram adicionar 

os seguintes aspectos que impactam o manguezal: construção de portos, atividades recreativas 

sem limites, e prospecção de petróleo com linhas de explosões dentro do manguezal.  O 

resultado final na avaliação dos aspectos ambientais conforme ao impacto que cada um deles 

representa, os pesquisadores classificaram como impacto direto os seguintes aspectos 

ambientais: desenvolvimento urbano, lixo, aterro e desmatamento, dragagens, carcinicultura, 

lançamento de esgoto doméstico e industrial, derramamento de óleo, assoreamento gradual dos 

canais de mangue, alteração do padrão de circulação das águas nos manguezais e 

hipersalinidade. E como impacto indireto a pesca predatória e aquecimento global, às plantas 

exóticas ficaram com um impacto direto e indireto.  
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Conforme ao trabalho de campo feito na área de estudo, os seguintes aspectos que mais 

destacam dentro da RBG e teriam impacto seriam: desenvolvimento urbano, deposição 

inadequada de lixo (figura 29F), lançamentos de esgotos domésticos e industriais (figura 28), 

plantas exóticas (figura 29G e 29H). Além disso, segundo Inea (2018) a RBG se vê afetada pela 

prática de pesca de arrasto indevido em alguns pontos da unidade, bem como a prática 

consolidada da pesca artesanal e coleta de recursos manguezal no território da unidade de 

conservação.  Também apresenta atividades recreativas sem limites, como seria o caso de 

embarcações de lazer de alta potência, e por último apresenta o foco de incêndios freqüentes na 

face norte da reserva. Cada um dos aspectos antes mencionados representa um impacto direto 

dentro da reserva ocasionando a longo prazo diferentes problemáticas na gestão e conservação 

da RBG. 
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Figura 28 – Construções irregulares e lançamento de esgoto diretamente na área de manguezal 

Fonte: Karen Segueri 
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Figura 29 – Estrada principal de Barra de Guaratiba com presença de diferentes impactos que afetam o 

manguezal. 
Fonte: Karen Segueri 
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Como foram mencionados anteriormente os manguezais de Barra de Guaratiba apesar 

de estarem inseridos na RBG estão sendo afetados pelo adensamento urbano como mostra a 

figura 29 A e B, que dá para ver as diferentes infraestruturas bem como comerciais e industriais 

na beira do mar bem próximo do limite da reserva. Por outro lado, observou-se a presença de 

mangue morto (figura 29C e 29D) dentro da reserva. Este fato pode estar relacionado a alguma 

mudança nas diferentes características físico-químicas e geográficas da área que poderiam estar 

causando um estresse maior no mangue. Da mesma forma, a degradação do mangue poderia 

estar relacionada aos aspectos e impactos ambientais que se encontram dentro da reserva e que 

foram mencionados anteriormente sendo necessárias políticas de conservação da área e ações 

para a recuperação das áreas afetadas. No entanto, Souza et al. (2018) destacam que no Brasil, 

de forma geral, os esforços de conservação são considerados insuficientes, aplicando só a 

prática de replantio em alguns Estados, e, portanto, são poucos os programas efetivos de ação 

para recuperação efetiva das áreas que foram e estão sendo degradadas atualmente. 

Conforme Lewis & Brown (2014) para os manguezais existem diferentes programas de 

recuperação do mangue, mas a maioria desses esforços pela restauração dos manguezais são 

projetos que se baseiam no simples plantio, onde a maioria deles não consegue restabelecer as 

florestas de mangue. Outros métodos seriam os manuais metodológicos específicos, focados na 

restauração ecológica do sistema, como o manual elaborado por Lewis & Brown (2014) que 

fornece uma sequência lógica de etapas que ajudariam na restauração dos manguezais através 

do restabelecimento dos fluxos de água continentais e marinhas,  seguindo os seguintes passos 

(quadro 9) de acordo a Lewis7 (2005; 2009 apud MENGHINI et al. 2018 p.102). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Lewis, R.R. 2005. Ecological engineering for successful management and restoration of mangrove forests. 

Ecological Engineering, 24: 403-418 

 

Lewis, R.R. 2009. Methods and criteria for successful mangrove forest restoration, p. 787-800. In: Perillo, G.M.E.; 

Wolanski, E.; Cahoon, D.R.; Brinson, M.M. (eds.). Coastal Wetlands: An Integrated Ecosystem Approach. 
Elsevier Press 
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Quadro 9 – Passos para a restauração ecológica do manguezal. 

1)Entender a ecologia das espécies Entender as espécies vegetais típicas que ocorrem 

no local objeto de restauração, incluindo os 

padrões reprodutivos, distribuição dos propágulos 

e condições ideais para o estabelecimento e 

desenvolvimento de plântulas.  

2)Compreender o padrão hidrológico local-

regime das marés. 

Vazão do rio ou curso d'água, precipitação, 

evapotranspiração que controla a distribuição e o 
sucesso de estabelecimento e crescimento das 

espécies vegetais típicas de mangue que ocorrem 

na área   

3)Investigar as alterações ambientais Aquelas alterações que levaram à degradação do 

manguezal e que continuam impedindo que a 

vegetação se regenere naturalmente através da 

sucessão secundária 

4)Seleccionar com base aos passos 1 a 3 as áreas 

passíveis de restauração ecológica 

Compreende um programa de monitoramento de 
médio a longo prazo, no mínimo de 5 anos após a 

fase de implantação na qual permita mensurar se os 

objetivos e metas propostas estão sendo 

alcançados.  

5) Elaborar projetos de restauração específicos Para às áreas selecionadas no passo 4, priorizando 

inicialmente a restauração hidrológica da área e 

aproveitando o recrutamento natural dos 

propágulos.  

6)Utilizar o plantio de propágulos ou plântulas Após empreender os passos 1 a 5 e ter certeza que: 

a) essas etapas não foram suficientes para que a 

área fosse colonizada naturalmente ou b) às 

plântulas apresentam desenvolvimento inferior às 

metas estabelecidas no projeto de restauração    

  

Fonte: Adaptado de Lewis (2005, 2009 apud MENGHINI et al. 2018) 
 

 

O projeto já mencionado de restauração do mangue (quadro 9) já foi aplicado em 

pequena escala no Brasil, especificamente em Florianópolis no estado de Santa Catarina, tendo 

um resultado positivo de 2011 para 2016. Parte da área que estava sem vegetação de mangue 

foi totalmente recuperada apresentando uma cobertura total de mangue para 2016 (MENGHINI 

et al. 2018). A perda do manguezal no mundo é um fato tal como indica na tabela 6, feita pela 

FAO (2007 apud SPALDING et al. 2010 p.36). As estimativas de diminuição das áreas de 

mangue por região são observadas desde 1980 até 2005, representando os percentuais da 

mudança anual, se tem que às regiões que tiveram mais perdas até 2005 foi o este da Ásia com 

33,40% com uma mudança anual de 1,34%, seguido pelos manguezais que se encontram no 



81 
 

 

 

 

oceano Pacífico com uma perda de 28,75%, com mudança anual de 1,15%, e o sudeste da Ásia 

com 26,46% com uma mudança anual de 1,06%.  

 

 

Tabela 6 – Mudanças das areas de manguezais a nivel mundial 

 
Fonte: Adaptado de FAO8 (2007 apud SPALDING et al. 2010 p. 36) 

 

 

 

                                                
8 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2007) Mangroves of Africa 1980-2005: 
Country Reports, Forest Resources Assesment Working Paper No 135, Rome, FAO. 
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9. CONCLUSÕES. 

 

O desenvolvimento do presente trabalho permitiu conhecer a evolução multitemporal 

do manguezal de Barra de Guaratiba conforme aos impactos antropogénicos e naturais que ele 

vem sofrendo ao longo de 30 anos. A fotointerpretação permitiu ver as mudanças ocorridas nas 

diferentes classes mapeadas, confirmando mediante revisão bibliográfica e trabalho de campo 

que efetivamente a área de estudo vem apresentando uma pressão urbana sobre o manguezal de 

Barra de Guaratiba, com construções comerciais e residenciais irregulares dentro da RBG assim 

como também no limítrofe dela. Estas afetam direta e indiretamente o manguezal, e apesar 

disso, o ecossistema apresentou mudanças positivas ocorridas no intervalo entre 1976 e 2015 

pois a sua área teve um acréscimo considerável, indicando a importância da RBG para a 

conservação desses manguezais. Isso, porém, não garante sua conservação permanente pelo 

fato de se encontrar numa região com um adensamento urbano, com sua dinâmica crescente das 

áreas urbanizadas e com o passar dos anos pode causar maiores problemas ambientais, 

econômicos e sociais. 

Através do modelo digital de elevação foi obtida a simulação do nível do mar baseada 

na taxa de 2,15 metros para o ano 2100 proposta por Grinsted et al. (2009), na qual constatou-

se que toda a área de estudo vai ser atingida na sua totalidade, devido a baixa topografia. Este 

fato indicou que terá um maior impacto sobre as áreas urbanas e o remanescente de manguezal 

devido à barreira antrópica. Com isso, sua tendência para os próximos anos é continuar em 

expansão devido ao adensamento urbano que vem acontecendo nessa região bloqueando a 

migração natural do mangue, causando perdas econômicas, sociais e ambientais.  

Por último, a listagem dos impactos que foram obtidos mediante a revisão bibliográfica, 

que permitiu conhecer 13 aspectos com maior impacto nos manguezais do mundo. Mediante 

aplicação do questionário do google e o método delphi conclui-se que desses 13 aspectos 

levantados, 9 eram de origem social e econômico. De acordo com os especialistas no que se 

refere ao manguezal, os aspectos sociais e econômicos são os principais agentes que afetam 

diretamnete os amnguezais, seja pela obtenção dos recursos econômicos que fornece o 

manguezal na sociedade, ou pela ocupação para o uso urbano (como construções irregulares 

sem planejamento nenhum, construções de diferentes imóveis destinados à indústria, comércios 

e turismo). Este seria o caso do manguezal da região de Guaratiba, que mesmo inserido numa 

unidade de proteção integral, vem sendo pressionado pelas diversas atividades comerciais, de 

turismo e o adensamento urbano dentro e fora da RBG, que afetará a longo prazo o manguezal.  
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A metodologia aplicada neste trabalho foi eficaz e permitiu realizar cada um dos 

objetivos propostos neste trabalho, podendo conhecer a importância do manguezal a nível 

social, econômico e ambiental, assim como os impactos atuais e futuros que poderão ocorrer 

nessa área. Este trabalho poderá contribuir para a gestão adequada desse ecossistema, também 

permitindo a continuação de pesquisas na mesma área de estudo ou também sendo de referência 

para outros estudos semelhantes em outros manguezais do Brasil. 
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10. RECOMENDAÇÕES 

 

 

Como uma das recomendações caso não se tomem as medidas necessárias para poder 

minimizar esses impactos que vem sofrendo a região de Barra de Guaratiba, e que como foi 

mencionado anteriormente atualmente de certa forma o manguezal está protegido pela RBG, 

mas mesmo assim, é preciso tomar medidas e dar mais importância e valor ao ecossistema de 

manguezal, assim como a todas as espécies de flora e fauna que encontra-se nesse ecossistema, 

para assim garantir a diversidade de serviços ecológicos que ele fornece para a sociedade, e 

para outras espécies que dependem direta e indiretamente do manguezal, além disso garantindo 

a proteção da linha de costa contra eventos naturais como tempestades e ressacas, assim como 

subida do nível do mar, pelo qual o mangue migraria naturalmente, devido a existência da 

grande planície hipersalina (apicum) que se encontra na parte noroeste da RBG, o qual o 

mangue migraria para essas áreas de apicum, contando com que o ecossistema manguezal assim 

como o apicum sejam levados em conta em conjunto para permitir totalmente sua conservação.  

 

Outras recomendações para garantir a conservação do manguezal da RBG que vale a pena 

levar em conta seriam as seguintes:  

 

● Implementação de projetos sobre a proteção do manguezal contribuindo com a educação 

ambiental para a população local e a população em geral. 

 

● Promover mais planos de reflorestamento e limpeza do mangue 

 

● Monitoramento frequente dentro dos limites da RBG, para não permitir às construções 

irregulares dentro da RBG. 

 

● Restauração dos manguezais degradados mediante o método proposto por Lewis (2005, 

2009, apud Menghini et al. 2018), incluindo o monitoramento espacial e temporal para 

garantir a regeneração dos manguezais afetados depois da restauração aplicada. 
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