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RESUMO

O ecossistema manguezal é um importante ecossistema transicional oceanocontinente,com funções ecológicas, econômicas e culturais. O estudo deste ecossistema
é de fundamentalimportância para sua preservação e consequente manutenção de suas
funções. Dito isso, a utilização das geotecnologias, como por exemplo o Sensoriamento
Remoto se torna uma importante ferramenta para estudos ambientais, especialmente ao
se trabalhar com detecção demudanças de uso e cobertura do solo. A evolução das
geotecnologias e consequentemente do Sensoriamento Remoto, faz com que atualmente
cada vez mais possibilidades e ferramentas estejam disponíveis para auxiliar no
monitoramento ambiental de mudanças de cobertura do solo. Deste modo, o cerne deste
trabalho é identificar espacial e temporalmente as modificações ocorridas nos
manguezais de fundo da Baía de Guanabara, localizados na APA de Guapimirim,uma
região muito afetada pela pressão antrópica, utilizando-se do algoritmo LandTrendr no
Google Earth Engine, algoritmo que é baseado em pixels e realiza a detecção de
mudanças a partir da análise de trajetória evolutiva temporal e espectral e avaliar o uso
deste algoritmo para estudos de florestas de manguezal. Os resultados obtidos
apresentam ganho e perda de vegetação ocorrendo de forma rápida, indicando certa
capacidade de regeneração dos manguezais da região. Outra importante informação, é
a efetividade da criação das Unidades de Conservação na proteção e manutenção dos
manguezais da baía de Guanabara. Com os resultados obtidos também foi possível
analisar o algoritmo LandTrendr, que se mostrou muitopromissor em sua aplicação para
estudos de manguezais.

Palavras-chave: Manguezal. Sensoriamento Remoto. LandTrendr. Google Earth Engine.

ABSTRACT

The mangrove ecosystem is an important transitional ocean-continent
ecosystem with ecological, economic and cultural functions. The study of this
ecosystem is of fundamental importance for its preservation and consequent
maintenance of this functions. Mangroves are very subject to anthropic actions,
increasing even more the need for their study for a more adequate environmental
management. The use of geotechnologies, such as Remote Sensing, becomes an
important tool for environmental studies especially when working with detection of
changes in land use. The evolution of geotechnologies and consequently of Remote
Sensing,makes currently more and more possibilities and tools available to assist in the
environmental monitoring of changes in land cover. Thus, the core of this work is to
identify spatially and temporally the changes that occurred in the bottom mangroves of
the Guanabara Bay located in the Guapimirim APA a region very affected by human
pressure using the LandTrendr algorithmin Google Earth Engine this algorithm is based
on pixels and performs the detection of changes from the analysis of temporal and
spectral evolutionary trajectory and to evaluate the use of thisalgorithm for studies of
mangrove forests. The results can provide a determination quickly indicating the ability
to determine capacity and management capability. Another important piece of
information is the maintenance of the Guanabara Bay Mangrove Conservation and
Protection Units. With the results obtained it was also possible to analyze the
LandTrendr, which proved to be very promising in its application to mangrove studies.
Keywords: Mangrove. Remote sensing. LandTrendr. Google Earth Engine.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil tem atualmente uma população de aproximadamente 214 milhões de
habitantes (IBGE, 2021), cerca de 26% desta reside em municípios da região costeira.
A Zona Costeira brasileira ocupa uma área aproximada de 324 mil Km2, referentes a
área de 395 municípios em 17 estados costeiros (MMA, 2008). Parte expressiva da
população residente na Zona Costeira tem sua ocupação relacionada a atividades direta
ou indiretamente ligada ao uso e exploração da costa e do mar (IBGE, 2011).
A configuração da região costeira, pode ser considerada um produto das ações
ocorridasainda no período de colonização, segundo Strohaecker (2008). Muito disso
passa pela dependência dos portos no comércio no período do Brasil colonial, e pela
permanência de um modelo econômico agroexportador. O adensamento na zona
costeira do Brasil, ao longo das últimas décadas foi mais intenso, que segundo Moraes
(1999) foi ocasionado por três atores: a urbanização, a industrialização e o turismo.
Outro agente de destaque são as migrações intrarregionais e a reestruturação produtiva.
O processo de urbanização ocorrido na zona costeira, em todos os seus aspectos, amplia
o uso da região corroborando para um aumento adensamento populacional, resultando
então em uma grande mudança da paisagem nessa área, onde a paisagem passa a
apresentar mosaicos, onde as zonas urbanas passam cada vez mais a dividirem o espaço
com os sistemas naturais.
Em meio aos ecossistemas costeiros que são afetados, os manguezais merecem
destaque por serem um dos principais ecossistemas transicionais oceano-continente. De
acordo com Schaeffer-Novelli (1995), manguezal pode ser definido como uma zona
úmida, definida como “ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e
marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés”.
Os manguezais apresentam muitas funções ecológicas, culturais e econômicas.
Dentreas funções ecológicas dos manguezais pode-se citar que são fontes de matéria
orgânica; área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de diversas
espécies (SOARES, 1997). Como funções culturais os manguezais podem estar
associados a religiões, lendas e divindades nas mais diversas regiões do país. Como
função econômica pode-se citar o manguezal como fonte de alimentos (SCHAEFFERNOVELLI, 2018).
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Por possuir uma ampla gama de usos, e por normalmente estar numa localização
estratégica da região costeira (em lugares mais abrigados e com menor energia
hidrodinâmica) a pressão nesses ecossistemas é muito intensa, sendo seu estudo de
grande importância para o gerenciamento e manejo destas florestas. De acordo com
Schaeffer-Novelli et al., (2002) e Soares et al. (2005), a importância do manguezal se
estende também a sua aplicação como bioindicador para as alterações na linha de costa
devido sua rápida resposta frente a alteração dos componentes abióticos do sistema.
Para a preservação desse ecossistema tão importante é necessário a utilização
de algumas ferramentas de análise, dentre elas, o Sensoriamento Remoto (SR). O
Sensoriamento Remoto tem se tornado fundamental no auxílio e interpretação do
espaço geográfico (FAUSTINO et al., 2014). De acordo com Vaeza et al. (2010) as
técnicas desenvolvidas para o SR, são atualmente ferramentas indispensáveis em
atividades relacionadas ao monitoramentoda dinâmica, e ocupação da terra, isso porque,
o SR propicia uma maior otimização nas etapasdo monitoramento como também uma
melhor viabilidade econômica. O SR tem ganhado importância nos estudos ambientais
também como um instrumento de monitoramento de grandes áreas focado em
acompanhamento das legislações ambientais. Com a popularização das imagens de
satélite, utilizadas no SR, o acesso a essa tecnologia vem ganhando cada vez mais
adeptos (FERREIRA et al., 2008).
Uma das potencialidades de uso do sensoriamento remoto, é o estudo de
trajetórias evolutivas, que acompanha a mudança do uso e cobertura da terra. De acordo
com Weckmüller (2018), as trajetórias evolutivas podem ser entendidas como um
componente auxiliar dos estudos de mudança de cobertura da terra, trazendo uma série
histórica que possibilita uma maior riqueza de dados a serem analisados. Outra
potencialidade do uso das trajetórias, é que com sua utilização é possível identificar
também a magnitude da mudança e sua possível origem(BANKSOTA et al., 2014).
O uso do SR é de muita importância para os estudos ambientais, incluindo para
os estudos de manguezais. Os avanços no SR como a utilização de estudos de trajetórias,
faz comque seja uma ferramenta ainda mais importante para uma melhor compreensão
da dinâmica e condições desse importante ecossistema.
O uso do SR nos estudos de manguezais se iniciou, segundo Wang et al. (2019),
em 1956. É importante ressaltar que os avanços do SR relacionados a manguezal, são
replicáveis aos estudos de SR voltados para florestas terrestres, mas com defasagem de
tempo devido a dificuldades que o ecossistema mangue impõe como por exemplo as
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dificuldades da realizaçãodo trabalho de campo (WANG et al., 2019).
Ao longo do tempo, a aplicação do SR para estudos dos manguezais evoluiu,
sendo usado desde o mapeamento da distribuição dos manguezais, passando pela
inversão de parâmetros biofísicos e chegando à caracterização dos processos ocorridos
no ecossistema (WANG et al., Op. Cit.). Com o acúmulo desses dados ao longo das
últimas décadas, foram conduzidos alguns estudos de detecção de mudanças temporais
em manguezais entre 2000 e 2010 (FROMARD et al., 2004).
Na atualidade, existem ferramentas que podem ser utilizadas de modo a auxiliar
as técnicas já existentes de SR no mapeamento de trajetórias e consequentemente no
estudo de mudanças de uso e cobertura do solo. Uma dessas ferramentas é o algoritmo
LandTrendr (LT), desenvolvido para automatizar o estudo de detecção de mudanças de
florestas (KENNEDY et al., 2010). O LT posteriormente foi integrado a plataforma
Google Earth Engine (GEE) de acordo com Kennedy et al., (2018) facilitando assim
sua aplicação.
Visando a necessidade cada vez maior de se conhecer o comportamento dos
manguezaismediante as pressões antrópicas, este estudo busca entender as mudanças
ocorridas nos manguezais de fundo da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com o
auxílio de sensoriamento remoto. Para este trabalho, foi utilizado o algoritmo de
detecção de mudança de vegetação LandTrendr na plataforma Google Earth Engine
(KENNEDY et al., 2018), sendo esse algoritmo utilizado em larga escala para estudos
envolvendo florestas terrestres, mas até o momento com somente um estudo utilizado
para o estudo de manguezais. Deste modo, o presente trabalho busca também avaliar o
funcionamento da ferramenta LT para a detecção demudanças de manguezais.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL:

•

Analisar a dinâmica dos manguezais do localizados no recôncavo da

Baía de Guanabara no período de 1987 a 2020 com utilização do algoritmo LandTrendr
na plataforma Google Earth Engine (GEE).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•

Caracterizar a evolução e a regressão do manguezal, comparando os

processos ocorridos na margem e no interior do manguezal;
•

Avaliar a utilização do algoritmo LandTrendr para identificação de

mudanças espaciais e temporais em ambientes de manguezal.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA CONCEITUAL

3.1 MANGUEZAL

Manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre em regiões tropicais e
subtropicais domundo ocupando as áreas entre marés. É caracterizado por vegetação
lenhosa típica, adaptada às condições limitantes de salinidade, substrato inconsolidado
e pouco oxigenado e frequente submersão pelas marés (SOARES, 1997). SchaefferNovelli (2018), no Atlas de Manguezais, aborda que os sedimentos presentes em
ecossistemas de manguezal, possuem a consistência lodosa e inconsolidada
granulometria fina. Maciel (1991) define os limites do manguezal comono médio litoral,
sendo estabelecidos pelo nível médio das preamares de quadratura e pelo nível das
preamares de sizígia.
O desenvolvimento de manguezais está relacionado a alguns fatores que limitam
sua ocorrência, sendo as condições básicas para sua existência segundo Chapman
(1975), atemperatura média do mês mais frio ser superior a 20ºC e amplitude térmica
anual inferior a 5ºC; presença de substrato aluvial; ambientes costeiros abrigados, com
baixa energia hidrológica; presença de água salgada para que espécies de mangue
vençam a concorrência ecológica em detrimento das espécies terrestres e a grande
amplitude de marés. Os fatores responsáveis em escala global, condicionam a existência
de manguezais, entretanto são regidos pela interação de fatores em escala regional e
fatores em escala local (SOARES et al., 2003).
Dentre as principais funções dos manguezais, pode-se citar seu papel como
fontes de matéria orgânica para as águas adjacentes tendo importância nas cadeias
tróficas marinhas; área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de
espécies marinhas, estuarinas, límnicas e terrestres; importantes áreas de poucos para
aves responsáveis pela manutenção da biodiversidade da região costeira; que podem
absorver e imobilizar produtos químicos, atuandocomo um filtro de poluentes; proteção
da linha de costa, evitando erosão da mesma e assoreamento dos corpos d'água
adjacentes. Além das funções ambientais, os manguezais possuem funções
socioeconômicas e culturais, tais como ser fonte de alimentos e diversos produtos para
a subsistência de comunidades tradicionais (SOARES, 1997).
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Por possuir variadas funções e apresentar uma relação essencial com o homem,
suas atividades e a natureza, o manguezal adquire papel de importância nos estudos de
ecossistemas costeiros. Além disso, por ser um ecossistema transicional, seu estudo é
de grande importância ambiental, visto que pode ser utilizado para manejo e
gerenciamento costeiro e o entendimentosistêmico de onde ele se insere.

3.1.1 Distribuição espacial dos Manguezais

Os manguezais podem ser encontrados ao longo de boa parte da costa brasileira,
do extremo norte do Amapá até Santa Catarina. Neste grande trecho em que se tem
manguezais, são encontradas sete diferentes espécies de mangue, Rhizophora mangle,
R. harrisonii, R. racemosa, Avicennia schaueriana, A. germinans, Laguncularia
racemosa e Conocarpus erecta.Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986). Dessas espécies,
apenas Rhizophora mangle (mangue vermelho),

Avicennia schaueriana (mangue

preto) e Laguncularia racemosa (mangue branco) são encontradas nos manguezais da
Baía de Guanabara (SOARES et al., 2006).
Os manguezais no Brasil são observados em aproximadamente 7000 Km de
região costeira e podem ser encontrados tanto bem distribuídos ao longo da costa como
em regiões confinadas, que são marcadas por pequenos (VALE; SCHAEFFERNOVELLI, 2018). Os manguezais são encontrados na costa do Brasil desde 4º20’ N no
Parque Nacional do Cabo Orange, no estado do Amapá, no Litoral Equatorial
Amazônico até 28º30’ S em Laguna no Litoral Sul (AB’SABER, 2001).
O Litoral Sudeste, onde se localiza a área de estudo, vai do rio Doce no Espírito
Santo até o litoral do estado do Paraná. No trecho que se estende do rio Doce até a
entrada da baía deVitória, os manguezais são encontrados apenas em pequenos rios. O
processo de sedimentação da região de Vitória (ES), favorece a expansão dos
manguezais ao mesmo tempo que impacta o assoreamento da baía. As margens da baía
abrigam remanescentes de manguezais que foram afetados pelo crescimento
populacional da grande Vitória. Os rios mais ao sul do Espírito Santo, dentre eles, o rio
Itabapoana que fica localizado na divisa com o estado do Rio de Janeiro, são marcados
por bosques de mangues em suas margens, com destaque maior para o rio Itabapoana,
possuindo uma maior ocorrência de mangues, em especial na margem do estado do
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Espírito Santo, enquanto que na margem voltada para o Rio de Janeiro a ocorrência de
bosques de mangue é pouco significativa. É importante destacar que no estado do
Rio de Janeiro as primeiras aparições consideráveis de manguezal são avistadas no
delta do rio Paraíba do Sul(VALE; SCHAEFFER-NOVELLI, 2018).
No delta do rio Paraíba do Sul, na região norte do Rio de Janeiro, a ocorrência
de manguezais está concentrada de forma considerável em um trecho onde o canal do
rio corre paralelamente à linha de costa, ocorrendo uma visível concentração de
mangues, que podem ser vistos também na ilha da Convivência que fica próximo a foz
do rio Paraíba do Sul. Entre o delta do Paraíba do Sul e a Baía de Guanabara é possível
observar pequenas ocorrências de manguezais, nos balneários de Armação de Búzios e
Arraial do Cabo (VALE; SCHAEFFER- NOVELLI, Op. Cit).
Uma importante feição do litoral fluminense é a Baía de Guanabara, que está
localizadaem uma região de grande adensamento populacional, implicando em diversos
efeitos ecológicos para a região (LIMA, 2009). Na Baía de Guanabara são encontrados
remanescentesde manguezais em seu recôncavo, que hoje são protegidos pela ESEC
Guanabara e APA de Guapimirim. No litoral fluminense, na região da Baía de
Guanabara, são encontradas três das seis espécies vegetais típicas de manguezal, que
ocorrem no Brasil: Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophora
mangle (SOARES et al, 2003).
Ainda no litoral fluminense, são encontrados também manguezais na região
de Guaratiba e em parte da Restinga da Marambaia, área sobre jurisdição militar
e parte na Microbacia do Piraquê (com sua maioria na Reserva Biológica e
Arqueológica de Guaratiba)(ALMEIDA, 2010), e também em pequenos fragmentos ao
longo da Costa Verde Fluminense.
Atravessando a divisa e adentrando no estado de São Paulo, os manguezais
passam a ser avistados novamente no município de Ubatuba, e são encontrados em
destaque na baía de Picinguaba. É observada também, uma menor ocorrência de
manguezais nas margens do rio Puruba. São encontrados manguezais também em
outros rios localizados no município de Ubatuba (VALE; SCHAEFFER-NOVELLI,
2018). O Litoral Sudeste tem seu último trecho já no estado do Paraná, e compreende o
Parque Nacional do Superagui e se estende até o município de Guaratuba. No litoral
paranaense os manguezais são considerados subtropicais, de acordo com Vale e
Schaeffer-Novelli (2018), em virtude da latitude e das temperaturas encontradas na
região.
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3.2 DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Os manguezais brasileiros sofrem pressões ao longo de todo território, seja
pressão causada pelo adensamento populacional ou pela expansão industrial, o que
acaba por ocasionarsua degradação nos mais diversos níveis. Isto tem relação com uma
desordenada expansão urbana. Ainda que atualmente se tenha vasta legislação e
mecanismos de proteção aos manguezais é costumeiro observar áreas de mangue sendo
degradadas, seja através da supressão de sua vegetação ou até mesmo eutrofização
(MARTINS; WANDERLEY, 2009).
Para se entender o termo degradação ambiental que é constantemente citado em
publicações de caráter técnico-científico como em textos de caráter jornalístico pode-se
recorrera Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 que institui a Política Nacional de Meio
Ambiente, artigo3, inciso II, onde define como “degradação da qualidade ambiental, a
alteração adversa das características do meio ambiente.”
Os manguezais por serem ecossistema suscetíveis a variação de marés, despertam
muito interesse de estudos que avaliam o comportamento deste ecossistema perante as
variações de nível do mar como os estudos de WOODROFFE (1990), ELLISON e
STODDART (1991), FIELD (1995) e GILMAN et al. (2007, 2008).
De acordo com Soares (2009), o um aumento do nível médio do mar induzido
por aquecimento, as respostas dos manguezais estarão relacionadas a diversos
indicadores, como ataxa de elevação do nível do mar, a entrada de sedimentos,
propriedades oceanográficas,geomorfologia costeira entre outras características. Deste
modo, o manejo de regiões costeiras, em específico as que tem ocupação de manguezais
devem considerar tais questões, visto que a elevação do nível do mar é uma das
consequências do aquecimento global.

3.3 SENSORIAMENTO REMOTO

Sensoriamento remoto (SR) pode ser definido como uma tecnologia que permite
a obtenção de imagens e dados da superfície terrestre através da captação da energia
emitida e absorvida pela superfície (FLORENZANO, 2011). A obtenção desses dados
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pode ser feita em três diferentes níveis de aquisição: laboratório ou terrestre, aéreo e
orbital. Cada um desses níveis possui escalas de detalhamento específicas que tem
influência direta sobre a resolução espacial do dado. No caso do mapeamento de uso e
cobertura do solo, as imagens mais comumente utilizadas são as de origem de aquisição
orbital (NOVO, 2010).
O SR é uma ferramenta com múltiplas aplicações, como o monitoramento do
uso do solo, o estudo de recursos naturais, exploração dos recursos hídricos,
precipitação, clima, entre outras aplicações (LIU, 2007). Segundo Weckmüller (2018),
a grande variedade de aplicações do SR é justificada pelo ponto de vista que o
sensoriamento remoto oferece, uma visão de cima que auxilia na compreensão dos
fenômenos em variadas escalas.
Devido a periodicidade de obtenção de dados e a velocidade em que são obtidos,
o SR se tornou uma excelente ferramenta de estudo de paisagens em escalas locais e
globais, visto que a análise de imagens obtidas por satélites é uma importante
ferramenta que pode ser utilizada para otimizar o processo e tornar os mapeamentos
economicamente viáveis nos estudos de detecção de mudança geoambientais
(AMARAL et al, 2019).
O estudo de manguezais é uma das áreas impactadas positivamente pelo uso do
SR. Através do uso adequado dessa ferramenta é possível por exemplo, mapear a
distribuição dos manguezais, e até mesmo realizar análises dos parâmetros biofísicos
dos bosques de mangue (WANG et al, 2019). A importância e evolução dos estudos de
sensoriamento remoto aplicadoaos estudos de manguezal despertou interesse de muitas
pesquisas, como por exemplo KUENZER et al. (2011), PHAM et al. (2019a; 2019b) e
WANG et al. (2019), que em seus trabalhos fizeram revisões dos estudos de SR
aplicados a florestas de manguezais e MAURYA,MAHAJAN e CHAUBE (2021) em
seu estudo abordaram as técnicas de mapeamento e monitoramento de manguezais.
A evolução dos estudos ambientais utilizando-se de sensoriamento remoto como
por exemplo o acompanhamento das dinâmicas de paisagem, e até mesmo a detecção
de pequenas mudanças em curto espaço de tempo está diretamente relacionada a
evolução dos sensores remotos. Os sensores utilizados atualmente, apresentam uma
estrutura geral composta por coletor, detector, processador e produto. Onde o coletor é
o responsável por receber energia através de uma lente, espelho, antenas; o detector tem
como função captar a energia coletada de uma determinada faixa do espectro; e o
processador que retrabalha o sinal registrado e o submete a um processamento -
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revelador, amplificação - através do qual se obtém o produto, como demonstra a figura
1.

Figura 1: Esquema de funcionamento de um sensor remoto

Na atualidade, há diversos tipos de sensores, sejam orbitais, terrestres ou aéreos.
Não sedeve afirmar categoricamente que um dado satélite/sensor é melhor que outro,
afinal, tal qual as projeções cartográficas, cada sensor é mais adequado para alguns usos
do que outros, devendo ser escolhido aquele que possui resultados mais interessantes
para os objetivos de investigação. Dentre os satélites utilizados atualmente para o SR,
se destacam os da série Landsat, voltada para o estudo dos recursos naturais do planeta,
uma iniciativa da National Aeronautics and Space Administration (NASA) em parceria
com o United States Geological Service (USGS). A série Landsat já está em seu oitavo
satélite em operação (NASA, 2022).

3.3.1 Landsat

A série Landsat (Land Remote Sensing Satellite) teve seu lançamento realizado
pela NASA no final da década de 1960 sendo o primeiro satélite lançado em 1972 e o
mais recente, o Landsat 9, tendo sido lançado em setembro de 2021. A ordem
cronológica do satélite pode ser observada na figura 2. A longevidade da série Landsat
conta com um acervo temporal quase que ininterrupto, somando mais de 40 anos de
imagens, sendo uma importante fonte para estudos relacionados à mudança de cobertura
do solo.
A resolução espacial do satélite Landsat é de 30m e a faixa de imageamento é de
185Km, o que faz com que a cobertura seja suficiente para cobertura integral em todas
as estações do ano. Essa cobertura e resolução são responsáveis também pelas imagens
serem suficientemente detalhadas para identificar processos em escala humana, como
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crescimento urbano, irrigação agrícola e desmatamento (NASA, 2022). Além disso, o
Landsat é capaz também de fornecer imagens com informações espaço temporais
suficientemente adequadas para detectar não somente a mudança em coberturas
florestais como também características espectrais de vegetação (WECKMÜLLER,
2018).

Figura 2: Cronologia do Satélite Landsat.

Fonte: http://landsat.usgs.gov

Ainda segundo Weckmüller (2018), a escala de resolução espacial da série
Landsat ter se mantido em 30m ao longo de toda a série temporal se configura como
uma vantagem, já que uma mudança de resolução espacial poderia acarretar erros
posicionais, identificando falsas mudanças.
Outro importante fator para o uso da série Landsat é a disponibilidade gratuita de
seu banco de imagens, fornecendo então uma excelente vantagem para estudos de
cobertura do solo, se comparado com outros bancos de dados que são pagos.
As imagens da série Landsat são muito utilizadas também no estudo de
manguezais, como por exemplo CARVALHO et al. (2015), CUNHA-LIGNON e
KAMPEL (2011) e ALMEIDA, SOARES e KAMPEL (2008) se utilizam da série
Landsat para análise multitemporal em monitoramento ambiental dos manguezais.

3.3.2) Detecção de mudança por sensoriamento remoto

Os mecanismos de detecção de mudanças são baseados em modelos
computacionais que são capazes de sinalizar alterações em objetos ou feições da
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superfície terrestre ao longo de um intervalo de tempo através da utilização de sensores
remotos (SINGH, 1989).
Os métodos de detecção de mudança são caracterizados por um processo de
rápida progressão e desenvolvimento e sendo úteis em uma variada gama de utilizações
(PORFIRIO et al., 2009).
A análise multitemporal de imagens de satélites permite que sejam avaliadas as
dinâmicas espaciais, sejam elas causadas por origem humana como por exemplo
ocupação urbana e desmatamento e até mesmo eventos naturais, desde que estes afetem
a paisagem (ZANOTTA; HAERTEL, 2012).
Essa característica faz com que seja muito utilizado este tipo de ferramenta para
o monitoramento de manguezais, já tendo sido utilizado por ALMEIDA, SOARES e
KAMPEL (2008), ALMEIDA (2010), FERREIRA et al. (2013), JONG et al. (2021) e
RUZA; CORTE; PRUNZEL (2019).

3.4 GOOGLE EARTH ENGINE E LANDTRENDR

Com os avanços tecnológicos relacionados à ciência de dados, os dados
provenientes de sensoriamento remoto também foram evoluindo suas formas de
aquisição e tratamento. Dentreesses avanços é possível citar a utilização da plataforma
Google Earth Engine (GEE). O GEEé uma plataforma de análise geoespacial baseada
em nuvem, permitindo a visualização e análise de imagens de satélite do planeta
(GOOGLE EARTH ENGINE, 2022).
É possível utilizar o GEE por exemplo, para estudos de detecção de mudanças,
sendo aplataforma otimizada com a utilização de alguns algoritmos desenvolvidos com
fins específicos. Um desses algoritmos é o LandTrendr (Landsat-based detection of
trends in disturbance and recovery), que é um pacote de algoritmos de detecção de
mudança baseada empixels desenvolvidos por Kennedy et al. (2010). Ele que tem como
objetivo a identificação de trajetórias espectro-temporais que expressam o
comportamento espectral do pixel ao longo de uma série histórica (WECKMÜLLER,
2018).
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As trajetórias espectro temporais sobrepõem uma imagem e traçam o
comportamento espectral de um dado pixel ao longo das imagens Landsat ao longo da
série temporal. Cada pixel conta uma história espectro-temporal como mostra a figura
3 (GEE User Guide, 2020).
A partir da definição da trajetória espectro-temporal, o algoritmo atua fazendo
asegmentação espectro-temporal. Os dados contidos na imagem são então organizados
em uma única banda para que posteriormente sejam divididos em segmentos de linha
com pontos de quebra marcados por vértices. A partir dos vértices, é como o algoritmo
detecta as mudanças conforme os parâmetros pré-estabelecidos. A figura 4 representa
graficamente como se dá essacurva e espectral e seu ponto de quebra. (GEE USER
GUIDE, 2020).

Figura 3: Construção da série espectro temporal de um píxel, feita pelo algoritmo
LandTrendr.

Fonte: LT-GEE Guide
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Figura 4: Segmentação de séries temporais de pixel LandTrendr. Fonte: LT-GEE Guide.

A utilização eficaz do algoritmo está diretamente relacionada a uma boa
compreensão de seu mecanismo de funcionamento. O algoritmo funciona de modo a
identificar mudanças na cobertura florestal ao longo da série temporal, segmentada
temporalmente em divisões anuais, sendo então recomendado para eventos com
duração maior que um ano e não sendo indicado para eventos sazonais (KENNEDY et
al, 2010).
A trajetória espectro-temporal ajustada pode ser relacionada a eventos ocorridos
com acobertura florestal. Por exemplo, eventos de perda rápida da cobertura florestal,
assim como regeneração dela podem ser observados pelos segmentos das trajetórias,
que mostram osmomentos críticos. Por meio desses segmentos, são gerados os atributos
de duração, magnitudee ano de início da perda ou regeneração da cobertura florestal.
Assim, o atributo de duração indica o tempo levado para a perda ou regeneração da
floresta, o atributo de magnitude expressaa amplitude de variação do índice espectral,
então, quanto maior a magnitude mais abrupta foia perda da cobertura florestal.
Os eventos onde ocorreram perda abrupta da cobertura florestal, assim como
regeneração da mesma são possíveis de serem visualizados pelos segmentos das
trajetórias através das quebras geradas que são visíveis na figura 4. É a partir da
segmentação temporal que é possível determinar os parâmetros relacionados a duração,
magnitude e ano de início do evento de mudança. Os dados de início, duração e
magnitude podem ser utilizados de formas variadase agregar fatores importantes nos
estudos relacionado a manguezais.
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O algoritmo LandTrendr apresenta algumas vantagens frente aos outros
algoritmos de detecção desenvolvidos ao longo da última década, sendo possível citar
que o algoritmo é de uso gratuito; é documentado de forma extensa, gera formas
arbitrárias de trajetórias espectro- temporais para identificar os eventos detectados no
pixel no decorrer do tempo; é desenvolvidopara imagens Landsat; já foi aplicado com
sucesso em diferentes estudos sobre mudança e regeneração da cobertura florestal; e ter
sido implementado na plataforma do Google Earth Engine (FRAGAL, 2015;
KENNEDY et al., 2018).
O LandTrendr apesar de ser um algoritmo criado para a detecção de mudanças
de florestas terrestres, pode oferecer também algumas potencialidades ao estudo de
manguezais. Os arquivos de imagens Landsat podem em conjunto com o LandTrendr
serem úteis para o estudoda dinâmica das florestas de mangue. As imagens compostas
anuais propiciam a detecção de mudança na região costeira a partir dos índices de NDVI
e com isso, é possível estimar a área que foi acrescida ou perdida de vegetação (JONG
et al., 2021).
Outra potencialidade para o uso do LT em estudos de manguezais, é a
possibilidade decom um único processo compreender aumento ou diminuição de área,
a magnitude dasmudanças, e até mesmo o quanto a mudança se estendeu, fazendo com
que se tenha um diagnóstico mais preciso não somente do que mudou, mas chegando
também a possíveis causas.O LT faz com que essa análise seja mais rápida em virtude
de sua automatização, não sendo necessárias muitas mudanças no código do algoritmo
e nem conhecimentos mais aprofundadosem linguagens de programação.
Apesar de todos os benefícios trazidos pelo algoritmo, algumas dificuldades em
seu usojá são percebidas, como por exemplo, a mudança de trajetória espectro-temporal
depende das propriedades espectrais de toda série histórica além de o início e o final da
trajetória dependerem de imagens com pouca cobertura de nuvens devido a dependência
dessas imagenspara a obtenção de bons resultados (KENNEDY et al., 2010).
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4 ÁREA DE ESTUDO

4.1 BAÍA DE GUANABARA

A Baía de Guanabara é uma baía oceânica localizada no litoral do estado do Rio
de Janeiro, região Sudeste do Brasil. Sua área superficial tem 384 Km2, largura máxima
de 28 Kme comprimento máximo de 30 Km, sua entrada mede 1,6 km entre o Forte São
João na margemocidental e a Fortaleza de Santa Cruz no ponto leste (KJERFVE et al.,
1997). O litoral da Baía de Guanabara possui perímetro aproximado de 131 km de
extensão e consiste em 53 praias (SAMPAIO, 2003; KJERFVE et al., 1997).

Figura 5: Mapa da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara.

Fonte: INEA, 2022

A Baía de Guanabara também dá nome a uma importante bacia hidrográfica, a Bacia
hidrográfica da Baía de Guanabara, que abrange quinze municípios da região metropolitana do
Rio de Janeiro, são eles: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim,
Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São
Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá como mostra a figura 5. De acordo com JICA (1994),
cerca de 45 rios desaguam na baía de Guanabara.
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Os sedimentos de fundo são compostos de areias médias, finas e muito finas,
areia lamae sedimento lamoso. Da entrada da baía até a Ponte Rio-Niterói, as areias
médias são dominantes devido à hidrodinâmica que atua nessa área. O sedimento de
fundo, por sua vez, apresenta uma maior concentração de areia fina, areia lama e
sedimento lamoso nos setores internos da baía devido à velocidade reduzida das marés
(QUARESMA; DIAS e BAPTISTA NETO, 2001).
Uma importante característica da área de estudo é seu histórico de ocupação,
marcada por um elevado grau de urbanização, como pode ser observada a mancha
urbana na figura 6, e produção industrial, além da intensa exploração portuária.
Historicamente, a ocupação da baía se dá inicialmente pelos povos indígenas, e
posteriormente pelos colonizadores franceses e posteriormente portugueses, num
processo de acesso inicial às margens até posterior avanço para o interior. Essa foi uma
grande vantagem para a ocupação inicial do Rio: a disponibilidade, na retaguarda, de
planícies cultiváveis (zona de produção de alimentos e materiais de exportação) e de
fácil acesso por hidrovias (LESSA, 2000). A densidade populacional média éda região
do entorno da baía de Guanabara de 2100 pessoas/km2 (LIMA, 2009).
Coelho (2007) entende que o início da colonização marca também o
começo da exploração dos recursos naturais da Baía de Guanabara, não somente das
matas, como também de todo seu recôncavo e florestas de mangue. Além da extração
de pau-brasil, as florestaspróximas da costa transformaram-se em um reservatório de
madeiras e lenha combustível para uma série de atividades: desde caieiras, para a
produção de cal, passando por armações para apesca de baleia, olarias, fazendas para
produção de farinha de mandioca e engenhos de açúcar.O século XVII foi marcado
pelo impulso ao desenvolvimento econômico do estado e crescimento demográfico
alcançado, principalmente em função do apogeu do ciclo da cana-de-açúcar. Em busca
de espaço para implantação da cidade, neste que demonstrava ser umambiente
hostil ao urbanismo, iniciava-se a luta do homem contra as áreas úmidas, tais como
brejos, pântanos e lagoas, em um processo de aterramento que duraria mais de três
séculos (COELHO, Op. Cit).
A degradação causada pela pressão demográfica na Baía de Guanabara
continuou ao longo do século XVIII e XIX, tendo o processo se intensificado com a
chegada da família real portuguesa em 1808 ao Rio de Janeiro. Tal evento modificou a
paisagem e as questões culturaisda cidade, além do aumento da poluição gerada pela
ausência de saneamento (COSTA, 2015). Outros importantes fatores do processo de
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urbanização da baía foram a Proclamação da República (1889) e o novo ciclo de
urbanização do Rio de Janeiro, implementado pelo períodode gestão do prefeito Pereira
Passos (1902-1906). Esse período culminou em desigualdades espaciais e sociais, tanto
da capital quanto da Baía de Guanabara, onde elas se acentuaram e sesobrepuseram
ainda mais (CARVALHO, 1996).
Já no século XX, a partir da década de 1950 ocorre o auge do processo de
poluição e degradação da Baía, que coincide com o processo de desenvolvimento
urbano-industrial da RMRJ. Os aterros que acompanharam a abertura da Avenida
Brasil, aliados à expansão das indústrias, em especial as químicas, farmacêuticas e de
refinaria, concomitante ao exorbitante crescimento populacional e a expansão urbana,
conduziram a uma alteração radical na qualidade das águas, flora, fauna e balneabilidade
das praias, e ao declínio da pesca. A expansão urbana e populacional, sem o
acompanhamento de serviços adequados de esgotamento sanitário, passou a responder,
por sua vez, pela poluição provocada pelo esgoto doméstico não tratado, o qual,
gradualmente, foi tornando as praias do interior da Baía impróprias para o banho
(BRITTO, 2003).
A paisagem da baía de Guanabara, marcada pelo histórico processo de
urbanização passa então a ser marcada por mosaicos, oriundos da coexistência dos
ecossistemas aliexistentes com os atores antrópicos que cresceram e desenvolveram-se
ao seu redor.

4.2 MANGUEZAIS DA BAÍA DE GUANABARA

Quando os colonizadores chegaram ao Rio de Janeiro, a região costeira da Baía
de Guanabara era predominantemente formada por restingas, lagoas, brejos e
manguezais. O já citado intenso processo de ocupação da Baía de Guanabara, ao longo
dos 500 anos de colonização, resulta em uma quase extinção destes ecossistemas
(PIRES, 2010).
Os manguezais do recôncavo da Baía de Guanabara atualmente apresentam o
maior reduto de manguezais em área contínua da região litorânea da Baía de Guanabara.
Os remanescentes de manguezais podem ser encontrados na região litorânea dos
municípios de Magé, Guapimirim, São Gonçalo e Itaboraí (PIRES, Op. Cit).
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Atualmente, a APA de Guapimirim é o principal abrigo dos remanescentes de
manguezais da região metropolitana noRio de Janeiro, e segundo ICMBio (2022) é a
última região da Baía de Guanabara a abrigar características cênicas do período da
colonização do Brasil.

4.3 APA DE GUAPIMIRIM E ESEC GUANABARA

As Áreas de Proteção Ambiental (APA) são um tipo de Unidade de Conservação
(UC),enquadrada na categoria de Grupo de Uso Sustentável, que tem como função,
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos seus
recursos naturais. Já as Estações Ecológicas (ESEC), como a ESEC Guanabara, são
enquadradas como Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo primário é preservar a
natureza eliminando ao máximo as interferências humanas, permitindo assim, somente
o uso indireto dos recursos naturais, ou seja,aquele que não envolve coleta, consumo,
dano ou destruição (ICMBio, 2022).
As APAs foram criadas originalmente pela Lei 6902/1981 e atualmente são
regidas pelaLei 9985/00, integrando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação SNUC. De acordo com o artigo 15 da referida lei, a APA é uma área em geral extensa,
com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos,
estéticos ou culturais especialmenteimportantes para a qualidade de vida e o bem-estar
das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação eassegurar a sustentabilidade do uso
dos recursos naturais (ICMBio, 2022).
As Estações Ecológicas, são áreas terrestres ou marinha, instituída pelo poder
público eque tem como objetivos a preservação da natureza e a realização de pesquisas
científicas. É uma unidade de conservação classificada como de proteção integral, ou
seja, mais restrita que as APAs. Além do objetivo da preservação, o uso das ESECs é
limitado a atividades educativas e científicas desde que previamente autorizadas. Tal
como as APAs, as ESECs são regidas pelaLei 9985/2000, conhecida como a Lei do
SNUC (ICMBio, 2022).
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No fundo da baía de Guanabara, parte das florestas de mangue ali presentes
estão inseridas em APA de Guapimirim e outra parte na ESEC Guanabara, ainda com
pequeno trechofora dessas áreas de preservação.
A Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, localizada na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, como apresentada na figura 6, foi criada pelo Decreto
90.225 de 25 de setembro de 1984 como resultado de pressões da comunidade científica
e sociedade civil. Sua extensão é de 14.340 hectares que compõe a maior área de
manguezal preservada do Estado do Rio de Janeiro, localizada entre 22º40`e 22º46`
latitude sul e 42º57` e 43º07` longitude oeste; limita-se ao norte com a rodovia BR-493
e a área urbana do município de Magé; ao sul com a serra de Itaúna e ilha de Itaoca; a
leste com a rodovia BR-493; e a oeste com a Baía de Guanabara.

Figura 6: Mapa de localização da APA de Guapimirim

Dentro da APA foi criada também a Estação Ecológica da Guanabara - ESEC
Guanabara, pelo decreto s/ nº de 15 de fevereiro de 2006. A ESEC Guanabara possui
cerca de 2 mil hectares e abrange parte dos municípios de Guapimirim e Itaboraí. É a
porção mais conservada de toda a baía, apresentando características ecológicas
compatíveis com os manguezais isentos de intervenção antrópica. Além disso, abriga
algumas espécies ameaçadasde extinção no estado do Rio de Janeiro (ICMBio, 2022).
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5 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a análise temporal dos manguezais do fundo da baía de Guanabara foi
utilizado o algoritmo de detecção de mudanças LandTrendr, através do uso da
plataforma Google Earth Engine (KENNEDY et al., 2010). Foi dividida em 3 etapas:
1) Segmentação Temporal das Trajetórias; 2) Mapeamento das trajetórias; 3) Análise
das trajetórias evolutivas. As duas primeiras etapas foram realizadas com a utilização
do algoritmo LandTrendr na plataforma Google Earth Engine, enquanto a terceira etapa
foi realizada a partir do software livre Quantum Gis. A figura 7 contempla uma síntese
metodológica deste trabalho.

Figura 7: Síntese Metodológica
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5.1 SEGMENTAÇÃO TEMPORAL DAS TRAJETÓRIAS

Na etapa de segmentação temporal das trajetórias, são utilizadas imagens do
catálogo Landsat, que são convertidas para índices de refletância para superfície (GEE
USER GUIDE, 2020). O primeiro pacote de algoritmos LandTrendr é o de segmentação
temporal, responsável por ajustar a curva espectral de trajetórias em segmentos. A
escolha do descritor e dos parâmetros utilizados, devem ser feitas de acordo com as
características da área estudada (WECKMÜLLER, 2018). O pacote utilizado chama-se
UI LandTrendr Pixel Time Series Plotter.
O algoritmo gera trajetórias arbitrárias, sendo necessário o uso de parâmetros
para controle do processo de obtenção de dados. Ao selecionar uma determinada área,
um pixel, o algoritmo traça uma trajetória espectral ao longo do período de análise por
aquele pixel selecionado. A trajetória espectral indica as mudanças ocorridas naquele
pixel, seja de ganho ou perda (GEE USER GUIDE, 2020). Além disso, cada imagem
necessita do uso de máscaras de nuvens e sombra de nuvens que podem ser aplicadas
diretamente no GEE. Essas máscaras são responsáveis. Tais parâmetros e máscaras são
capazes de filtrar os falsos eventos, para quese tenha um resultado de maior qualidade
(FRAGAL, 2015).
Atualmente, a aplicação de máscaras e calibração de parâmetros, que são
apresentados pela tabela 1, é feito diretamente do GEE, já na etapa de segmentação
através

da

página

UI

LandTrendr

Pixel

Times

Series

Plotter

<https://emaprlab.users.earthengine.app/view/lt-gee- pixel-time-series>. Nesta etapa se
obtém o comportamento do espectro temporal do pixel, quepode ser obtida por diversos
índices (GEE USER GUIDE, 2020).
Por sua vez, a etapa de classificação fica disponível em UI LandTrendr Change
Mapper < https://emaprlab.users.earthengine.app/view/lt-gee-change-mapper>, e nesta
etapa ocorre a definição das classes e dos valores de filtragem (KENNEDY et al., 2018).
O índice utilizado foi o de NDVI, Normalized Difference Vegetation Index. O NDVI,
foi criado para detectar a presença ou ausência de vegetação utilizando-se de
comprimentos de onda do vermelho e vermelho próximo, destacando assim, a presença
ou ausência de vegetação (ORNELLAS; LOPES, 2020).
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Os trabalhos que adotam o NDVI nas análises dos manguezais têm como foco o
comportamento do indicie ao longo do tempo (OLIVEIRA et al., 2011), justificando assim a
escolha deste índice de vegetação para este trabalho.
A equação que representa o cálculo do valor de NDVI é dada por:
NDVI = NIR – RED / NIR + RED

Onde:
NIR - reflexão no espectro próximo do infravermelho;
RED – reflexo na faixa vermelha do espectro.

Tabela 1: Parâmetros LandTrendr.
Parâmetro

Fonte: adaptado de LT-GEE Guide
Padrão

Definição
Número máximo de segmentos a serem
ajustados nasérie temporal

Max Segments

Limiar para amortecimento dos picos (1,0
significasem amortecimento)

Spike Threshold

0.9

Vertex Count Overshoot

3

Prevent One Year Recovery

falso

Recovery Threshold

0.25

Se um segmento tem uma taxa de recuperação
maisrápida do que 1/recoveryThreshold (em
anos), o segmento não é permitido

pval Threshold

0.1

Se o valor p do modelo ajustado exceder este
limite,então o modelo atual é descartado e
outro é ajustadousando o otimizador
Levenberg-Marquardt

Best Model Proportion

1.25

Retira o modelo com a maioria dos vértices
que possuium valor p que está no máximo
nesta proporção do modelo com o valor p
mais baixo

Min Observations Needed

6

O modelo inicial pode ultrapassar os
maxSegments + 1 vértices por esse valor.
Mais tarde, ele será reduzidopara
maxSegments + 1
Impedir segmentos que representam
recuperações deum ano

Observações mínimas necessárias para
realizar oajuste de saída
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Time Series

Coleção da qual extrair tendências (presumese quecada imagem da coleção represente um
ano). A primeira banda é usada para
encontrar pontos de interrupção, e todas as
bandas subsequentes são ajustadas usando
esses pontos de interrupção

Foram realizados diversos testes para a obtenção dos parâmetros a serem
utilizados paraa análise de detecção de mudanças no manguezal. Os testes partiram da
demarcação de pontosao longo dos manguezais da Baía de Guanabara, definidos em três
divisões, mangues da ESECGuanabara (pontos 1 a 6); mangues da APA de Guapimirim
(pontos 7 e 8); e mangues do fundoda Baía de Guanabara fora da APA (pontos 9 e 10).
Os pontos analisados foram dispostos conforme apresenta a figura 8.

Figura 8: Mapa de distribuição de pontos

Fonte: Google Earth

Para uma melhor determinação dos pontos demarcados, foi utilizado o
Timelapse – Google Earth Engine, de forma a comparar as curvas obtidas com a
dinâmica da vegetação registrada pelas imagens do satélite Landsat ao longo de toda sua
série temporal, atuando como um agente de confirmação inicial das curvas espectro
temporais geradas na segmentação temporal. Tais pontos foram escolhidos por
apresentarem comportamentos ecológicos distintos de crescimento e regeneração de
floresta já conhecidos, como forma de avaliar o funcionamento
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dos parâmetros e descritores. Esses pontos foram escolhidos já sabendo onde ocorreu
crescimento ou retração, e até mesmo onde não ocorreu variação, de modo a identificar
parâmetros que oferecessem boas respostas nas diferentes circunstâncias.
Os parâmetros utilizados inicialmente nos testes podem ser descritos em 4
grupos, e sãoapresentados na tabela 2. Os grupos podem ser definidos como: 1) Grupo
I; 2) Grupo II; 3) Grupo III; e 4) Padrão LT.

Tabela 2: Parâmetros testados.

Max Segments
Recovery
Threshold
Best Model
Proportion

Grupo
I
4

Grupo
II
6

Grupo
III
12

Padrão
LT
6

0,25

0,5

1

0,25

0,5

1

1

0,75

Os parâmetros testados partem dos parâmetros utilizados nos testes realizado
por Jong et al., (2021) para o estudo de manguezais do Suriname. Jong (2021)
identificou como os parâmetros de controle Max Segments; Recovery Threshold e
Best Model Proportion. Éimportante ressaltar que Jong et al., (2021) é uma importante
referência sobre o uso do LT paraestudos de mangueais devido à escassez de referências
sobre o tema.
A partir dos testes, obteve-se um melhor resultado ao se elevar o número de Max
Segments, Recovery Threshold e Best Model Proportion em relação ao default do
algoritmo. Além disso, foi reduzido também o descritor de Spike Threshold,
responsável pelo amortecimento dos picos, gerando melhores resultados. Todos os
parâmetros utilizados nesta etapa estão expostos na tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros de segmentação temporal das trajetórias

PARÂMETRO

INDICADOR

Max Segments

12

Spike Threshold

0,2

Vertex Count Overshoot

3

Prevent One Year Revcovery

true
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Recovery Threshold

1

p-value Threshold:

0,05

Best Model Proportion

1

Min Observations Needed

6

5.2 MAPEAMENTO DAS TRAJETÓRIAS EVOLUTIVAS

A classificação de trajetórias é a parte final do processo de obtenção de
trajetórias, e neste momento, são inseridas as máscaras de trajetória, além da definição
dos parâmetros paraa geração dos dados.
No presente trabalho, foram aplicadas as máscaras para nuvens, sombra, neve e
água, para que se minimize a interferência desses fatores nos dados gerados. Na mesma
etapa também, ocorreu a escolha dos seletores, adotando-se a escolha para perda
abrupta, ganho abrupto, perda gradual e ganho gradual, primeiro ganho e primeira
perda. A tabela 4 indica os critérios adotados nesta etapa.

Tabela 4: Parâmetros para a classificação de trajetórias.
PARÂMETRO

INDICADOR

Mudanças Bruscas

< 5 anos

(Perda / Ganho)
Mudanças Graduais

> 5 anos

(Perda / Ganho)
Primeira Detecção

> 1 ano

(Ganho / Perda)
Magnitude

> 100

A escolha do valor de magnitude foi feita baseada na análise das curvas geradas
durante a segmentação, sendo identificada como variação mínima, a magnitude de
NDVI em torno de 100. No LandTrendr, o NDVI é multiplicado por 1000, significando
então uma variação de 0,1 na magnitude do NDVI. A figura 9 apresenta um dos gráficos
de segmentação que foram utilizados na escolha dos parâmetros utilizados.
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Já o descritor de tempo relacionado ao tempo, para se classificar como abrupto e
gradual foi escolhido com base no trabalho de Otero (2020) que apresenta um
crescimento de manguezal na Malásia variando entre 3 e 8 anos e de Jong (2021) que
identifica uma média de 3 anos para crescimento de manguezal no Suriname. Pelo fato
de o crescimento ser variável, e ocorrer em diferentes taxas de velocidade, adotou-se
o tempo menor que 5 anos para umamudança ser considerada abrupta e maior eu 5
anos para ser considerada gradual.

Figura 9: Exemplo de curva de segmentação espectro temporal de ganho gradual
de vegetação

5.3 ANÁLISE DE TRAJETÓRIAS EVOLUTIVAS

Com os parâmetros de segmentação e classificação definidos, se avança para a
etapa seguinte, onde os parâmetros obtidos previamente são aplicados ao código do
algoritmo LandTrendr, disponível

em

:https://code.earthengine.google.com/?accept_repo=users/emaprlab/public>

onde

o

script émodificado conforme os seletores pré-estabelecidos nas etapas anteriores. Ao
script do LandTrendr é adicionado também um código para a filtragem de ruídos,
resultando em uma imagem mais limpa otimizando as análises.
A partir das imagens matriciais geradas são elaborados mapas com auxílio do
software QuantumGis para uma melhor compreensão dos dados obtidos. Foram gerados
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mapas de Perdae Ganho Abruto e Perda e Ganho Gradual a partir da camada de Ano de
Detecção. Foram gerados também mapas de detecção da primeira perda de vegetação e
do primeiro ganho de vegetação. Dos dados rasters obtidos são extraídos dados
quantitativos, resultando em tabelas com dados de área, em conjunto com os mapas
elaborados, permitem uma compreensão melhorda dinâmica dos manguezais de fundo
da baía de Guanabara.

39

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a execução do algoritmo LandTrendr na plataforma Google Earth Engine,
foramgerados quatro arquivos raster: ganho abrupto, ganho gradual, perda abrupta e
perda gradual, além das análises de primeira perda e primeiro ganho de vegetação.
Através dos resultados foipossível localizar não somente os fenômenos de ganho e
perda, como também o ano em queessa mudança teve início, informação obtida na
primeira banda dos resultados gerados pelo algoritmo. Os anos de detecção estão
compreendidos no período de 1987 até 2020. Foi possíveldetectar também, a área que
foi acrescida ou perdida e os locais onde ocorreram tais eventos.As análises foram
realizadas a partir dos mapas e dos dados quantitativos apresentados a seguir.Para uma
melhor visualização dos mapas, foi feita uma divisão da classe por períodos,
com cada classe cobrindo cerca de 5 anos. O período de 5 anos foi definido para reduzir
o número de classes de modo que as classes sejam melhor distinguíveis e para a
padronização do tamanho das classes, de modo que não ocorra distorção devido a
diferenças de períodos de dados agrupados. Para auxiliar na identificação dessas
classes, a tabela 5 apresenta a chave de classificação utilizada para a confecção dos
mapas.
Tabela 5: Chave de Classificação
LEGENDA

ITEM

CLASSIFICAÇÃO

1987 - 1991

Mudanças ocorridas entre 1987 e 1991

1992 - 1996

Mudanças ocorridas entre 1992 e 1996

1997 - 2001

Mudanças ocorridas entre 1997 e 2011

2002 - 2006

Mudanças ocorridas entre 2002 e 2006

2007 - 2011

Mudanças ocorridas entre 2007 e 2011

2012 - 2016

Mudanças ocorridas entre 2012 e 2016

2017 - 2020

Mudanças ocorridas entre 2017 e 2020

ESEC Guanabara

Área da ESEC Guanabara

APA de Guapimirim

Área da APA de Guapimirim

Manguezais Invariantes

Área de manguezal que não teve variação

Cursos d’água

Rios, lagos e demais corpos hídricos

Rio de Janeiro

Estado do Rio de Janeiro
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Para uma melhor compreensão dos resultados, as análises foram divididas por
tipos de mudança e posteriormente por uma análise comparativa.

6.1 PERDA ABRUPTA

A perda abrupta ficou definida como a quebra da curva espectral com uma duração
inferior a 5 anos. A figura 10 apresenta a curva espectral e suas quebras indicativas de perda de
vegetação.

Figura 10: Curva espectral e seus pontos de quebra de perda de vegetação

A perda abruta total foi de 7160 ha de vegetação, sendo a perda concentrada
ente os anos de 1987 e 1990. Cerca de 60% das perdas abruptas de vegetação se
concentraram nos quatro primeiros anos de acompanhamento. A figura 11 apresenta o
mapa de perda de vegetaçãoabrupta, indicando os locais onde ocorreram essas perdas.
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Figura 11: Mapa de perda abrupta de vegetação de manguezal no fundo da baía de Guanabara
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A concentração da perda neste período pode estar relacionada aos anos iniciais
da novalegislação ambiental promulgada com a Constituição de Federal de 1988 que no
artigo 225 passa a proteger o manguezal considerando-o patrimônio nacional por estar
associado a Mata Atlântica. Essa legislação é reafirmada em 1993 com o Decreto nº
750 que reafirma aassociação do ecossistema manguezal ao bioma da Mata Atlântica
(ROSARIO; ABUCHAHLA, 2018).
As perdas aconteceram em toda área de estudo, entretanto é importante destacar
que as perdas dentro da ESEC Guanabara ocorreram majoritariamente antes de sua
criação em 2006. Nas margens próximas aos rios Guraí-Mirim e Macacu ocorreu perda
no período entre 2012 e 2019. Nas margens do rio Macacu também ocorreram perdas
entre 1987 e 1991, nas duas margens da APA, dentro do que seria a futura área da ESEC.
Entre os rios Guapi e Guaraí, já nos limites da APA, ocorreu perda no período
entre 1992 e 2006. Fora da APA de Guapimirim, as perdas ocorreram principalmente
no canal do Imboaçu, com perdas predominantes entre 1987 e 1996. No interior do
manguezal do Suruí ocorreram perdas entre 1992 e 1996.
A perda de vegetação concentrada dentro da área da ESEC Guanabara ocorreu
antes desua criação, o que corrobora a defesa de sua implementação. Ou seja, após a
criação da ESEC não ocorreu novas perdas de vegetação em sua área, sendo um
indicador ambiental positivo, reafirmando a importância e eficiência do SNUC em
defesa dos ecossistemas costeiros.
É possível identificar perdas de vegetação recentes em áreas limítrofes do
manguezal, indicando uma possível pressão antrópica recente ou perturbação no
ambiente, sendo necessárias investigações no local.
Já na região do rio Suruí, ocorre uma regressão de manguezal entre 2000 e 2005,
que foi causada provavelmente em decorrência de um derramamento de óleo ocorrido
na REDUC (SOARES et al, 2006), porém não foi identificada pelo algoritmo. Para essa
não identificação,podem ser levantados os seguintes questionamentos: i) a magnitude
da mudança foi menor do que a magnitude utilizada como filtro; ii) os dados de
segmentação não cobrem totalmente as mudanças mais sutis necessitando de uma
revisão dos parâmetros utilizados; iii) a área analisada por Soares (2006) é pequena,
portanto, a não identificação pode se dar pela área ser menor do que a resolução espacial
do sensor.
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É possível e importante analisar também, não só a distribuição espacial desses
ganhos, como também quantificá-los. Com os dados de quantidade de pixels por ano,
foi possível calcular a área em que ocorreu esse ganho por ano, e também fazer uma
análise comparativa a partir da porcentagem da área ganha por ano. Esses dados
são importantes também, paraposteriormente fazer uma análise comparativa de ganho
e perda por ano.
Para uma análise quantitativa, é possível recorrer ao gráfico 1, que
apresentam os dados de perda gradual por ano por hectare.
Gráfico 1: Perda Abrupta de Vegetação
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Com o auxílio do gráfico 1 foi possível também diagnosticar outros períodos de perda
de vegetação. Os picos observados no gráfico auxiliam nas indicações de mudança. Entre 1995
e 1998 um novo pico de perda de vegetação pode ser observado, porém consideravelmente
menor que no primeiro período. A vegetação perdida entre 1995 e 1998 somada, mesmo
chamando atenção, ainda assim teve uma perda menor do que o ano de 1990 sozinho. Entre
2013 e 2014 ocorreu outro pico de perda de vegetação, que ficou localizado na região de divisão
com a ESEC Guanabara. A perda total de área nesse período foi em torno de 700 ha.
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6.2 PERDA GRADUAL

A perda gradual de vegetação foi definida como a quebra da curva espectral com
uma duração inferior a 5 anos. Um exemplo deste tipo de curva espectral e sua quebra
foiapresentado anteriormente na figura 10.
O mapa de perda gradual, como é apresentado na figura 12, não indica perdas
visuais de vegetação, no entanto, ao se analisar a tabela 6 é possível identificar perdas
mínimas de vegetação.

Tabela 6: Dados Quantitativos de Perda Gradual de Vegetação
ANO

Nº DE PIXELS

ÁREA (ha)

1987

5

0,45

2005

3

0,27

Tais dados corroboram para a ideia de que a perda de vegetação acontece
normalmenteem eventos rápidos. Outro ponto que pode justificar este comportamento
é a efetividade da criação das Unidades de Conservação, que é corroborado também
pelos dados da tabela 6 que indicam perdas menores após a criação da ESEC Guanabara.
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Figura 12: Mapa de perda gradual de vegetação de manguezal no fundo da baía de Guanabara
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6.3 PRIMEIRA PERDA

A primeira perda de vegetação pode ser entendida como o primeiro ano em que é
detectada a perda de vegetação em um dado pixel, ou seja, a perda mais antiga de vegetação
detectada em um pixel.
A perda total detectada foi de cerca de 10 mil hectares, tendo a maior parte das perdas
sido concentradas entre 1987 e 1990, chegando a mais de 7 mil hectares perdidos somente
nesteperíodo, totalizando aproximadamente 70% do total de perdas.
A figura 13 apresenta a distribuição espacial das perdas, auxiliando em uma melhor
compreensão dos fenômenos ocorridos.
As perdas detectadas no território da ESEC Guanabara, ocorreram antes de sua
criação,ocorrendo prioritariamente entre 1997 e 2005 nas franjas do manguezal. Ainda dentro
da área da ESEC, próximo ao rio Macacu foi detectada também perda entre 1987 e 1996.
Esse comportamento indica que a criação da ESEC foi necessária para que essas perdas de
vegetaçãofossem reduzidas, visto que a criação da APA não foi o suficiente para conter a
regressão do manguezal nessa área.
Fora da ESEC Guanabara, nas proximidades dos rios Macacu e Guraí-mirim foram
identificadas perdas no período de 2012 a 2016. Nos limites da APA entre os rios Guapimirim
e Guaraí, foi identificada uma área com perda de 1987 a 2001. Essa perda pode estar associada
a pressão antrópica devido a localização da área.
As perdas detectadas tanto no manguezal do Suruí quanto das áreas próximas ao canal
do Imboaçu são concentradas entre 1987 e 1996, indicando que mesmo estando fora da APA,
a criação área auxiliou na redução da perda de vegetação no entorno ao longo do tempo.
Para auxiliar na análise quantitativa, é possível recorrer ao gráfico 2, que traz dados
de área perdida por ano, e porcentagem relativa de perda de vegetação, auxiliando assim no
entendimento dos fenômenos de regressão e acresção de manguezal na região.
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Figura 13: Mapa de Primeira Perda vegetação de manguezal no fundo da baía de Guanabara
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Gráfico 2: Primeira Perda de Vegetação
A perda de vegetação é elevada já no primeiro ano do mapeamento, 1987, e atinge
seu auge em 1989, com mais de 3000ha perdidos. A partir de 1990, ocorre uma grande
tendência de queda, com um pequeno sobressalto em 1995, mas em 1996 já retorna para
queda e estabilidade de perdas de menos de 100 hectares por ano. Ocorre um novo pico em
2014, mas ainda sim de pouca dimensão.
Esse comportamento indica uma efetividade da criação da ESEC Guanabara,
refletindoe reforçando a implementação das Unidades de Conservação para a preservação
ambiental. É de se salientar também a importância da APA de Guapimirim, que após sua
criação, teve as perdas concentradas principalmente próximas a áreas de interface da APA
com áreas de ocupação humana, sendo então a pressão antrópica um possível fator de
influência na regressãodas florestas de manguezal.

6.4 GANHO ABRUPTO

O ganho abrupto de vegetação foi definido como um aumento de vegetação com
duração inferior a 5 anos, ou seja, a quebra da curva espectro-temporal é sucedida por
crescimento de até 5 anos de valores de NDVI em ascensão como demonstra a figura 14.
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Figura 14: Curva espectral e seus pontos de quebra de ganho de vegetação

O período de maior ganho de vegetação foi entre os anos de 1988 e 1989, com mais
de3000 ha de acreção de área em cada ano, O ganho abrupto total foi de aproximadamente
18000ha de manguezal. A figura 15 apresenta o mapa de ganhos abruptos na região e auxilia
na análiseda distribuição espacial desses ganhos.
É perceptível que nas franjas do manguezal, em específico do trecho que vai das
margens do rio Suruí até um pouco depois das margens do rio Guaraí, os ganhos são
consideráveis, e se destacam no período referente a 1987 até 1992. É possível destacar que a
totalidade deste trecho está compreendido na APA de Guapimirim, que foi criada em 1984.
Jáno trecho correspondente entre o rio Macacu e o rio Guaxindiba, que como referência para
localização, podemos identificar este trecho dentro do território do que veio a ser a ESEC
Guanabara em 2006, predomina o ganho nas franjas do manguezal no período de 2002 a
2006,quando essa área era classificada ainda como APA. Próximo ao canal de Imboaçu, já
fora da APA, o crescimento foi observado no período de 1987 a 2011.
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Figura 15: Mapa de ganho abrupto de vegetação de manguezal no fundo da baía de Guanabara
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Observou-se também, ganho considerável nas margens dos rios. Nas margens do rio
Guapimirim, os ganhos concentram-se no período que vai de 1987 a 2001. Já nas margens
do rio Guaraí, próximos a sua foz, os ganhos são concentrados no período que vai de 1997 a
2001,enquanto no mesmo rio, já mais afastado da costa e próximo ao final da área da APA,
foi constatado ganho no período referente a 2012 até 2019, sendo um dos poucos trechos a
apresentar ganho nesse período.
No trecho próximo ao final da área da APA e entre os rios Guapimirim e Guaraí, foi
observado ganhos também em um período que vai de 1987 até 2006. As margens do rio
Macacu, apresentam crescimento entre 1992 e 2006, nos dois lados de sua margem, em
especial, no trecho que fica no interior da ESEC. O rio Guaxindiba por sua vez apresenta
ganho próximo àsmargens no trecho de 1997 a 2006, sendo em um pequeno trecho dentro da
ESEC e uma grandeparte já fora da ESEC, mas ainda dentro da APA.
É perceptível também que os ganhos de área ocorreram na direção norte-sul em
espacialidade temporal, na jusante do estuário, nas regiões de Magé e São Gonçalo, um
possível apontamento para este padrão são as pressões antrópicas sobre as áreas de
manguezal.
De modo geral, pode-se afirmar que nas franjas do manguezal, ocorreu crescimento
tanto nas áreas protegidas pela APA como fora dela. No interior do manguezal, foi possível
identificar que os ganhos se concentraram dentro da ESEC no período próximo a sua criação.
Já fora da ESEC, e tanto dentro quanto fora da área, os ganhos em geral se concentram no
período referente a 1987 a 1997, período imediatamente após a criação da APA.
A análise quantitativa das mudanças, importante ferramenta para os estudos de
detecçãode mudança, pode ser realizada com o auxílio do gráfico 3.
É possível identificar que 48% dos ganhos abruptos ficaram concentrados no período
que vai de 1987 a 1991. Já o período com menor ganho corresponde ao segmento que vai de
2007 a 2011, com cerca de 0,4% de ganho relativo. O maior ganho foi detectado no ano de
1989com cerca de 3318,48 ha seguido por 1988 com 3130,74 ha e 2000 com 2247,39 ha. Já
os menores ganhos foram detectados nos anos de 2019 com 0.02 ha, 2004 com 0.04 ha e
0,05 ha em 2011. Além desses anos, 1992 e 2007 não tiveram ganhos detectáveis.
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Gráfico 3: Ganho abrupto de vegetação
O comportamento referente ao ganho de vegetação, nos primeiros anos pode estar
relacionado com a criação da APA de Guapimirim, que foi criada em 1984. Isso pode indicar
aefetividade da implantação da UC, tanto para a expansão das florestas de manguezal como
parasua manutenção. O ano de 2000 apresenta também ganho significativo, no entanto, uma
parte substancial dessa acresção está localizada as margens do rio Guaxindiba, que são áreas
de perda registrada, implicando na necessidade de maiores análises futuras para que se
entenda a indicação de ganho ali detectada.
É fundamental destacar que por conta da pandemia de Covid-19 não foi possível
realizartrabalho de campo para a verificação dos dados e identificação das espécies, de modo
que nãoé possível garantir que esses ganhos foram de espécies típicas de mangue ou se foram
de espécies associadas ao ecossistema de manguezal.

6.5 GANHO GRADUAL

O ganho gradual de vegetação foi definido como um ganho de vegetação com
duração superior a 5 anos, ou seja, a quebra da curva espectro-temporal é sucedida por um
crescimentomaior do que 5 anos dos valores de NDVI. A figura 14 vista anteriormente é um
exemplo de quebra referente a ganho.
O ganho gradual total foi de aproximadamente 555 hectares, aproximadamente 32
vezesmenor do que o ganho abrupto. O ano de maior ganho foi 2011, com cerca de 182 ha, e
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o últimoano de ganho detectado foi 2015, devido ao parâmetro selecionado, necessitar de 5
anos para identificação da mudança. A figura 16 é responsável por apresentar a espacialidade
desses ganhos de vegetação, enquanto o gráfico 4 os responsáveis pelo apoio nas análises
quantitativas.
Ao analisar o mapa, é possível identificar que são poucos os fragmentos indicando
mudança por um período maior do que 5 anos de duração. A maior parte do crescimento foi
ocorreu entre 2011 e 2012, dentro da ESEC Guanabara, na franja do manguezal entre os rios
Guaxindiba e Macacu. Tal ganho pode estar associado ao poder de conservação da ESEC,
permitindo o desenvolvimento de novas áreas de manguezal em períodos mais longos.
Entre 1987 e 1989 ocorreu outro pico de crescimento de vegetação, próximo as
franjasdo manguezal, entre os rios Guaraí e Macacu. O crescimento identificado ocorreu
logo após a criação da APA de Guapimirim, reforçando a efetividade da criação da APA
para expansão dacobertura do solo por manguezais bem como para sua manutenção.
Outro ponto a se destacar, é o crescimento ter sido consideravelmente maior de forma
abrupta do que de forma gradual. Isso pode indicar que a vegetação de manguezal tem a
tendência de se desenvolver em um curto espaço de tempo, sendo menor do que 5 anos para
sua recuperação. Este indicativo é uma característica muito importante, visto que o
ecossistemamanguezal exerce diversas funções para o meio ambiente, como por exemplo ser
berçários paranovas espécies.
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Figura 16: Mapa de ganho abrupto de vegetação de manguezal no fundo da baía de Guanabara
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6.6 PRIMEIRO GANHO

O primeiro ganho de vegetação pode ser entendido como o primeiro ano em que é
detectada ganho de vegetação em um dado pixel, ou seja, o ganho mais antigo de vegetação
detectado em um pixel.
Foi detectado ganho de mais de 30 mil hectares, com destaque para os anos de 1988
e 1989, indicando um ganho considerável logo após a criação da APA de Guapimirim. A
figura 17 trás o mapa que apresenta o recorte espacial do ganho mais antigo de vegetação e
seu ano de ocorrência.
Por toda a franja do manguezal, os ganhos foram consideráveis no período que vai
de1987 a 1991. Próximo a franja, um pouco mais para o interior, o destaque se deu para
ganhosno período de 2002 a 2006 na parte mais ao sul da ESEC Guanabara, ainda antes de
sua criação.
Nas margens do rio Macacu foi detectado grande ganho no período de 1992 a 1996.
Já nos limites do manguezal, nas proximidades dos rios Guapi e Guarai-Mirim, foram
detectadosganhos consideráveis no período de 1987 a 2001. Fora da APA, nas proximidades
do Suruí osganhos foram concentrados no período de 1987 a 1996. O mesmo ocorre nas
proximidades docanal do Imboaçu.
Os ganhos mais tardios ocorreram próximos ao rio Guraí, no período entre 2012 e
2016,sendo está uma área que demorou a se desenvolver após perda apresentada entre 1987
e 1991. É evidente também, ganhos de vegetação próximo ao rio Guaxindiba, se destacando
em 2000, no entanto, essa é uma área de perda conhecida. Necessitando de maiores estudos
para oentendimento deste tipo de ocorrência no local
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Figura 17: Mapa de Primeiro Ganho de Vegetação
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O gráfico 5 traz informações quantitativas, que são fundamentais paraentender os
fenômenos ocorridos e serem complementares a análise espacial.
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Gráfico 5: Primeiro Ganho de Vegetação

É possível identificar um pico nos primeiros anos de análise, de 1988 a 1990, que
possivelmente está relacionado a criação da APA de Guapimirim, chegando a ser detectado
umganho de cerca de 8 mil hectares em um único ano no período. Outro pico de destaque se
dá em2000, entretanto, a maior parte deste ganho detectado se dá na região do rio Guaxindiba,
que tem perda conhecida, por ser um rio que está em uma região de grande pressão antrópica,
o que faz com que os dados referente ao ano de 2000 tenham a necessidade de serem
reavaliados posteriormente. No mais, o último período de grandes ganhos se dá entre 1993 a
1996, com ganhos queultrapassam 1000 ha por ano.
Tal padrão de primeiro ganho de vegetação pode estar associado a criação da APA de
Guapimirim, essa proteção inicial pode ter dado espaço para o crescimento e manutenção dos
manguezais. No entanto, não é possível comparar a área antes e depois da criação da APA
através da mesma metodologia devido ao inicio da série temporal e a existência de dados
adequados ocorra somente após a criação da Unidade de Conservação.
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6.7 ANÁLISE COMPARATIVA

A área total que teve ganho abrupto de vegetação, corresponde a um total de 18000ha
de área de manguezal, enquanto o ganho gradual total foi de 555,66 ha. Ou seja, o ganho
abrupto em termos de área foi 32 vezes maior do que o ganho gradual. Esse comportamento
pode indicar dois roteiros: i) o crescimento do manguezal se dá de forma rápida; ii) os
parâmetros de seleção para abrupto e gradual podem ser revistos em trabalhos futuros com o
intuito de melhor diferenciar a velocidade de crescimento dos bosques de manguezal.
Diferentemente da acreção de vegetação, a perda foi observada de forma considerável
somente na classificação abrupta. Tal comportamento aponta que as perdas são eventos
curtos,e contribui para a hipótese de uma redução do tempo considerado como parâmetro
limiar entreabrupto e gradual.
Comparando o ganho abrupto com a perda abrupta de vegetação, foi possível
identificar um ganho de área de cerca de 2,5 vezes maior do que a área desmatada. Esse
indicador apresentaum bom resultado, sinalizando que o manguezal está se expandindo de
maneira geral. A expansão do manguezal é um indicador positivo de eficiência das UCs e
consequentemente é resultado de uma preservação maior do manguezal, que é extremamente
importante para o equilíbrio ecológico e manutenção de diversas espécies que ali habitam e
procriam. O ganho ea perda abrupta, podem também ser mais bem visualizados com o apoio
do gráfico 6.
Com o auxílio do gráfico é possível identificar que o ganho de vegetação só não foi
predominante nos anos de 1990, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017. Mesmo
a regressão da vegetação tendo sido maior que o ganho nos anos citados, foi a uma taxa bem
pequena, mas que de todo modo já desperta a atenção para possíveis problemas de
conservaçãodos manguezais, especialmente pelo predomínio de perdas estar concentrado ao
longo da últimadécada. Essa perda abrupta a partir de 2010 ficou concentrada dentro da APA
de Guapimirim,na fronteira com a ESEC Guanabara, o que reduzir a possibilidade de ser uma
perda de origemantrópica, podendo ser algo relacionado até mesmo com uma perda natural
no ecossistema.
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Gráfico 6: Gráfico de dinâmica da vegetação – Mudança Abrupta
O ganho abrupto de vegetação se concentrou principalmente no período
compreendidoentre 1987 e 2004, período que coincide com a criação da APA de Guapimirim,
reforçando novamente a importância dos mecanismos de proteção ambiental para a
preservação dos manguezais.
Uma outra análise que deve ser feita, é a análise visual das áreas de perda e ganho,
como mostra a figura 18.
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Figura 18: Imagem Comparativa dos Mapas de Perda e Ganho
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É possível observar um padrão, onde as áreas destacadas na figura 19 servem como
exemplo. Ocorreram perdas nas áreas demarcadas em preto, amarelo e vermelho, e foi
detectadoganhos nas mesmas áreas. Na área demarcada em amarelo, é possível observar
perda predominante entre 1997 e 2001 e o ganho em 2002 a 2006, indicando assim uma
regeneraçãoda área. Na área demarcada em vermelho, a perda se dá no período de 1987 a
1991 e o ganho ocorre no período subsequente, de 1992 a 1996. Já na área demarcada em
preto, a perda ocorreente 1997 e 2001 e o ganho é identificado tanto de 2002 a 2006 quanto
de 2012 a 2016. Esse comportamento indica que não ocorreu somente o ganho, como também
a regeneração de áreasde vegetação com perda recente; Tal fato pode estar aliado novamente
a criação das UCs da APA de Guapimirim e ESEC Guanabara.
É necessário comparar também as áreas onde foram detectadas as primeiras perdas e
osprimeiros ganho de vegetação, e o gráfico 7 apresenta os dados referente a esta dinâmica.
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Gráfico 7: Dados comparativos de primeira detecção de mudança da vegetação
É visível que há um maior ganho do que perda como visto anteriormente, e é
importantedestacara, que as detecções mais consideráveis foram feitas nos primeiros 3 anos
de monitoramento, sendo o ganho superior a perda em todos os anos. Os únicos anos em que
a perda se sobressai aos ganhos é no período que vai de 2013 a 2015, e mesmo assim são
perdasmenores que 500ha por ano.
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Tal comportamento indica que a ação das UCs pode ter reduzido o processo de
degradação ambiental da região, protegendo-a das ações antrópicas. A perda de vegetação
se dá em áreas fora da ESEC, mas no interior da APA, o que pode indicar uma maior
necessidadede fiscalização da região ou até mesmo perdas naturais de cobertura florestal.

6.8 AVALIAÇÃO DO LANDTRENDR

O algoritmo LandTrendr se mostrou muito útil nas análises executadas por trazer um
resultado anual, trazendo um acompanhamento mais detalhado da evolução e regressão dos
manguezais, sendo possível avaliar de forma mais detalhada as causas da evolução e da
regressão detectadas pelo algoritmo. A análise feita ano a ano pode também ser uma
importantealiada no monitoramento das áreas de manguezal, já que conforme os resultados
obtidos, a evolução e a regressão das florestas de mangue ocorrem em curto espaço de tempo.
Sendo um LandTrendr uma maneira de automatizar essa detecção, a análise de manguezais
acaba por serfacilitada.
Apesar de suas potencialidades, a utilização do algoritmo LandTrendr gerou algumas
dúvidas, que podem ter ocorrido em função do algoritmo ou por problemas de escolha de
parâmetros e execução de análises. Outro questionamento pertinente que pode ser levantado
é sobre a quantidade de detecções de mudança em um pixel que o algoritmo é capaz de
sinalizar.Ao se utilizar somente a banda referente ao ano de detecção, o algoritmo marca
somente a detecção primária, fazendo com que, se naquele pixel houver mudança de
vegetação, só é detectável graficamente a primeira mudança.
É importante ressaltar, que o uso do LandTrendr para estudos de manguezais é ainda
muito novo, deste modo, sendo um amplo campo de estudo que deve ser mais explorado
devidosuas potencialidades já citadas. Apesar de suas dificuldades iniciais, o algoritmo se
mostra promissor e bastante útil nos estudos de manguezais.
O algoritmo apresenta campo para análises futuras, englobando testes de fatiamento
temporal, de modo a comparar o comportamento do algoritmo em diferentes escalas de
análise.Outra possibilidade se dá através do estudo e busca por parâmetros e descritores mais
precisos,visto que os descritores devem ser testados de acordo com a área de estudo, não
possuindo umpadrão universal.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia aplicada se demonstrou promissora, entretanto, foi constatado que os
parâmetros utilizados apesar de produzirem bons resultados, necessitam de ajustes para uma
detecção ainda mais precisa das mudanças de vegetação na região. Os filtros utilizados foram
de grande importância para se obter uma imagem com menos ruídos e melhor visualização
da detecção de mudanças.
A validação dos resultados não foi realizada de forma sistêmica como sugerido por
Kennedy et al (2018), onde segundo o autor deve ser utilizado o TimeSync application, que
funciona em plataforma de linguagem pyhton devido a dificuldades técnicas e de tempo em
relação a utilização da linguagem para a validação e em decorrência da falta de tempo hábil
para que fosse feita a resolução das questões técnicas e a validação de forma funcional e com
qualidade. Apesar de dados não validados, é imprescindível destacar que as áreas analisadas
pelo algoritmo possuem diversos trabalhos sobre sua evolução vegetal, o que traz
confiabilidadepara o projeto, além de também ter sido realizado testes visuais com auxílio do
Google Earth Engine Timelapse.
Os resultados obtidos foram condizentes com o esperado, no entanto, fica claro a
necessidade de alteração de alguns parâmetros como o tempo determinante para a mudança
ser considerada abrupta ou gradual. O tempo de 5 anos se mostrou muito longo. Já era
esperado a perda sendo detectada em sua maioria de forma abrupta devido às suas origens
convencionais,enquanto o ganho foi massivamente classificado como abrupto era esperado
que tivesse uma maior representação na classificação gradual.
Os ganhos de manguezal da área de estudo, apresentaram de modo geral, crescimento
ou regeneração em período inferior a 5 anos, ou seja, apresentando um rápido
desenvolvimento,o que pode ser considerado um bom indicador em relação às medidas de
proteção ambiental que vem sido levantadas, principalmente pelo fato de a maior parte das
perdas terem sido identificadas fora da ESEC Guanabara, e o que está dentro de seus limites,
ocorreu antes de suacriação.
A utilização do algoritmo LandTrendr para detecção de mudanças de vegetação em
manguezais se mostrou uma importante aliada no estudo deste ecossistema, sendo passível
de ser um importante auxiliar nos projetos de manejo florestal das áreas de manguezal.
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Deste modo, entende-se que a metodologia utilizada neste trabalho atende os
requisitospara os estudos de manguezal, devendo ser mais explorada e estudada para que os
resultados possuam uma maior precisão e melhor detalhamento. É importante ainda que a
metodologia possa ser validada em outro momento de forma a conferir uma maior segurança
aos dados aquiexpostos.
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