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Resumo 

Mangues são formações vegetais que cobrem uma área estimada de cerca de 12 a 20 milhões 

de hectares no mundo todo. Habitats naturais costeiros como mangues, marismas, corais e 

recifes servem como proteção para a linha de costa contra erosão, inundação, área de pouso 

para espécies migratórias, berçário para diversas espécies além de possuir valor cultural para 

diversas comunidades que retiram desse ambiente o seu sustento. Estudos realizados para 

avaliar o risco para espécies de mangues mostrou que 70 espécies foram consideradas como em 

risco de extinção e poderiam desaparecer na próxima década, essa perda teria consequências 

econômicas e ambientais devastadoras para as comunidades costeiras devido à importância 

dessas espécies. Nos últimos 50 anos, entre 30% e 50% das áreas mangues no mundo 

desapareceram e essa perda continua a acontecer em alguns locais e, em certos pontos, está 

aumentando. Atualmente, a diminuição anual da área ocupada por ecossistemas costeiros ocorre 

em um ritmo quatro vezes maior do que para florestas tropicais. O foco desse estudo foi mapear 

as alterações nas áreas de mangue em doze estuários do litoral do estado do Ceará entre os anos 

de 1992 e 2011, e identificar os principais vetores dessas alterações, sejam esses as alterações 

do uso de solo das suas respectivas bacias hidrográficas ou as alterações climáticas globais. 

Também foi realizado o mapeamento das tendências dos índices pluviométricos dentro da Bacia 

Hidrográfica do Rio Jaguaribe, utilizando dados da Agência Nacional de Águas (ANA) para 

cada município da bacia hidrográfica. Os resultados mostraram que 9 dos 12 estuários 

mostraram expansões nas suas áreas de manguezais que variaram entre aproximadamente 4% 

e 430%, os outros mangues mostraram uma diminuição entre 4% e 77%. No que diz respeito 

aos vetores responsáveis pelas alterações nas áreas, foi possível perceber que, a construção de 

barragens possibilitou aos mangues se expandirem sobre novas áreas de sedimentação como 

ilhas e bancos de areia, antigas áreas de salina servem como área de crescimento de mangue em 

diversos estuários enquanto o desmatamento para expansão urbana, agricultura e criação de 

fazendas de camarão foram os maiores responsáveis pela diminuição dos mangues em alguns 

estuários. Alterações climáticas podem ter um impacto nos mangues no que diz respeito à 

diminuição das vazões dos rios e nas taxas de deslocamento de dunas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Geoprocessamento. Alterações ambientais. Sensoriamento Remoto. 

 

 



ABSTRACT 

Mangroves vegetation covers an estimated area of about 12 to 20 million hectares worldwide. 

Coastal habitats such as mangroves, salt marshes and coral reefs serve as protection for the 

coastline from erosion and flooding. Studies assessing mangroves species threats showed that 

70 species were considered endangered and could disappear in the next decade, this loss would 

have devastating economic and environmental consequences for coastal communities due to 

their importance. In the last 50 years, between 30% and 50% of mangroves have disappeared, 

which is still happening in some places and it is increasing at certain areas. The annual rate of 

disappearance of coastal ecosystems is four times greater than the rate for disappearance for 

rain forests. Mangroves suffer greater pressure due to the rapid conversion of forests into 

agricultural and urban areas, in this scenario, climate change promote specific pressures on 

mangroves and may increase the impacts of anthropogenic activities or from other sources. The 

focus of this study was to map the changes in mangrove area in twelve estuaries in Ceará 

between the years 1992 and 2011, and to identify the main drivers of these changes, whether 

they are caused by land use change within the watershed or by global climate change. There 

was also done a mapping rainfall trends within the Jaguaribe River watershed, this was done 

using data obtained from the website of the Brazilian National Water Agency (ANA) using 

sampling points from all the municipalities in the watershed. The results showed that 9 of the 

12 estuaries showed expansions in their mangrove areas ranging from approximately 4% to 

430%, the other mangroves showed a decrease from 4% to 77%. With respect to the vectors 

responsible for changes in areas, it was observed that the interaction between land use change 

and increasing sea levels allowed the mangroves to expand into new sedimentation areas, 

especially in rivers with dams. The mapping of rainfall trends showed that most municipalities 

in the watershed of Jaguaribe River suffered decrease in rainfall throughout the year and during 

the dry season. 

 

KEYWORDS: Geoprocessing. Environmental Changes. Remote Sensing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1. A Zona Costeira  

A zona costeira do Brasil e do mundo apresentam uma grande diversidade de 

ecossistemas extremamente produtivos com alta diversidade biológica e de ecossistemas 

com características singulares, além de padrões de ocupação distintos, qualificando este 

espaço como extremamente heterogêneo do ponto de vista ambiental e paisagístico 

(Diegues, 2001; Corrêa e Fontenelle, 2010) além de apresentar ampla geodiversidade, 

sendo essa a distribuição natural das características geológica, geomorfológica, 

hidrológica, edáfica. 

Os ecossistemas presentes na região costeira sofreram ao longo da história um 

considerável processo de degradação ambiental, associado à uma grande pressão sobre os 

recursos naturais marinhos e continentais e pela capacidade limitada desses ambientes de 

absorverem os impactos resultantes de vetores antrópicos. A introdução de nutrientes, 

alteração ou destruição de habitats, alterações na sedimentação, exploração exagerada de 

recursos pesqueiros, poluição urbana e industrial, principalmente de poluentes 

persistentes, e a introdução de espécies exóticas, constituem-se nos maiores impactos 

ambientais na Zona Costeira Brasileira (GEO Brasil, 2002). 

 

1.2 Caracterização e classificação de estuários 

Estuários, segundo a definição clássica proposta por Pritchard (1967), são 

considerados como corpos d’água costeiros, semiconfinados, onde ocorre a mistura de 

água doce, vinda do continente, com a água salgada do oceano. Nas latitudes tropicais e 

subtropicais, os estuários são dominados pelo ecossistema manguezal, cujo 

funcionamento é fortemente influenciado pelas características e processos que ocorrem 

ao longo do gradiente fluvio-marinho, uma vez que esse ecossistema depende justamente 

dessa interação entre rio e oceano para existir. A ação das marés, ventos, ondas e dos rios, 

produzem gradientes de densidade que determinam parte dos processos de circulação 

estuarina. Além disso, a circulação no interior do estuário é também influenciada pelo 

tamanho e forma da bacia de drenagem. 

 Segundo Potter et al. (2010), a maioria das definições dos estuários é criada com 

base em estuários localizados em regiões temperadas do hemisfério norte. Essas 

definições, no entanto, não levam em conta eventos como o fechamento periódico da foz 

do estuário e condições hipersalinas durante períodos de seca, típico de ambientes 
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tropicais sob clima semiárido, por exemplo. Desta forma, Potter et al. (2010) avançaram 

no conceito de estuário a fim de incorporar essas características que normalmente são 

ignoradas: Estuário é um corpo de água costeiro semiconfinado que é permanentemente 

ou periodicamente ligado ao mar e que recebe, ao menos periodicamente, descarga de 

rios, e, portanto, enquanto a salinidade é normalmente menor do que a do oceano e varia 

temporalmente e espacialmente ao longo do estuário, podem ocorrer áreas de 

hipersalinidade onde a perda de água por evaporação é alta e a entrada de água doce é 

negligível. 

 O ambiente estuarino pode ser dividido em três zonas, resultando da interação da 

maré e descarga fluvial, são elas: zona estuarina fluvial, onde a salinidade é sempre menor 

que 1, porém onde os efeitos da maré são observados; zona estuarina média, onde a 

salinidade varia de 1 a 35, e ocorre intensa mistura das águas oceânicas com as águas 

fluviais; e, zona estuarina costeira, onde a salinidade é igual ou ligeiramente menor que a 

salinidade do oceano. 

  

 

Figura 1. Classificação de estuários de acordo com a salinidade. 

Fonte: http://www.cpgg.ufba.br/~glessa/estuario/introducao/texto_inicial.html. 

 

 De acordo com Silva et al. (2004), as variações entre o volume de descarga fluvial 

e a amplitude das marés, além de fatores como ondas e ventos, promovem alterações nos 

http://www.cpgg.ufba.br/~glessa/estuario/introducao/texto_inicial.html
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padrões de circulação dos estuários, esses padrões permitem a sua classificação de acordo 

com a forma em que se dá a mistura das águas oceânicas com a fluvial (Figura 1). 

 De acordo com Miranda et al. (2002), os estuários de cunha salina são aqueles 

dominados pelo rio. Nesse tipo de estuário, a salinidade da água de superfície é menor 

que a salinidade da água de profundidade, apresentando uma diferença acentuada no perfil 

vertical de salinidade. Nesse tipo de estuário, a maioria do sedimento em suspensão 

trazido pelo rio é exportada para as regiões oceânicas através da camada superior da água. 

 Estuários dominados pelas correntes de maré e pelas ondas são denominados 

totalmente misturados devido aos efeitos de turbulência existentes dentro do estuário. 

Nesse tipo de estuário, o perfil vertical de salinidade é homogêneo, só variando de acordo 

com a distância em relação ao oceano. 

 Quando as duas forçantes possuem influências comparáveis na mistura das águas, 

o estuário é classificado como parcialmente estratificado e a mudança na salinidade se dá 

de maneira gradativa, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Em estuários de cunha 

salina e parcialmente estratificados podem ocorrer a formação de áreas com uma 

concentração de sedimento em suspensão cerca de 100 vezes maior do que as regiões a 

montante e a jusante, essas áreas são chamadas de zona de turbidez máxima. 

 O transporte de sedimento nos estuários é controlado pelo aporte fluvial, maré e 

pela circulação estuarina. Essa circulação é gerada pelas variações do nível do mar, pela 

descarga de água doce, pelo gradiente de densidade, pela circulação da plataforma 

continental e pela ação do vento na superfície livre (Miranda et al., 2002). A floculação 

de sedimentos finos aumenta a velocidade de decantação, assim como a sua retenção nos 

estuários, fazendo com que esse ambiente se torne um filtro para os materiais na interface 

continente-oceano (Eisma, 1986; Schubel e Carter, 1984). A floculação ocorre 

principalmente devido ao aumento da presença da água marinha conforme a proximidade 

com o oceano e ocorre a partir de índices de 0,5 de salinidade (Postma, 1967; Winterwerp, 

2002). 

 

1.3 Importância e status dos manguezais 

 Manguezais são formações vegetais que cobrem uma área estimada de cerca de 

12 a 20 milhões de hectares no mundo todo (FAO, 2007). A sua distribuição é restrita às 

zonas intertropicais, entre as latitudes de 30ºN e 30ºS e seguem a isoterma marinha de 

20ºC (Figura 2), que, depende das correntes marinhas e pode variar durante o verão e o 

inverno (Spalding et al., 1997). 
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Figura 2. Distribuição dos manguezais no mundo. Fonte: Spalding et al, 1997. 

 

 Habitats naturais costeiros como mangues, marismas, corais e recifes servem 

como proteção para a linha de costa contra erosão e inundação. Uma das vantagens de 

uma proteção natural é que alguns desses habitats também possuem outras funções, como 

berçário para espécies de importância comercial e de lazer, área de pouso para aves 

migratórias, filtro para sedimento e poluentes, sequestro e armazenamento de carbono 

(Carvalho Neta, 2007; FAO, 2007; Scavia et al., 2002). 

 Os valores sociais desses serviços são amplos e incluem aqueles importantes ao 

mercado, como diminuição nos custos dos impactos causados por desastres naturais, a 

manutenção da saúde humana e do sustento de famílias ao melhorar a segurança alimentar 

e sustentar valores estéticos e culturais. Levando em conta somente a biodiversidade e o 

sustento de famílias, os manguezais fornecem cerca de 1,6 bilhões de dólares por ano em 

serviços. No entanto, por ocuparem a zona costeira, que incluem áreas de alta densidade 

populacional, os manguezais estão sofrendo constante pressão da expansão urbana e 

agrícola, diferentes atividades industriais, alterações hidrológicas na bacia de rios, 

derrames de produtos químicos e eutrofização (Medina et al., 2001; Valiela et al., 2001; 

USGS, 2004; Simard et al., 2008; Long et al., 2014), apesar da sua importância na 

manutenção da zona costeira. 

 Estudos realizados para avaliar o risco de extinsão para espécies de manguezais 

mostrou que 70 espécies de manguezais foram consideradas como em risco de extinção 

e poderiam desaparecer na próxima década, essa perda teria consequências econômicas e 
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ambientais devastadoras para as comunidades costeiras devido à importância dessas 

espécies (Polidoro et al., 2010). 

 Os manguezais se estabelecem em linhas de costa sedimentares e áreas intermarés 

de zonas tropicais e subtropicais. Possuem adaptações fisiológicas e morfológicas para 

combater os estresses ambientais aos quais são submetidos, como alta salinidade, baixa 

concentração de oxigênio dissolvido na água intersticial nos sedimentos, poucos 

nutrientes e substrato móvel (Ellison et al. 1991). 

 Esse ecossistema possui a característica de acumular sedimento e é capaz de se 

ajustar à elevação do nível do mar. Se a taxa de acreção de sedimentos for similar à taxa 

de aumento do nível do mar, a distribuição preferencial de ocupação das áreas de 

inundação entre marés, típica dos manguezais será mantida; se essa taxa for inferior é 

esperado que os manguezais migrem para o interior do continente ou que sofram uma 

redução de sua extensão (Shearman, 2010). 

 Por se localizarem em regiões estuarinas e possuírem a capacidade de acumular 

sedimentos, gerando novas áreas de sedimentação, e por conseguirem colonizar 

rapidamente bancos de areia e praias, se torna muito importante entender quais são as 

possíveis fontes de sedimento para o estuário e como as atividades humanas na bacia 

hidrográfica podem afetar o balanço sedimentar desses ambientes, uma vez que tais 

alterações nas cargas de sedimentos para a região estuarina poderão resultar em mudanças 

na cobertura dos manguezais. 

 

1.4 Fontes importantes de sedimento para estuários no Ceará 

 Como foi dito anteriormente, os estuários são o destino dos sedimentos produzidos 

na bacia hidrográfica e nas áreas costeiras adjacentes, esse sedimento é acumulado em 

certos locais, fazendo com que surjam ilhas e bancos de areia ao longo do canal estuarino, 

o nome desse fenômeno é assoreamento, um termo utilizado para descrever o 

preenchimento sedimentar de uma bacia de deposição (Suguio, 1998). Essa carga de 

sedimentos originada do intemperismo e da erosão é produto de processos naturais que 

atuam em escalas temporais geológicas. Porém, atividades humanas (como a urbanização 

e a agricultura) conseguem alterar esse regime sedimentar e causam alterações nos 

ambientes receptores dos sedimentos.  

Ao se tratar de mangues, fontes de sedimento são muito importantes pelo fato 

dessa vegetação utilizar novas áreas de sedimentação para a expansão de sua cobertura 

vegetal, uma vez que seu estabelecimento e mesmo sua sobrevivência dependem do 
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equilíbrio entre erosão e sedimentação de uma dada região costeira. É importante, 

portanto, entender e quantificar as principais fontes de sedimento atuantes nos estuários 

do estado do Ceará, a fim de desenhar cenários da variação da área de manguezais, e a 

consequente disponibilidade de seus usos e serviços ambientais, frente às alterações 

regionais e globais de origem antrópica. Dentre os principais fornecedores de sedimentos 

para os estuários cearenses encontram-se as dunas de areia e a Formação Barreiras, como 

fontes naturais; e a urbanização, agricultura, pecuária e a aquacultura, como as principais 

fontes de origem antrópica. 

 

1.4.1 Dunas 

Segundo Hesp (2002), as dunas são formações arenosas originadas pelo acúmulo 

de material fino que é transportado pelo vento, podendo ser formadas em diversos 

ambientes litorâneos e em praticamente todos os tipos de clima. Segundo Calliari et al. 

(2005), as dunas são formadas por grãos de areia, geralmente de granulometria fina que 

são carregadas pela força do vento e são depositadas em um local onde o mesmo encontra 

algum tipo de barreira, geralmente algum tipo de vegetação, ou então, quando sua força 

não é mais o suficiente para carregar as partículas de areia, essas vão se acumulando de 

acordo com o sentido preferencial do vento. As dunas podem variar de tamanho, sendo 

que algumas delas não passam de poucos metros de altura, enquanto dunas localizadas 

em desertos podem possuir dezenas de metros. As dunas móveis exercem importante 

função como reservatórios de sedimentos para a manutenção de um aporte regulador de 

areia ao longo da faixa de praia. Atuam de modo a evitar eventos erosivos, ao contribuir 

com sedimentos para a deriva litorânea (Meireles, 2011). 

 A plataforma continental plana e muito extensa presente no Ceará possibilitou, em 

oscilações do nível do mar de pequenas amplitudes, a exposição de extensas áreas com 

sedimentos representativos de fácies quartzosa e biodetrítica para o transporte eólico. 

Eventos desta natureza originaram extensos depósitos de sedimentos eólicos que foram 

representados pela ocorrência de eolianitos em trechos contínuos de até 28km (Meireles 

et al., 2002). Associados ao eolianitos, foram registradas ocorrências de depósitos de 

mangue (com restos vegetais) em áreas atualmente submersas durante a maré baixa e 

afastados do limite da linha de costa em até 1,2km (Meireles, 2011). 

 Devido às características climáticas do Ceará, os valores tanto da intensidade dos 

ventos quanto da insolação são menos elevados no primeiro semestre que também 

apresenta índices altos de precipitação. No segundo semestre, ocorre uma diminuição dos 
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índices pluviométricos e eleva-se a velocidade dos ventos e a insolação. Desta forma, a 

migração das dunas é mais efetiva no segundo semestre (menores índices pluviométricos, 

ventos mais elevados e maior insolação), juntamente com uma diminuição do nível 

hidrostático do lençol freático e assim a incidência das lagoas sobre a planície costeira 

(Meireles, 2011). É importante evidenciar que o regime dos ventos atua de modo a definir 

o formato e a orientação das dunas (Kocurek e Ewing, 2005). 

 As interferências humanas foram relacionadas com o trânsito de veículos 

incrementado pelo fluxo de turistas (Meireles et al., 2011). Os impactos ambientais 

relacionados com a interferência de veículos sobre campos de dunas e faixa de praia 

foram amplamente tratados na literatura cientifica nacional e internacional (Stephenson, 

1999; Prinskin,2003; Steinback, 2004; Meireles, 2005). 

 

1.4.2 Grupo Barreiras 

Os termos “Formação Barreiras”, “Formação das Barreiras” e “Séries das 

Barreiras” vêm sendo usados indistintamente no Brasil para designar todas as rochas não 

consolidadas que recobrem o cristalino ou que parecem ter sido depositadas 

discordantemente sobre rochas de idade cretácea, estendendo-se, com numerosas 

interrupções desde o Rio de Janeiro até o Pará, e penetrando no vale Amazônico até a 

fronteira da Colômbia, Peru e Bolívia (Mabesoone, 1966). 

Segundo Maia (1993), a formação do Grupo Barreiras pode ser dividida em duas 

etapas: A primeira seria a deposição de um conjunto de leques aluviais de pequena 

extensão, o que é confirmado pela presença de material mais fino nas zonas mais distais, 

afastadas das desembocaduras das redes de drenagem.  A segunda, de maior magnitude, 

é a erosão dos sedimentos mais antigos, originados na primeira fase. Nesta fase, o nível 

do mar estava mais baixo do que durante o evento anterior, fazendo com que os 

sedimentos fossem depositados recobrindo parte da plataforma continental.  

A deposição final da Formação Barreiras foi interrompida quando o clima passou 

a adquirir características mais úmidas. Este final foi concluído com o episódio 

transgressivo de idade pleistocênica, denominada por Bittencourt (1979) de transgressão 

mais antiga, e que erodiu a porção mais externa da Formação Barreiras. 

 

1.4.3 Zonas Urbanas 

O crescimento urbano é um fator que influência na entrada de sedimento para o 

estuário, uma vez que o desmatamento realizado para a construção de novas habitações 
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deixa o solo descoberto facilitando que este seja carregado por chuvas e pelo vento para 

dentro do rio, além disso, impactos causados pela falta de planejamento urbano e pela 

falta de serviços básicos e infraestrutura podem trazer contaminantes antrópicos 

potencialmente danosos ao ecossistema estuarino, incluindo os manguezais. 

No estudo de zoneamento ecológico-econômico do estado do Ceará, Maia et al. 

(2006a), destaca que as zonas urbanas possuem sérios problemas, tanto sócio-

econômicos, como falta de emprego (que gera violência, tráfico de drogas e roubos), 

quanto ambientais, como o lançamento de esgoto e água servidas sem tratamento 

adequado, falta de adequação na disposição do lixo urbano, e a ocupação desordenada do 

solo, entre outros, todos estes vetores contribuem com cargas significativas de sedimentos 

para os estuários. 

 

1.4.4 Pecuária e agricultura 

 A pecuária e a agricultura possuem um grande impacto na dinâmica de 

sedimentação uma vez que o desmatamento de áreas de vegetação são comuns para abrir 

espaço para áreas de produção agrícola e de pecuária, desse modo, as áreas ficam muito 

menos protegidas contra efeitos erosivos. Segundo estudos realizados pela Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2000), investimento em infraestrutura 

de irrigação causou alterações na agricultura do estado, principalmente com o surgimento 

da produção de frutas em contraposição à tradição da agricultura cearense vinculada aos 

ciclos da seca (como o algodão, por exemplo) e à subsistência. Nesta nova dinâmica, 

algumas empresas estrangeiras realizaram experimentos de fruticultura, na tentativa de 

consolidar um novo patamar de produção agrícola e de exportação no Ceará. Uma das 

maiores empresas mundiais da fruticultura está instalanda em Limoeiro do Norte (no 

sudoeste do Ceará), com áreas de produção de banana, melão e abacaxi. 

 Ainda segundo o estudo realizado pela SEADE (2000), o grande condicionante 

para que isso ocorresse foi a perenização dos rios do estado através de ligações entre as 

bacias e da criação de açudes, sendo o principal deles o Castanhão. Este plano estaria 

servindo tanto aos projetos de agricultura irrigada (perímetros irrigados), quanto ao 

abastecimento populacional, especialmente da região metropolitana de Fortaleza, e às 

indústrias do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (siderurgia, petroquímica e 

termelétrica). Observa-se que este sistema (interligação de bacias) tem no Rio Jaguaribe 

um de seus principais elementos, visto que sua bacia – que comporta o açude de Orós – 

ligar-se-ia com o açude do Castanhão e deste para Fortaleza, chegando até o Complexo 
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de Pecém. O desenvolvimento desta extensa rede de obras hídricas tem efeito imediato e 

significativo sobre o balanço de sedimentos das bacias hidrográficas cearenses e sua 

eventual exportação para os estuários. 

 

1.4.5 Carcinicultura 

A criação de camarões em viveiros é uma atividade que se desenvolve desde a 

década de 70. Após a década de 80, ganhou importância econômica no cenário 

internacional e hoje é realizada em escala industrial em mais de 50 países. No caso do 

Brasil, essa atividade ganhou importância durante os anos 80 e a região nordeste se 

mostrou como a região mais adequada por possuir uma longa linha de costa com águas 

quentes o ano todo. 

O rápido crescimento da importância econômica dessa atividade torna necessária 

a criação de estudos sobre os seus impactos na região costeira. Em estuários onde essas 

fazendas foram instaladas de forma inapropriadas houve uma diminuição significante das 

áreas de manguezais. No caso dos rios Timonha, Coreaú, Aranaú e Mundaú, houve uma 

perda, entre 1999 e 2004, de 240, 20, 40 e 200 ha, respectivamente (Lacerda et al. 2006). 

Os efluentes da atividade, geralmente contem cargas expressivas de sedimentos gerados 

pela erosão dos taludes das piscinas de criação carreados para os estuários quando da 

drenagem das piscinas na despesca. 

Godoy e Lacerda (2014) realizaram uma estimativa de carga de sedimentos de 

fontes antrópicas para a bacia inferior do Rio Jaguaribe utilizando dados obtidos do IBGE 

e adaptando fatores de emissão elaborados por Tundisi (2003) chegaram a conclusão que 

as fazendas de camarão possuem um alto fator de emissão de sedimento (6,54 t/ha/ano) 

sendo menor que somente alguns tipos de agricultura tradicionais como milho, cana-de-

açúcar, algodão, tomate, mandioca e feijão. No entanto, ao contrário dessas atividades, as 

fazendas de camarão liberam seus efluentes diretamente nos rios e, sendo assim, falta de 

regulamentação para os efluentes da carcinicultura pode se tornar um grande problema 

no futuro, uma vez que essa atividade cresce em ritmo acelerado. 

 Um estudo realizado por Figueiredo et al. (2005) demonstrou que o uso de 

insumos durante o cultivo faz com que não seja possível aumentar a produtividade sem 

que haja um acúmulo de rações, fezes e metabolitos no fundo dos tanques. Esse material 

acumulado é expulso dos tanques juntamente com os efluentes podendo causar 

eutrofização do estuário. 
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Em seu estudo, Figueiredo et al. (2005) comparou a carga poluidora de 32 

fazendas estudadas e o resultado encontrado foi que o efluente dessas fazendas equivale: 

 

• A produção de esgoto de 119.508 habitantes, no que diz respeito a Sólidos 

Suspensos Totais. 

• A produção de 9.504 habitantes, no que diz respeito à Amônia. 

• A produção de 6.260 habitantes no que diz respeito à Fósforo Total. 

• A produção de 53.955 habitantes no que diz respeito à DBO. 

 

1.5 Mudanças climáticas globais 

 As mudanças climáticas estão recebendo atenção crescente no que diz respeito ao 

seus potencias impactos na zona costeira, geralmente devido às consequências do 

aumento no nível do mar, na temperatura do mar e da atmosfera, aumento nas 

concentrações de CO2, alterações no runoff continental e mudança na frequência e 

intensidade de tempestades (Alongi, 2008). Devido a sua condição como interface entre 

continente-oceano, os manguezais irão, provavelmente, ser expostos aos riscos 

resultantes das mudanças climáticas e, consequentemente, irão responder às essas 

alterações de modos diferentes, como mudanças na produtividade primaria, secundaria, a 

respiração e as trocas de materiais com os ecossistemas terrestres e marinhos adjacentes. 

 As últimas estimativas sugerem que, muito provavelmente, o nível do mar irá 

aumentar em 95% das zonas costeiras mundiais com esses aumentos variando entre 0,26 

m, nas estimativas mais otimistas até 0,98 m nas estimativas mais pessimistas (IPCC, 

2013). 

Nos últimos 20 anos foi percebido um aumento do nível médio do mar de 3,23 

±0,4 milímetros por ano. No entanto, a alta variabilidade regional pode alterar essas 

medidas em até uma ordem de magnitude, no caso da costa ocidental da America do Norte 

ocorreu uma diminuição de 1-2 mm por ano e aumentando 5-20 mm por ano no Sudeste 

da Ásia e Pacífico Ocidental (Nicholls e Cazenade, 2010). Os cenários mais favoráveis 

sugerem um nível do mar médio de 40 cm em 2081-2100 (26-55 cm) (enquanto o caso 

mais pessimista é de uma média de 63 cm (45-82 cm)); relativo à 1986-2005. Esse 

aumento não será uniforme em todas as regiões e, cerca de 70% da costa global irá 

experimentar uma mudança de ± 20% da média global (Pachauri, 2015). Assim a resposta 

dos manguezais a essas mudanças provavelmente ocorrerá regionalmente. 
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Apesar das alterações no nível do mar serem as ameaças mais obvias para esse 

ecossistema, o nível médio relativo do mar (a diferença em um espaço/tempo entre o nível 

médio global do mar e as alterações isostáticas locais devido ao ajuste pós-glacial) 

(Nicholls e Cazenave, 2010) será a variável mais importante induzindo respostas dos 

manguezais. Intervenção humana direta que afetem o balanço de sedimento e, dessa 

forma, o aumento ou a diminuição do nível do substrato (alterações de uso do solo, 

barragens, extração de água do solo, exploração de petróleo e gás em deltas e aquicultura) 

também irão influenciar a resposta dos manguezais às mudanças climáticas, uma vez que 

podem resultar no aumento de salinidade das águas superficiais e subterrâneas, na 

alteração da hidrodinâmica dentro da bacia hidrográfica, na quantidade de sedimento que 

chega nas regiões costeiras e, consequentemente, no equilíbrio entre sedimentação e 

erosão na linha de costa assim como a mobilização de nutrientes e poluentes em estuários 

(Scavia et al., 2002; Godoy e Lacerda, 2014; Lacerda et al., 2013). Em resumo, os 

impactos sofridos pelos manguezais irão variar de acordo com cada local e irá resultar de 

uma interação complexa entre aumento do nível do mar e alterações na bacia hidrográfica, 

incluindo a diminuição do runoff continental devido à alteração do regime de chuvas (Dai, 

2009). 

Esses aspectos resultam da interação entre elevação do nível dos mares e 

mudanças no runoff continental devido às alterações nos regimes de chuvas (Dai et al. 

2009); incluindo aumento na salinidade da água, a frequência e intensidade de 

tempestades, a quantidade de sedimento disponível na região costeira, que, desse modo, 

quebram o equilíbrio entre erosão e sedimentação na linha da costa e podem causar a 

mobilização de nutrientes e poluentes nos estuários (Scavia et al., 2002; Godoy & 

Lacerda, 2014; Lacerda et al., 2013). 

 

1.6 Distribuição do conhecimento no mundo 

Com base no número de artigos encontrados sobre alterações na área e forma das 

florestas de mangue associados às mudanças climáticas durante a pesquisa bibliográfica, 

foi possível perceber que o início das pesquisas nessa área se deu em 1991 (Figura 3), 

quando um dos primeiros trabalhos publicados sobre o assunto apareceu (Ellison e 

Stoddart, 1991). No entanto, é importante notar que a resposta de mangue para mudanças 

globais no passado, como o aumento do nível do mar devido ao degelo, tem sido uma 

fonte de dados importantes (Castro et al., 2013). 
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Os resultados de pesquisas em paleo-ecologia são frequentemente utilizados para 

apoiar modelos sobre a resposta dos mangues às mudanças climáticas de origem 

antropogênica. Extensas discussões sobre o tema podem ser encontradas, por exemplo, 

em Snedaker et al. (1994) para a costa da Flórida, nos EUA; Behling et al. (2001; 2004); 

Toledo et al. (2008a, b) e Guimarães et al. (2010) e para a costa norte do Brasil; e Bastos 

et al. (2010) e Barth et al. (2006), para o Sudeste do Brasil e Schaeffer-Novelli et al. 

(2002) para uma revisão em escala global sobre a interação entre manguezal e nível do 

mar. 

O interesse nesse assunto começou a aumentar no início de 2000, provavelmente 

refletindo a publicação, em 1997, do relatório sobre as alterações climáticas realizado 

pelo IPCC (IPCC, 1997) e também a publicação de um relatório anterior do PNUMA-

UNESCO sobre o impacto das alterações climáticas sobre os mangues, resultante da 

Conferência Rio 1992 (UNEP-UNESCO, 1993). Durante a década entre 1991 e 2001 

foram publicados apenas 16 trabalhos sobre o assunto, na década seguinte, entre 2002 e 

2012, houve um aumento de quase 3 vezes no número de artigos, com a publicação de 52 

estudos. Esta década foi seguida pelo ano de 2013, que foi o ano com a maior quantidade 

de artigos publicados desde então. No período de 2014-2015 foram publicados 12 artigos 

sobre resposta de manguezais frente às mudanças climáticas. 

 

 

Figura 3. Número de artigos publicados por ano sobre o impacto das mudanças climáticas na extensão de 

florestas de manguezais entre 1991 e 2014. 

 

 Em relação ao país de origem de cada artigo (Figura 4), Estados Unidos, Brasil e 

Austrália têm o maior número de estudos publicados, com 34%, 16% e 15%, 

respectivamente. O continente asiático, apesar de não ter um país específico com um 
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grande número de publicações tem uma grande importância quando visto como um todo, 

com 14% dos artigos publicados distribuídos entre 8 países. Os restantes são revisões 

mundiais ou publicações multinacionais. 

Todos estes países possuem áreas significativas de manguezais, assim é 

compreensível que eles realizem a maior parte dos estudos. No caso dos Estados Unidos 

e da Ásia, a maioria dos manguezais estão localizados em grandes áreas povoadas 

frequentemente afetadas por tempestades e furacões, fenômenos afetados pelas mudanças 

climáticas globais, e, portanto, com potenciais impactos. Além disso, algumas dessas 

regiões são regiões insulares ou penínsulas com baixa topografia, que são muito mais 

suscetíveis à elevação do nível do mar, o que torna a preservação e compreensão dos 

manguezais uma questão ainda mais urgente. 

 

 

Figura 4. Número de artigos publicados por continentes. Na América do Norte, o país com mais publicações 

é o EUA, na América do Sul é o Brasil, na Oceania é a Austrália. 

 

1.7 Estudos de caso em Manguezais e Mudanças Climáticas 

 Nos últimos 50 anos, entre 30% e 50% dos manguezais desapareceram e essa 

perda continua a acontecer em alguns locais e, em certos pontos, está aumentando. A taxa 

de desparecimento anual de ecossistemas costeiros é quatro vezes maior do que a taxa de 

desaparecimento para florestas tropicais (Copertino, 2011). Os manguezais nas ilhas do 

pacífico correm um risco maior devido a erosão e ao desmatamento, na Ásia continental 

sofrem grande pressão com a rápida conversão de florestas em áreas de agricultura e com 

Publicações por Continentes

África Ásia América do Norte Oceania América do Sul
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a expansão das áreas urbanas. Nesse cenário, as mudanças climáticas promovem pressões 

específicas e podem aumentar os impactos causados por atividades antropogênicas ou 

advindas de outras fontes. 

 Algumas revisões mais recentes sobre as pressões ambientais sofridas pelos 

manguezais em consequência das mudanças climáticas demonstraram que as principais 

ameaças são as alterações na salinidade, regime de ondas, quantidade e características da 

carga de sedimentos (Giri et al., 2011) que podem ser reforçadas pelo aumento na 

frequência de fenômenos climáticos extremos. Por exemplo, com base no cenário de 

aumento máximo de nível do mar elaborado pelo IPCC, Gilman et al. (2007; 2008) previu 

uma perda de até 13% para os manguezais insulares do Pacífico até o ano de 2100. Da 

mesma forma, Alongi (2008) chega a uma taxa de perda global de manguezais 

relacionados com a mudança climática de cerca de 10-15%. 

 Laurence et al. (2011) realizou um estudo sobre os ecossistemas australianos mais 

vulneráveis e afirmou que existem diversos motivos para a vulnerabilidade dos 

manguezais, entre eles podem ser citados as suas tolerâncias ambientais restritas, 

distribuição geográfica restrita, proximidade a centros populacionais na zona costeira, 

distribuição fragmentada dentro de países e dependência em poucas espécies chaves. Os 

autores acreditam que o aumento na intensidade de tempestades e a possibilidade dos 

manguezais serem espremidos entre estruturas construídas na região costeira, o relevo 

acidentado e o oceano são as principais ameaças à esse ecossistema. Outras ameaças 

indiretamente relacionadas às mudanças climáticas são alterações na salinidade e 

hidrologia. Os manguezais que não conseguirem acompanhar o aumento do nível do mar 

ou não possuírem espaço para migrar sofrerão o risco de serem afogados (Gilman et al., 

2008). 

 No entanto, alguns pesquisadores descobriram que nem todos os manguezais 

serão afetados negativamente pelas mudanças climáticas, estudos recentes feitos em 

diversas localidades mostraram um avanço latitudinal da vegetação de mangue para além 

dos seus antigos limites. Cavanaugh et al. (2014) observou que os mangues estão 

expandindo em direção norte, a partir do seu limite ao longo da costa leste dos EUA e 

sugerem que essa expansão é associada com a diminuição da frequência dos períodos de 

temperatura baixa (-4ºC) devido ao recente aquecimento global, esses eventos 

congelariam e matariam essa vegetação que cruzou os limites latitudinais durante os 

períodos mais quentes do ano. 
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No entanto esses eventos se tornaram menos frequentes e, consequentemente, os 

mangues conseguiram se expandir além do seu território comum e, dessa forma, dobraram 

em extensão relativa à área de mangue que fora registrada durante a década de 80. Estudos 

na costa do Golfo, no estado da Louisiana, EUA, também reportou a expansão latitudinal 

de Avicennia germinans colonizando áreas que eram anteriormente ocupadas por 

marismas após duas décadas de invernos quentes (Perry e Mendelssohn, 2009). 

 Na região de Florida Keys, Stevens et al. (2006) demonstrou que os mangues estão 

expandindo desde o último período de inverno rigoroso e estão ocupando locais 

anteriormente ocupados por marismas. Diversos outros estudos mostraram que, devido à 

elevação do nível do mar, os mangues estão substituindo a vegetação original de diversas 

ilhas na costa da Flórida. Em Sugarloaf Key, por exemplo, a vegetação de pinheiros 

diminuiu dos originais 88 ha, em 1935, para 30 ha em 1991, essa vegetação foi 

parcialmente substituída por mangue branco A. germinans. A mortalidade da vegetação 

de pinheiro ocorreu em áreas de baixa elevação e provavelmente foi causada por aumento 

na salinidade da água superficial e do subsolo. Áreas com águas de maior salinidade 

surgiram nas mesmas áreas onde ocorreram a diminuição das florestas de pinheiros, 

amostras retiradas da vegetação nessa área exibiram sinais de maior stress fisiológico 

(Meeder et al., 1993; Ross et al., 1991, 2009). Na costa atlântica da Flórida, nos 

Everglades, a vegetação de Rhizophora mangle L. se expandiu por mais de 1.000 metros 

para dentro do continente, ocupando áreas pantanosas de Cladium e Eleocharis (Ross et 

al. 2000), é provavelmente uma resposta à maiores níveis dos mares, alteração no nível 

das águas e alteração no regime de incêndios (Smith et al., 2013). Por outro lado, em 

condições carbonatadas e com pouco ou sem nenhuma entrada de sedimento alóctone, 

condição comum em ilhas pequenas com baixo gradiente de relevo, como as existentes 

no Caribe e na costa da Flórida, os manguezais podem não acompanhar o aumento do 

nível do mar (Ellison e Stoddart, 1991). 

 McKee et al. (2004) reportou um grande recuo nas áreas de marismas ao longo da 

planície deltaica do Rio Mississipi em 2000. De acordo com esses autores, o fenômeno 

afetou mais de 100.000 hectares, com mais 43.000 hectares sofrendo danos severos. 

Partes dessa área foram colonizadas por mangues, principalmente A. germinans. Doyle et 

al. (2010) usou modelos matemáticos para predizer como o aumento no nível dos mares 

irá afetar a costa do Golfo do México e o resultado mostrou que ocorreria uma grande 

expansão do ecossistema de manguezal na região para o interior do continente. Esse 

resultado iria alterar a proporção dos habitats florestais com uma perda de 39.728 ha de 
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vegetação de água doce e um ganho de 21.784 ha de manguezais ao longo a região leste 

do Golfo do México, na parte oeste do Golfo ocorreu uma diminuição de 186.863 ha de 

vegetação de água doce com um pequeno ganho de 1.050 ha nas áreas de manguezais. 

 Um caso similar ocorreu em Magdalena Bay, em Baja Califórnia, na costa pacífica 

do México. López-Medellin et al. (2011) reportou um aumento de 20% na extensão de 

mangues que migraram sobre áreas de arbustos halófilos, principalmente durante 

períodos de El Niño. O efeito do fortalecimento do El Niño que é sugerido pelos modelos 

climáticos (IPCC, 2013) pode acelerar a expansão dessa vegetação como foi sugerido por 

estudos em outras áreas.  

 Outro estudo feito em Baja também mostrou um aumento de área de mangues, 

Hak et al. (2008) encontrou um aumento de 7.757 hectares entre os anos de 1986 e 2001. 

De acordo com os autores, esse aumento ocorreu mais proeminente em áreas dominadas 

por A. germinans que mostrou um aumento de 6.056 ha, a maior parte desse aumento 

ocorreu na região de Magdalena Bay. 

 Estudos realizados na Austrália e em outros países do Pacífico também mostraram 

um aumento de áreas de mangues devido às mudanças climáticas. Eslami-Andargoli et 

al. (2009) encontrou uma relação significativa entre os padrões de chuva e a expansão 

dessa vegetação em direção à terra, sobre áreas de marisma na Baía de Moreton. De 

acordo com os autores a maior expansão ocorreu entre os anos de 1972 e 1990, que foram 

anos excessivamente chuvosos, do que nos anos entre 1990 e 2004, que foram anos mais 

secos. A maior disponibilidade de sedimentos fluviais, nutrientes, uma menos exposição 

à sulfatos e a redução da salinidade podem ter sido os fatores responsáveis por essa 

expansão em anos chuvosos. 

 Um estudo realizado por Williamson e Boggs (2011) no parque nacional de 

Kakadu, Norte da Austrália, encontraram que, apesar dos danos causados por um ciclone 

na área de estudo, todos os manguezais mostraram um crescimento em um período de 30 

anos. A taxa de expansão foi maior em regiões pantanosas que sofreram alterações 

hidrológicas devido à intervenção de engenharia mas também ocorreu em outras 

localidades sem influencia antrópica direta. Intervenções de engenharia, como barragens, 

quebra-ondas e outras proteções costeiras se provaram capazes de potencializar os efeitos 

das mudanças climáticas nos manguezais (Lacerda et al., 2007; 2013). 

 Um estudo realizado por Wilton (2002) em nove diferentes localidades na 

Austrália revelou que, em quase todas as áreas de estudo, a expansão dos mangues 

ocorreu a despeito de outras formas de vegetação. Entre os anos de 1940 até 1990, 
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permaneceram somente 42% da área original de marismas enquanto os 58% das áreas 

foram invadidas. 

 Um estudo realizado por Lovelock et al. (2010) realizado no estuário do Thames, 

próximo de Auckland, no norte da Nova Zelândia, mostrou um aumento de 1 km em área 

de mangue durante um período de 50 anos (com uma média de 20 metros por ano). 

Ocorreram dois períodos de grande expansão, um entre 1978-81 e outro entre 1991-95. 

Ambos períodos coincidiram com períodos de atividade de El Niño, um fenômeno 

influenciado por alterações climáticas globais. Outro estudo realizado por Lovelock et al. 

(2007) mostrou que, em outros dois estuários da Nova Zelândia, fertilização e altas taxas 

de sedimentação favoreceram aumento nas áreas de mangues. 

 Stokes et al. (2010) realizou um estudo em duas baías do Porto de Tauranga na 

Nova Zelândia e descobriu que os mangues nessa área se tornaram um problema para a 

administração da região costeira mesmo sob um ambiente de mudança climática. Os 

autores descobriram que, desde a década de 60, a vegetação de mangue nas duas baías 

ocuparam uma área de cerca de 15 ha na zona de entremarés e os residentes locais estão 

retirando as mudas. No entanto, as taxas de sobrevivência são de 80%, sugerindo que, 

sem a intervenção humana, a expansão iria continuar. 

 A Ásia é onde a maioria dos manguezais estão localizados e também é o local 

onde esse ecossistema é mais diverso (FAO, 2007) mas dados escassos e o corte intensivo 

da vegetação pode atrapalhar a realização dos estudos na região. Em uma revisão sobre a 

expansão latitudinal dos mangues feita por Saintilan et al. (2014) é afirmado que no caso 

do Japão os dados existentes não são suficientes para se afirmar categoricamente que está 

ocorrendo uma expansão das áreas dessa vegetação. 

 Saintilan et al. (2014) também percebeu que delimitar os limites latitudinais na 

China e na Tailândia é um desafio devido ao desmatamento, no entanto, a Reserva Natural 

de Zhanjiang, na província de Guangdong, essa é uma das únicas localidades onde os 

mangues e marismas coexistem em um ambiente próximo do natural, dentro dessa reserva 

o mangue teve sua área expandida em quatro vezes, incluindo antigas áreas de marisma. 

 Um estudo feito nas Filipinas mostrou que, entre 1990 e 2010, ocorreu uma 

diminuição de 28.172 hectares de manguezais, cerca de 10% dos manguezais do país, a 

maior vetor causador dessa diminuição na região foi a expansão da aquacultura e a 

derrubada da vegetação. No entanto, a maior perda de manguezais ocorreu depois de um 

tufão em 1990, essa área demonstrou sinais de recuperação após a passagem do tufão 

(Long et al., 2014). Alterações na cobertura do solo induzidas por alterações antrópicas 
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também foram apontadas como um grande fator na diminuição nas áreas de manguezais 

no Sudeste da Ásia e no Vietnam (Nguyen, 2014), principalmente por causa da derrubada 

para expansão urbana e agrícola, esse também é o caso para outros países asiáticos como 

Myanmar e Índia (Rao et al., 2013; Raha et al., 2012). Sendo assim, se torna muito difícil 

monitorar as alterações em áreas de manguezais no continente asiático sem a interferência 

direta de vetores humanos. 

 Contudo, nos Sundarbans, uma das maiores florestas de manguezais do mundo ao 

longo das costas da Índia e Bangladesh, manguezais estão desaparecendo em uma taxa 

mais rápida devido ao afogamento de ilhas deltaicas nas últimas três décadas (Sherman 

et al., 2013). Subsidência, uma diminuição no transporte de sedimento no rio Ganges e 

outros rios devido à construção de barragens, um aumento do nível dos mares, resultou 

em uma diminuição dramática do crescimento dos manguezais nessas ilhas, 

particularmente nos setores central e leste dos Sundarbans (Raha et al., 2012). Em outros 

deltas de rios, o aumento do mar, tempestades e ciclones incrementaram o processo de 

subsidência e declínio no suprimento de sedimento, resultando na migração dos 

manguezais para dentro do continente mas com uma diminuição em área (Alongi, 2015). 

 A África é onde se localizam 20% dos manguezais do mundo, de acordo com 

Taylor et al. (2003), esses ecossistemas são bastante estudados com 265 artigos 

publicados entre 1950 e 2000, sendo que 92 por cento desses artigos foram realizados no 

Quênia. Essas informações não são muito disseminadas e a maior razão dessas 

descobertas ficarem confinadas ao seu país de origem é a grande quantidade de dialetos 

existentes na região. No geral, os manguezais em quase todos os países no Leste da África 

estão diminuindo devido às atividades humanas como desmatamento para obtenção de 

combustível, para a construção de casas, expansão urbana, produção de sal e aquacultura. 

Di Nitto et al. (2014) simularam a migração para dentro do continente dos 

manguezais na Baía de Gazi, Quênia, até o ano de 2100. O cenário produzido mostrou 

que os manguezais sob baixa e média elevação do nível do mar poderiam migrar sem 

perdas significativas. No entanto, em um cenário de máxima elevação do nível do mar 

essa migração seria obstruída por um forte aumento do gradiente topográfico. 

 A África do Sul é a região mais ao sul do continente e 40% dos seus estuários 

perderam todo os manguezais desde 1982. Atualmente, somente 24 estuários com 

manguezais (Adams et al. 2004; Rajkaran et al. 2009) isso ocorre devido a sua 

distribuição fragmentada, isso faz com que esses manguezais sejam vulneráveis aos 

eventos extremos, de acordo com Quisthoudt et al. (2013) uma tempestade vinda do 
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oceano fechou a saída de um estuário e a inundação prolongada da região intermarés 

causou a morte de todo o manguezal dessa área. 

 No entanto, relatórios feitos na África do Sul mostraram aumentos dos 

manguezais em áreas protegidas (Taylor et al., 2003), uma revisão feitas por Saintilan et 

al. (2014) demonstrou que a área de manguezal no país aumentou 40%, com a mais 

importante área sendo o estuário do Rio Umhlatuze, onde ocorreu um aumento de 197 ha 

para 489 ha (Bedin, 2001; Ward e Steinke, 1982). 

 O Brasil é lar da segunda maior área de manguezais no planeta, os manguezais no 

Brasil estão sob constante pressão de uma combinação de atividades humanas, como um 

crescente desenvolvimento urbano na região costeira, runoff agrícola, poluição e 

aquacultura intensiva (Santos et al., 2014; Spalding et al., 2010). Ao contrário de muitos 

países, os manguezais no Brasil são protegidos na legislação como áreas de proteção 

permanente. 

 A Região Amazônica possui uma das maiores áreas de manguezais costeiros do 

mundo, com cerca de 7.600 km² (Souza Filho, 2005). Nessa região, em Bragança, erosão 

costeira severa de 32 km² entre os anos de 1972 e 1998 e resultou numa perda de 12 km² 

de manguezais (Souza Filho e Paradella, 2003). De acordo com o estudo, as causas dessas 

dramáticas alterações na planície costeira de Bragança, embora ainda sejam especulações, 

uma vez que faltam dados históricos sobre ventos, ondas e correntes mas podem estar 

associadas à crescentes forçantes oceânicas na plataforma continental ao longo dessa 

parte da costa brasileira (Dias et al., 2013). 

 Outro estudo realizado nessa mesma região mostrou que, apesar da redução dos 

manguezais medida ao longo da linha de costa também ocorreu um crescimento em 

regiões mais altas anteriormente ocupadas por grama e outras vegetações. Essa vegetação 

ocupava uma área de 8,8 km² em 1972 e foi reduzida para 5,6 km² em 1997, a área 

reduzida foi substituída por mangues. Uma extrapolação linear do processo mostrou que 

essa área pode ser completamente substituída até 2035 (Rubén et al., 2002). 

Um estudo utilizando metodologias baseadas em objetos e dados de Radar de 

abertura sintética (SAR) para detectar alterações na extensão de manguezais ao longo da 

costa sudeste da boca do Rio Amazonas, conhecida como a Costa de manguezais de 

macromaré da Amazônia (AMCC) mostrou que em um período de 12 anos (1996-2008), 

a área total de manguezais aumentou em 718,6 km2, saindo de 6.705 km2 para 7.423,6 

km2, nessa área ocorreu 1.931 km2 de expansão, 1.213 km2 de erosão e 5.493 km2 
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permanecendo inalterada. A expansão de grandes áreas de mangue observadas no AMCC 

é típica nessa área (Nascimento Jr. et al, 2013). 

Em uma das outras poucas grandes áreas de manguezais do mundo, como o Golfo 

de Papua, em Papua Nova Guiné, Shearman (2010) mostrou uma redução na área de 

mangue, de 1973 a 2002. Nos Sundarbans, em Bangladesh e Índia, outra grande extensão 

de floresta de manguezal, a área total da vegetação permaneceu inalterada nesse mesmo 

período (Giri et al., 2007, 2008). No entanto, esses estudos restringiram seu mapeamento 

a orla marinha e não levaram em conta qualquer expansão continental, uma resposta que 

parece típica desse tipo de formação de manguezais em resposta ao aumento do nível do 

mar, como mostrado pela a AMCC no Brasil. 

Estudos realizados na costa nordeste do Brasil mostraram que várias áreas de 

florestas de mangue localizadas em estuários estão aumentando. Maia et al. (2006c) 

comparou, por meio de sensoriamento remoto, a presente extensão das florestas de 

mangue com mapas previamente publicados em 1978, onde foram utilizadas fotografias 

aéreas, e mostrou um aumento na área de manguezal de 444 km2 para 610 km2, cerca de 

37% durante um período de 25 anos. Um estudo realizado por Godoy e Lacerda (2014) 

no Rio Jaguaribe, o maior rio do estado do Ceará, mostrou um aumento de 24,15 ha na 

área de ilhas dentro do estuário entre os anos de 1992 e 2003. 

Estas ilhas são rapidamente colonizadas por vegetação de mangue (Figura 5). O 

aumento da taxa de sedimentação no estuário causado por alterações na cobertura e uso 

do solo é agravado pela diminuição do fluxo do rio causada pelo represamento e pela 

diminuição das chuvas sobre a bacia causada pelas mudanças climáticas globais (Godoy 

e Lacerda, 2014). Além disso, o tempo de residência de materiais no estuário está 

aumentando devido à crescentes forças oceânicas na plataforma continental, resultantes 

do excesso de calor acumulado na porção sul do Oceano Atlântico, devido ao 

aquecimento global (Dias et al., 2013; Lacerda et al., 2013). 
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Figura 5. Crescimento de mangue em uma ilha no estuário do Rio Jaguaribe. Na imagem da esquerda está 

uma praia arenosa em 2009 e na imagem da direita está apresentada a mesma praia no ano de 2010, agora 

completamente ocupada por plântulas de mangue. 

 

Um estudo de Lacerda et al. (2007) sobre a expansão dos mangues no rio Pacotí 

mostrou que, além de colonizar antigas salinas, os mangues também cresceram em ilhas 

e praias estuarinas recentemente ampliadas. Segundo os autores, entre 1958 e 1999, seis 

novas ilhas surgiram no estuário. Essas novas áreas foram rapidamente ocupadas e fixadas 

por árvores de mangue, que aumentou de 71 ha em 1958 para 142 ha em 1999. Após esse 

período, as áreas de mangue continuaram a se expandir, atingindo 144 ha em 2004. Em 

ambos os casos, é difícil diferenciar os impactos causados pelas atividades humanas e as 

mudanças ambientais naturais, uma vez que o estuário responde à todas as mudanças 

causadas ao longo de sua bacia hidrográfica. 

O represamento de rios é uma característica muito importante no estado do Ceará, 

esta região está localizada em uma porção semi-árida do Brasil e, devido a essa 

característica climática, a maioria dos rios têm algum tipo de reservatório de água para 

consumo humano, de acordo com a empresa responsável para monitorar o nível de água 

das barragens, existem 149 reservatórios monitorados em toda a região (COGERH, 

2015), um estudo realizado por Godoy e Lacerda (2014) comparou as taxas de vazão do 

Rio Jaguaribe com as taxas pluviométricas em uma estação abaixo da barragem do Açude 

Castanhão (Figura 6) e pode-se perceber que a vazão do rio não acompanha as taxas de 

pluviosidade após o ano de 2003, quando o açude foi construído. 
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Figura 6. Comparação entre vazão média (m³/s) e chuva total (mm) na cidade de Tabuleiro do Norte. Fonte 

dos dados: ANA (2010).  

 

Estes resultados encontrados no Brasil estão de acordo com os relatórios 

elaborados pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2013a), onde se 

afirma que as alterações no volume de água e transporte de sedimentos causados por 

mudanças significativas na bacia hidrográfica como represamento podem causar 

diferentes impactos, particularmente a expansão da área de manguezais. 

Não obstante, nenhuma mudança significativa na expansão dos manguezais em 

direção aos pólos foi evidenciada no limite sul latitudinal do manguezal no Atlântico Sul, 

em Laguna, no estado de Santa Catarina. No entanto, espera-se que, em resposta ao 

aquecimento global, estas florestas podem se expandir em direção ao sul, a maioria por 

Laguncularia racemosa, atualmente limitada por condições climáticas severas durante o 

inverno. Esta extensão para o sul pode resultar de um aumento da temperatura do ar e da 

superfície dos oceanos, uma redução na frequência de eventos de geada, a influência mais 

forte da Corrente do Brasil e enfraquecimento da Corrente Falkland (Soares et al., 2012). 

Baseado nos resultados apresentados até agora, a figura 7 resume os impactos das 

mudanças climáticas sobre os manguezais brasileiros no que diz respeito à área e 

distribuição. 

Ao longo da Costa Quaternária Norte, incluindo a Costa dos Manguezais de 

Macromaré da Amazônia (CMMA) e a costa semiárida do Nordeste, os manguezais estão, 

em sua maioria, expandindo para dentro do continente, em resposta ao aumento do nível 

do mar e intrusão salina. Na costa semiárida do Nordeste, redução de chuvas anuais e 

barramento de rios aumentam a intrusão salina e aceleram a expansão e a migração dos 

manguezais. No entanto, a erosão dos manguezais na foz dos rios e a subsidência de ilhas 

deltaicas contrabalanceia essa tendência em escala local. É importante lembrar que as 
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respostas dos mangues apresentadas na figura 7 são tendências gerais para cada região e 

que condições locais podem alterar essas respostas. 

 

 

Figura 7. Resumo das respostas dos manguezais às Mudanças Climáticas ao longo da costa brasileira. 

Divisão e classificação da costa seguem Lacerda et al. (2003) e Knoppers et al. (1999). 
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Na costa Sudeste granítica, os manguezais estão desaparecendo mais rapidamente 

devido ao esmagamento nas planícies costeiras pelo aumento do nível do mar e aumento 

da frequência de eventos climáticos extremos, como tempestades e anos com 

pluviosidade acima da média, que são maximizadas por vetores humanos. Na parte mais 

ao sul desta zona, as florestas de manguezais podem expandir a sua distribuição latitudinal 

com o aumento de temperatura e das concentrações de CO2 atmosférico e com a 

diminuição da frequência de eventos frios extremos, embora, como observado por Soares 

et al. (2012) não há evidências desse movimento em direção ao sul nos mangues locais. 

Ao longo da Costa Oriental Terciária, pouco ou nenhum dado existe no que diz respeito 

a resposta dos manguezais para a mudança climática em relação à sua área de cobertura 

e distribuição. A alta diversidade de habitats e configuração morfológica da costa assim 

como a enorme pressão antropogênica podem resultar em respostas diferentes a níveis 

locais; portanto, a tendência geral não pode ser atualmente representada. 

No Peru, as condições frias e áridas impedem a colonização de mangue, um estudo 

feito por Clusener e Breckle (1987) descreveu um pequeno formação de mangue no 

estuário do rio Piura, de acordo com Saintilan et al. (2014), o mangue neste estuário agora 

cobre 38 ha no braço norte e 9 ha no braço sul do estuário, ocupando 9,5 km de costa e é 

a formação vegetal mais meridional na costa oeste já confirmada na literatura. 

Manguezais em todo o mundo diminuiu de 35 a 86%, dependendo da região, como 

uma resposta à presença humana direta associada principalmente à expansão urbana e da 

aquicultura (Duke et al., 2007). Em relação a resposta do mangue às mudanças climáticas 

global, os estudos mostraram que, embora existam áreas onde mangues irá sofrer devido 

às mudanças ambientais, principalmente no caso das ilhas oceânicas e zonas costeiras 

delimitadas por encostas íngremes e que estão em risco de ser afogado pelo o avanço do 

mar, na maioria das regiões área o manguezal mostrou a tendência de aumento. 

A migração para o interior e a mudança no que diz respeito à área coberta parece 

ser a principal resposta dos ecossistemas de manguezais frente às mudanças climáticas e 

depende de uma série de outros fatores que determinam a configuração do ambiente, 

primariamente precipitação e variabilidade da temperatura (Woodroffe, 1992;. Esmali-

Andargoli et al, 2009; Godoy e Lacerda, 2014). Geomorfologia da planície costeira e as 

taxas de sedimentação mantendo o ritmo com a taxa de elevação do nível do mar são os 

principais parâmetros que controlam a magnitude da migração em direção à terra. Em 

ambientes onde a entrada de sedimento alóctone suficiente e/ou produção e acúmulo de 

matéria orgânica e um gradiente de relevo adequado não deverão correr risco derivados 
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do aumento do nível do mar no que diz respeito a distribuição dos manguezais. Isso 

geralmente é válido para ambientes que são dominados por rios, marés com abundante 

oferta de sedimentos e ondas em costas progradantes (Woodroffe, 1992). No entanto, os 

processos de soerguimento ou subsidência, influxo de água subterrânea, processos na 

vegetação e solo ou erosão costeira também desempenham um papel importante na 

determinação da extensão da migração dos manguezais para o interior (Krauss et al, 2003, 

2013;.. McKee et al, 2007;. Lovelock et al, 2015). 

Dependendo do aporte de sedimentos, manguezais podem acumular turfa ou lama, 

o que lhes permite a ajustar à uma elevação do nível do mar. Localmente, a distribuição 

e composição dos manguezais permanece quase inalterado quando as taxas de elevação 

do nível do mar e a de acumulação de sedimentos são quase semelhantes. Se a taxa de 

elevação do nível do mar excede a taxa de acumulação de sedimentos os mangues serão 

perdidos quando a maré alta se torna maior do que a elevação substrato. 

Este efeito será mais importante em ilhas baixas de pedra calcária que não 

possuem um input de sedimentos alóctone significante. Ellison e Stoddart (1991) 

sugeriram que os manguezais serão perdidos em taxas de aumento do nível do mar >12 

centímetros por 100 anos devido à essa baixa entrada de sedimento alóctone fazendo com 

que os manguezais dependam da sua capacidade de gerar relevo a partir do acumulo de 

matéria orgânica. Desse modo, o aumento do nível do mar que esses manguezais são 

capazes de suportar é muito baixo, menor do que qualquer um dos modelos mais 

conservadores de aumento do nível do mar (IPCC, 2013). No entanto, evidências da 

elevação do nível do mar durante o Holoceno, devido ao ajuste pós-glacial, demonstrou 

que houve a expansão de manguezais sob taxas de elevação do nível do mar muito mais 

altas em regiões onde havia o input de sedimento alóctone. Maul e Martin (1993) 

relataram um aumento relativo do nível do mar ao longo dos últimos 147 anos de 

aproximadamente 30cm em Key West, no sul da Flórida, que equivale a uma taxa de 

23cm por 100 anos, quase o dobro do limite máximo crítico relatado por Ellison e 

Stoddart (1991), sem qualquer colapso significativo. 

No passado geológico, os manguezais conseguiram sobreviver à mudanças no 

nível do mar de até 120 m, dependendo das características locais e das taxas de 

sedimentação. Portanto, as taxas atuais de aumento do nível do mar só serão uma ameaça 

para mangues em condições ambientais específicas (Alongi, 2008). Isso pode resultar em 

efeitos adversos para a sua função como filtro e na transformação biogeoquímica de 
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substâncias em alguns lugares e, ao mesmo tempo, resultar em melhoras para essas 

mesmas características em outros locais. 

Um cenário de mudanças climáticas, onde as principais características são o 

aumento da temperatura e o aumento do nível do mar, que é o fator mais importante que 

afeta diretamente a distribuição de manguezais (Field, 1995; Alongi, 2008), é perfeito 

para a expansão das florestas de mangue. Artigos recentes têm demonstrado a sua 

capacidade de responder às mudanças nas condições de ondas e salinidade, migrando para 

lugares mais para o interior, muitas vezes em detrimento de outras espécies de plantas, e, 

tirando proveito das condições de invernos mais quentes, expandindo seus limites em 

direção a maiores latitudes. 

  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Estudar as alterações na extensão dos mangues às mudanças ambientais, tantos 

causadas por intervenção humana quanto por causas naturais, nos estuários do estado do 

Ceará. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a) Levantar os dados históricos de chuvas e determinar as tendências dos índices 

pluviométricos na Bacia Hidrográfica do Rio Jaguaribe, de modo a identificar alguma 

alteração no regime de chuvas da região e elaborar um mapa de tendências tornando 

possível desenhar um cenário de como essa tendência se dá dentro da bacia hidrográfica. 

b) Identificar as principais atividades humanas presentes dentro dos estuários e suas 

bacias de drenagem estudadas e como essas atividades impactam os mangues. 

c) Mapear e quantificar as alterações sofridas ao longo dos anos pelos mangues dentro 

dos estuários estudados. 

 

3. ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 Características básicas da área de estudo 

 A área de estudo está inserida ao longo do litoral do estado do Ceará, sendo 

composta por 12 estuários, são esses: o estuário dos rios Aracatiaçu, Aracatimirim, Ceará, 

Choró, Cocó, Coreaú, Jaguaribe, Lagamar do Sal, Pacotí, Pirangi, Tapuio e Timonha 

(Figura 8). 
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Figura 8: Mapa de localização dos estuários estudados. 

 

3.2 Caracterização climática e ambiental do litoral do estado do Ceará 

O clima da região é classificado como semi-árido e o ano é dividido em dois 

períodos distintos e bem definidos, a saber: um período chuvoso que vai de dezembro a 

maio, podendo se estender até julho nos anos mais chuvosos, com maiores precipitações 

concentradas no mês de abril e um período de seca que vai de junho a novembro (Dias, 

2007). Além dessa variação temporal também ocorre uma variação espacial da 

pluviosidade entre a região costeira e o interior, um exemplo é Aracati, localizada a 14 

km da foz, onde chove em média 982,6 mm por ano, e Itaiçaba, a 34 km da foz do rio, a 

média é 736,9 mm por ano. 

Os ventos predominantes na região costeira do Ceará são os ventos alísios. Os 

alísios são fortes correntes de ar que chegam a cobrir 1/3 da superfície da terra, se 

desenvolvendo melhor na costa leste das bacias oceânicas. Segundo Maia (1993) em 

Paula (2006), os alísios na área costeira de Aracati e Fortim são providos de leste, com 

direção secundaria de sul entre os meses de maio a outubro e nordeste no restante do ano. 

Nesse mesmo trabalho o autor afirma que, no geral, as velocidades médias são fracas no 

período chuvoso, raramente excedendo 3,0 m/s, enquanto na estiagem os valores são 

acima de 4,0 m/s. 

  O fenômeno responsável pela regulação do clima na região é a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), definida como uma área no oceano onde ocorre a 

junção de massas de ar vindas do hemisfério Norte e Sul. Durante o inverno no hemisfério 

Sul esse fenômeno enfraquece e se desloca para o norte, permitindo o domínio de ventos 

de leste e do sudeste, estabelecendo a estação seca do segundo semestre. Sabe-se que os 
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fenômenos de El Niño e La Niña interferem nesse fenômeno ao diminuir ou aumentar o 

deslocamento da ZCIT para o norte. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Mapa de tendências de chuvas na Bacia Hidrográfica do Rio Jaguaribe (BHRJ) 

4.1.1 Obtenção, correção e organização dos dados 

 Para a realização desse mapeamento foram, inicialmente, adquiridos no site da 

Agência Nacional de Águas (ANA) os dados das estações pluviométricas instaladas nas 

sedes dos municípios que fazem parte da BHRJ, ao todo foram adquiridos os dados de 60 

estações como tabelas do Windows Excel. Para esse estudo só foram utilizados os dados 

de chuvas mensais totais. 

O próximo passo foi a eliminação de dados repetidos, células em branco e dados 

incorretos das tabelas obtidas. Com os dados corrigidos foi possível realizar o somatório 

das chuvas mensais para a obtenção dos valores de chuvas anuais e a identificação das 

chuvas ocorridas no período seco do ano, estabelecido como os meses de Agosto até 

Dezembro. 

 

4.1.2 Tendências de chuvas 

Com os dados corrigidos e separados foram criados gráficos, esses se limitavam 

à um período temporal que foi estabelecido levando em conta os dados levantados pelo 

IPCC, de acordo com esses dados as mudanças no clima do nosso planeta começaram a 

ser sentidas a partir da década de 60. Sendo assim, o cálculo da tendência das chuvas na 

BHRJ foi restrita a essa janela temporal (a partir dos anos 60 até a atualidade) a linha de 

tendência resultante foi utilizada como base para o mapa de tendência de chuvas. 

 

4.1.3 Mapas de tendências 

Para a criação dos mapas foi utilizado um shapefile de municípios do estado do 

Ceará obtido do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse 

shape foram retirados os municípios que faziam parte da BHRJ, esses municípios tiveram 

a sua simbologia determinada pelo comportamento da linha de tendência encontrada nas 

análise dos dados de chuvas, sendo que, municípios com tendência de chuvas positivas 

tiveram sua área demarcada com a cor verde, municípios com tendências de chuvas 

negativas foram demarcados com a cor vermelha e municípios onde nenhuma tendência 
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é perceptível foi demarcado com a cor branca e municípios que não possuem dados 

suficientes foram demarcados com a cor cinza. 

 

4.2 Mapeamento dos mangues no estado do Ceará 

 Para o estudo das alterações dos mangues no estado foram escolhidos 12 estuários, 

são esses: Aracatiaçu, Aracatimirim, Ceará, Choró, Cocó, Coreaú, Jaguaribe, Lagamar do 

Sal, Pacotí, Piranji, Tapuio e Timonha. 

 Esses estuários foram escolhidos com base em estudos pré-existentes uma vez que 

o objetivo inicial do estudo era, além de encontrar estudar a alteração dos mangues ao 

longo dos anos, complementar a base de dados do INCT-TMCOcean sobre a condição 

dessa vegetação no estado. 

 

4.2.1 Aquisição de imagens de satélite 

Todos os mapeamentos realizados nesse estudo utilizaram dados do satélite 

Landsat 5 com 30 m de resolução espacial, obtidos gratuitamente do site do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Foram escolhidas imagens entre os anos de 1992 

e 2011, a escolha iria depender da disponibilidade da imagem e da quantidade de nuvens 

acima da região de interesse, resultando em 91 imagens escolhidas. 

A projeção cartográfica utilizada foi o sistema UTM – Universal Transverso de 

Mercator, referenciado ao datum geodésico horizontal WGS – Zona 24 sul. As imagens 

foram georreferenciadas utilizando pontos de referências como intercessões de estradas, 

divisões de fazendas e outras feições que fossem permanentes ao longo do período de 

estudo. A raiz do erro médio quadrático do geoprocessamento foi menor que 10 m. 

 

4.2.2 Composição RGB das imagens Landsat 5 

 Com todas as bandas baixadas foi iniciado o processo de composição das imagens, 

para tal foi utilizado o programa Envi 4.5, a composição foi feita em RGB utilizando as 

bandas 3, 4 e 5. 

 A banda 5 que corresponde ao infravermelho médio (1,55 – 175 µm) foi 

determinada como a cor vermelha, a banda 4 que corresponde ao infravermelho próximo 

(0,76 – 0,90 µm) foi determinada como a cor verde e a banda 3 que corresponde ao 

vermelho visível (0,63 – 0,69 µm) foi colorida como azul, o resultado final ficou como 

R5, G4, B3 e pode ser vista na imagem figura abaixo. 
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Figura 9: Composição RGB da imagem Landsat 5 do Rio Trairí onde está inserido o Lagamar do Sal. 

 

4.2.3 Vetorização 

 A vetorização foi realizada no ArcGis 10 utilizando uma metodologia de 

classificação supervisionada pixel-a-pixel, nessa metodologia o usuário delimita regiões 

da imagem que possuam a sua classificação de cobertura do solo conhecida, essas regiões 

são denominadas como “áreas de treinamento”, com base nessa classificação são 

utilizados algoritmos que permitem a classificação automática da imagem com base na 

semelhança espectral de cada pixel com as amostras de classe apontadas. 

 O primeiro passo foi a criação de um shape de polígonos que foi utilizado para 

demarcar as áreas que servirão de amostras na classificação. Como o objetivo desse 

estudo se limitava a demarcar as áreas de mangues foram utilizadas somente duas classes, 

a que foi denominada como áreas de mangue e as outras coberturas de solo, que incluem 

outros tipos de vegetação, dunas, praias, água, entre outros exemplos. 

 Para isso foram criados polígonos nessas coberturas de solo e na tabela de 

atributos foi criada uma coluna de classes, nessa coluna foram inseridos os números 1 ou 

0, sendo que 1 foi denominada como áreas de mangue e 0 era qualquer outra cobertura de 

solo, um exemplo dessa etapa pode ser encontrado na figura abaixo. 
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Figura 10: Criação das amostras utilizadas na classificação supervisionada, onde pode-se perceber 

polígonos destacando áreas de dunas, mangues e água. 

 

 Uma vez que as amostras foram criadas foi utilizado a ferramenta Classificação 

por Máxima Verossimilhança (MAXVER), essa metodologia que realiza a classificação 

supervisionada pixel-a-pixel, uma vez realizada a classificação supervisionada gera um 

arquivo raster. Após a classificação foi utilizada a ferramenta de filtro majoritário para 

diminuir erros na classificação ao suavizar as bordas e diminuir o número de pixels 

isolados, os resultados desse passo pode-se ver na figura 11. 

 

 

Figura 11: Comparação entre a classificação sem filtro majoritário (esquerda) e com filtro majoritário 

(direita). 
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O resultado foi vetorizado e sofreu pequenas correções para eliminar polígonos 

classificados incorretamente, as áreas restantes tiveram a suas áreas calculadas e tiveram 

os mapas elaborados, os 91 mapeamentos anuais podem ser encontrados nos anexos, para 

a discussão dos resultados foram elaborados um mapa para cada estuário que demonstrava 

as áreas onde ocorreu aumento e onde ocorreu diminuição dos mangues na região 

estuarina. 

 

4.2.4 Controle de qualidade 

 Foram utilizadas diversas ferramentas para se aferir a qualidade do mapeamento. 

Primeiramente foi realizado a comparação entre os resultados apresentados nos trabalhos 

anteriores com o mapeamento atual, em seguida foi feita a comparação das áreas 

mapeadas com imagens de maior detalhe e por fim foram realizadas visitas ao campo para 

retirar eventuais dúvidas surgidas ao longo do mapeamento. 

Na comparação com os trabalhos anteriores foram encontradas diferenças muito 

pequenas (-10%) para os estuários dos rios Ceará, Coreaú, Jaguaribe e Timonha, 

diferenças médias (-30%) para os estuários dos rios Aracatiaçu, Pacoti e Tapuio e, 

diferenças grandes (+30%) para os estuários dos rios Aracatimirim, Choró, Cocó e 

Pirangi, no caso do estuário do Lagamar do Sal não foram encontrados estudos anteriores. 

Os resultados das comparações mostraram que, inicialmente os erros eram 

maiores em estuários que possuíam uma área de mangue menor do que 1,5 Km² 

(Aracatimirim, Choró e Pirangi), com exceção do estuário do Rio Cocó, nesse caso a 

diferença entre as áreas relatada nesse estudo e nos estudos anteriores se deve ao fato de 

que Monteiro (2005), aparentemente, considerou toda a vegetação em torno do rio como 

mangue o que totalizou em uma área de 7,12 km² em 1999, o dobro do que foi encontrado 

nesse estudo. 

 A comparação com imagens de alta resolução demonstrou que a metodologia 

permitiu delimitação da vegetação assim como permitiu o acompanhamento das 

alterações sofridas ao longo dos anos de forma aceitável ao se levar em conta a resolução 

espacial das imagens, como pode ser percebido nas figuras abaixo. 
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Figura 12: Imagem de alta resolução de parte do estuário do Rio Aracatimirim (Esri, 2014) em comparação 

com o mapeamento de 2008. 

 

 Os trabalhos de campo foram feitos ao longo do estudo para retirar algumas 

dúvidas que surgiram com os resultados dos mapeamentos, o caso mais significativo 

ocorreu em Lagamar do Sal onde uma área de gramíneas próxima dos manguezais foi 

delimitada, a visita a campo foi essencial para a correção desse erro. 

 

 

Figura 13: Mapeamento original com a área de gramíneas marcada e a visita em campo feita em 2014. 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Mapa de tendência de chuvas 

 Os mapas de tendências de chuva foram criados uma vez que, por estar localizada 

em uma região semiárida, chuvas são um fator ainda mais importante pois o volume de 

água doce no rio é um dos fatores que regula até onde se estende a região estuarina, 

portanto, quanto menos água doce no estuário maior é a salinidade da água e mais fácil é 

para o manguezal expandir a sua área. 

 Além desse fator, rios que não possuem vazão forte o suficiente para vencer a 

força da maré possuem uma menor capacidade de exportação de sedimentos, esses 
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sedimentos acabam decantando na região do estuário formando bancos de areia e novas 

ilhas que são, então, colonizadas por mangues (Godoy e Lacerda, 2014; Lacerda et al. 

2012). 

 

5.1.1 Tendência anual 

A BHRJ ocupa 50% da área do estado e é composta por 82 municípios, nessa 

região foi realizado o estudo de tendência de chuvas entre os anos de 1960 e 2010, o 

mapeamento foi feito de acordo com os dados obtidos do site da ANA, a tendência anual 

(fig. 14) é calculada como o somatório do volume de chuva de cada mês. 

 Tendo em vista isso, 22 dos 82 municípios não possuíam dados suficientes para 

calcular a tendência de chuvas, dos 60 municípios restantes a maioria, 48 municípios, 

apresentaram diminuição no volume de chuvas anuais, 10 apresentaram um aumento e 2 

municípios não demonstraram nenhuma tendência clara. 

Para esse estudo foram considerados como os meses de seca os meses de agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro. Desse modo, o volume de chuva no período 

seco é o somatório dos volumes de chuva desses meses em cada um dos municípios. 

Assim como no mapa de tendência anual, 22 dos 82 municípios não tiveram dados 

suficientes para a criação da linha de tendência, dos 60 municípios restantes 42 tiveram 

uma tendência negativa, 17 tiveram tendência positiva e em 1 município não foi possível 

visualizar uma tendência clara. 
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Figura 14. Mapa de tendência das chuvas anuais entre os anos de 1960 e 2010, nos municípios da bacia 

hidrográfica do Rio Jaguaribe a partir de dados brutos da Agência nacional de Águas (ANA, 2014). 
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5.1.2 Tendência no período seco 

 

Figura 15. Mapa de tendência das chuvas no período seco entre os anos de 1960 e 2010, nos municípios da 

bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe a partir de dados brutos da Agência nacional de Águas (ANA, 2014). 
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5.1.3. Resultado das tendências 

 Os mapas de tendências mostraram que a tendência geral na BHRJ é de 

diminuição das chuvas, somente alguns poucos municípios mostraram tendências 

positivas, o resultado encontrado está de acordo com os resultados de estudos anteriores 

feitos no estado. Moncunill (2006) realizou um estudo sobre a evolução temporal das 

chuvas anuais entre os anos de 1960 e 2005 utilizando estações espalhadas pelo estado e 

encontrou uma diminuição anual de 5,3 mm nas chuvas. Outro trabalho realizado por 

Brito (1994) onde foi analisada a precipitação média anual mostrou uma diminuição em 

cinco dos dez municípios estudados quando se levava em conta os últimos nove anos de 

dados, quando se levava em conta os últimos três anos de dados essa tendência negativa 

aparecia para nove dos dez municípios estudados. 

A característica principal do clima semiárido é a distribuição das chuvas em dois 

períodos do ano e a variabilidade espaço-temporal das chuvas com a maior parte das 

chuvas ocorrendo no período conhecido como quadra chuvosa e sendo mais concentradas 

nas regiões costeiras. O estudo realizado apontou para uma diminuição das chuvas que 

ocorrem fora dessa época, isso pode implicar em maiores prejuízos para vegetação uma 

vez que ocorre um aumento no estresse hídrico em um período que já era problemático 

devido à falta de água, para a economia esse fenômeno pode significar o aceleramento 

nos processos de desertificação que já ocorrem em regiões do estado (Conti, 2005) e o 

surgimento desse processo em novos locais. 

Estudos que buscam prever as tendências das chuvas para as próximas décadas 

também relatam diminuição nas chuvas para o futuro. De acordo com o relatório do Painel 

Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2013) ocorrerá uma diminuição entre 40% a 

50% nos padrões de chuva até 2100, no nordeste brasileiro. 

A tendência de diminuição das chuvas no estado pode significar uma diminuição 

na vazão dos rios e, consequentemente, o aumento da importância da maré na regulação 

da salinidade dos estuários, ocasionando assim um aumento na salinidade na região da 

foz e uma propagação do estuário para áreas localizadas mais ao interior do estado. 

O aumento da salinidade da água significaria um aumento na área dos mangues, 

uma vez que essa vegetação é mais bem adaptada para a sobrevivência em ambientes 

salinos, esse fenômeno já foi descrito no estado do Ceará por Lacerda (2009) e Lacerda 

et al. (2006). 
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Outra consequência da diminuição das chuvas e do aumento força da maré dentro 

do estuário é a erosão de algumas áreas e o assoreamento, com a formação de bancos de 

areia e ilhas estuarinas e, eventualmente, a sua colonização e sua subsequente fixação 

pelo mangue como já foi reportado para o Rio Jaguaribe (Marins e Dias, 2003; Godoy e 

Lacerda, 2014). 

 

5.2 Mapeamento dos mangues 

 Foi realizado o mapeamento de 12 estuários no período de 1992 até 2011, o 

resultado desses mapeamentos pode ser encontrado na tabela 1 abaixo, nessa tabela só 

estão as áreas iniciais e finais, assim como o valor da alteração, a tabela completa pode 

ser encontrada nos anexos (Anexo 92). 

 

Tabela 1: Resumo do resultado do mapeamento em km² das áreas de mangue de 12 estuários da 

costa cearense. (-) Diminuição de área; (+) Aumento de área. 

 Area Inicial (km2) Area Final (km2) Diferença (km2) Diferença (%) 

Aracatiaçu 5,54 4,75 -0,79 -14,3 

Aracatimirim 0,16 0,86 +0,7 +437,5 

Ceará 5,66 7,26 +1,6 +28,3 

Choró 0,5 0,7 +0,2 +40,0 

Cocó 3,68 4,52 +0,84 +22,8 

Coreaú 28,15 30,61 +2,46 +8,7 

Jaguaribe 7,00 7,29 +0,29 +4,1 

Lagamar do Sal 0,36 0,53 +0,17 +47,2 

Pacoti 2,3 3,4 +1,1 +47,8 

Pirangi 1,34 0,3 -1,04 -77,6 

Tapuio 4,49 4,9 +0,41 +9,1 

Timonha 44,77 42,78 -1,99 -4,4 

Total 103,95 107,9 +3,9 +3,7 

 

 Como pode ser percebido na tabela acima, 9 dos 12 estuários apresentaram 

aumento na área dos mangues (Aracatimirim, Ceará, Choró, Cocó, Coreaú, Jaguaribe, 

Lagamar do Sal, Pacoti e Tapuio) e somente 3 estuários demonstraram diminuição nas 

áreas de mangue (Aracatiaçu, Pirangi e Timonha). 

 Os resultados que mais chamam a atenção foram os do Rio Aracatimirim, que 

apresentou um aumento de mais de 400% na sua área de mangue, e o do Rio Pirangi, que 
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perdeu mais de 70% da sua cobertura de mangue. Esses e os demais resultados serão 

apresentados nessas próximas seções. 

Para compreendermos melhor o motivo desse crescimento é necessário saber o 

contexto em que aquele estuário está inserido uma vez que o estuário responde às 

alterações que ocorrem ao longo da sua bacia hidrográfica, sendo assim, iremos debater 

que tipos de vetores, sejam esses de origem humana ou natural, impactaram os mangues 

e de que forma se deu esse impacto, seja de forma positiva ou negativa. 

 

5.2.1 Rio Aracatiaçu 

O estuário do Rio Aracatiaçu (fig. 17) fica próximo da localidade de Moitas e 

Patos e é um estuário de tamanho médio se comparado aos outros estuários dentro desse 

trabalho, no início do mapeamento, em 1995, o estuário possuia 5,5 km² de área de 

mangue e, desde então, em 1999 possuia uma área de 8,74 km², porém, após essa data sua 

área diminuiu gradativamente a cada ano e alcançou 4,75 km² em 2007, ou seja, um 

decréscimo de 14,3% em área.  

De acordo com o mapeamento parte do mangue (43 ha) nessa região foi derrubada 

para a criação de uma fazenda de camarão entre os anos de 1999 e 2005, outras áreas que 

demonstraram diminuição foi a região próxima da barra do rio, talvez essa diminuição 

seja resultado de alterações sedimentologias causadas por sedimento originado de dunas, 

uma vez que nesse estuário as dunas estão invadindo o rio (fig. 16). 

 

 

Figura 16. Dunas do estuário do Rio Aracatiaçu. 
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Figura 17. Alteração nas áreas de mangue no estuário do Rio Aracatiaçu entre os anos de 1995 e 2007. 

 

Outra alteração que ocorre próxima aos estuários, mais especificamente no campo 

de dunas, é o estabelecimento de uma Central Geradora de Energia Eólica e a implantação 
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um grande complexo turístico (Marino e Lehugeur, 2007), essas ocupações possuem a 

capacidade de alterar a carga de sedimento que chega ao estuário, causando futuros 

problemas ambientais como erosão de margens e alteração sedimentológica. 

 Além dessas, outros dois fatores apontados seriam o avanço das dunas no estuário, 

que causam alterações na granulometria do sedimento e podem sufocar a vegetação (Fig 

18), e o cultivo de coco na região, onde o mangue é removido de maneira ilegal para abrir 

espaço para a cultura, também pode ser fatores que causaram a diminuição da vegetação, 

Silva e Souza (2006). 

 

 

Figura 18. Dunas invadindo áreas de mangue no estuário do Rio Aracatiaçu. 

 

 Como muitos rios no Ceará, o Rio Aracatiaçu possui barragens ao longo do seu 

leito, de acordo com dados obtidos da COGERH os principais açudes são o Açude de 

Patos, Açude Santo Antônio de Aracatiaçu e o Açude Santa Maria de Aracatiaçu. Esses 

açudes podem contribuir para a baixa vazão do rio e, consequentemente, para o acúmulo 

de sedimento no estuário que, dependendo da granulometria, podem prejudicar a fixação 

da vegetação de mangue, uma vez que as suas raízes não são adaptadas para a fixação em 

sedimentos mais arenosos e menos orgânicos. 
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5.2.2 Rio Aracatimirim 

 

Figura 19. Alteração nas áreas de mangue no estuário do Rio Aracatimirim entre os anos de 1993 e 2008. 
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 O estuário do Rio Aracatimirim (Fig. 19) fica perto da localidade de Almofala e 

foi o estuário que mais apresentou aumento relativo de área de mangue (437%), parte 

desse aumento relativo se deve ao fato de sua cobertura inicial ser muito pequena 

(somente 0,16 km², a menor área dentro dos estuários estudados), no entanto esse aumento 

permitiu que esse estuário ultrapassasse os rios Choró, Lagamar do Sal e Pirangi no que 

diz respeito à área de mangue. O mapeamento mostrou que a maior parte do crescimento 

dos mangues se deu na forma do surgimento de ilhas e colonização da margem a partir 

de aproximadamente 2 km da foz do rio. 

 Próximo da foz ocorriam as principais áreas de mangue na região, até o ano de 

2000 as alterações se limitaram à essa área e continuaram acontecendo até o ano de 2008 

(Fig. 20), à montante não podiam ser percebidas outras áreas de mangue nas imagens, no 

entanto, na imagem de 2000 já é possível perceber esse tipo de vegetação em uma região 

que fica à aproximadamente 7 km da foz (Fig. 21). Nessa área houve um crescimento 

constante até o ano de 2008, o último ano de observação. 

 

 

Figura 20. Aumento dos mangues próximo a foz entre os anos de 1993 e 2008. 

 

 

Figura 21. Aumento dos mangues entre os anos de 1993 e 2008 na região mais afastada do estuário. 
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As principais fontes de impacto nessa região são os coqueirais e as salinas 

estabelecidas dentro da região estuarina, algumas vezes em áreas de mangue (Fig. 22), 

nesses empreendimentos a vegetação original é retirada para que possa ocorrer essa 

atividade econômica. 

 

 

Figura 22. Salinas e coqueirais competindo com o mangue no estuário do Rio Aracatimirim. 

 

 Existem também diversas comunidades localizadas nas margens do estuário e 

essas comunidades utilizam o mangue como matéria prima para a construção de casas e 

combustível, além da utilização da área para agricultura de subsistência e pecuária (Silva 

e Souza, 2006). 

 Existem pequenos açudes ao longo do curso do rio, alguns exemplos são os Açude 

do Arroz, Açude do Santo Antônio, entre outros. A captação da água do rio para 

atividades econômicas e para o consumo tem um impacto negativo na vazão mas pode 

contribuir para a expansão das áreas de mangue com o surgimento de bancos de areia e 

ilhas. Existem também fazendas de camarão na região, no entanto, essa atividade ainda é 

muito insipiente, porém é necessário que haja controle no futuro uma vez que o grande 

valor atribuído à produção do camarão faz com que cada vez mais haja a busca por novas 

áreas de criação. 
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5.2.3 Rio Ceará 

 

Figura 23. Alteração nas áreas de mangue no estuário do Rio Ceará entre os anos de 1992 e 2008. 
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 O estuário do Rio Ceará (Fig. 23) está localizado na região metropolitana de 

Fortaleza, servindo como demarcação dos limites entre Fortaleza e Caucáia e sua margem 

é ocupada por trechos com vegetação e outros urbanizados. Esse estuário apresentou um 

aumento de 28% de área de mangue saindo de 5,66 km² em 1992 para 7,26 km² em 2008. 

Por estar dentro da região metropolitana é um estuário que possui as suas margens 

ocupadas por construções, sendo que parte dessas construções é feita de maneira irregular 

sobre áreas de mangue, desrespeitando a sua condição de área de preservação permanente, 

conforme estabelecido no Código Florestal Brasileiro (Silva e Souza, 2006). 

A retirada da vegetação e o estabelecimento de áreas urbanas em seu entorno faz 

com que o Rio Ceará sofra com processos erosivos e com a poluição oriunda de efluentes 

urbanos, a falta de rede coletora de esgotos nas áreas urbanas adjacentes causa o 

lançamento de efluentes e lixo sólido diretamente no rio e em seus afluentes (Andrade e 

Almeida, 2012). 

 A maior parte da expansão de áreas de mangues que ocorreram durante o período 

de estudo se deram em áreas de salinas abandonadas (Fig. 24) devido ao fato dessas áreas 

possuírem uma alta salinidade no solo, desse modo, somente os manguezais conseguem 

colonizar essas áreas. Esse fenômeno já havia sido reportado por Meireles et al. (2010) e 

Reis-Neto et al. (2013) e também foi encontrado em outros estuários. 

 

 

Figura 24. Destaque para a ocupação da área de salina no Rio Ceará entre os anos de 1992 e 2008. 

 

Essas salinas pararam de ser utilizadas para a produção e, se continuarem 

abandonadas por certo tempo, serão colonizadas pela vegetação que, por possuir 

mecanismos para sobreviver em ambientes com alta salinidade, são as únicas que 

conseguem ocupar aquele espaço. 
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Houve também uma diminuição em uma área um pouco abaixo das salinas onde, 

em 1992, não haviam mangues e, ao longo do estudo, foi se tornando colonizada. No 

entanto no ano de 2005 ocorreu uma diminuição nessa área e essa diminuição foi sendo 

compensada ao longo do período de estudo (Fig. 25). 

 

 

Figura 25. Regressão de área de mangue no Rio Ceará, imagem de 2004 (esquerda) mostra a vegetação 

saudável, imagem de 2005 (meio) mostra uma clara regressão na área e a imagem de 2008 (direita) mostra 

a área em recuperação. 

 

5.2.4 Rio Choró 

 O estuário do Rio Choró (Fig. 26) fica próximo à localidade de Barra Nova, possui 

uma pequena área de mangue que era de 0,5 km² em 1992 e em 2011 aumentou para 0,7 

km², o que significou um incremento de 0,2 km² ou 40% na área desse tipo de vegetação. 

Nesse estuário o processo que mais chama a atenção é o encobrimento dos 

mangues pelo avanço das dunas, esse processo já havia sido reportado em um estudo 

anterior realizado por Silva e Souza (2006), além disso, ocorreu o surgimento de novas 

áreas de mangue próximo à foz do rio, essas áreas tiveram grande aumento no final dos 

anos 90 e início dos anos 2000. Esse crescimento se deu pela colonização de parte da 

margem e de bancos de areia, provavelmente formados por sedimentos oriundos das 

dunas que se localizam às margens do rio (Fig. 27). 
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Figura 26. Alteração nas áreas de mangue no estuário do Rio Choró entre os anos de 1992 e 2011. 
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Figura 27. Avanço de dunas sobre os mangues no estuário do Rio Choró. 

 

Esse resultado é corroborado por outros estudos (Silva e Souza, 2006) e se trata 

de um fenômeno natural e relativamente comum ao longo do litoral cearense. Atualmente 

esse campo de dunas passa por um processo de ocupação para a criação de um parque 

eólico (Fig. 28). 

 

 

Figura 28. Construção de turbinas no campo de dunas do estuário do Rio Choró entre 2004 e 2014. 

 

A especulação imobiliária na região está promovendo a expansão da vila de 

pescadores, principalmente com a construção de casas de veraneio e equipamentos de 



GODOY, Mario Duarte Pinto – Alteração nas Áreas de Mangue em Estuários no... 2015 
 

50 
 

infra-estrutura, sendo iniciada a partir da ocupação de áreas mais próximas das margens 

do estuário e da faixa de praia (Santos, 2010). Na barra do estuário também foi onde 

ocorreu aumento de mangue, dessa forma o crescimento da especulação imobiliária pode 

ser um problema uma vez que a ação danosa da especulação imobiliária pode vir a 

repercutir nos sistemas que interagem com o mangue, chegando até a interferir na 

atividade pesqueira (Santos, 2010). 

Na margem direita do estuário, junto às áreas de mangue, está localizada a fazenda 

de criação de camarão Expopesca, essa fazenda possui uma área de aproximadamente 30 

hectares (Santos, 2010). Se feita de maneira incorreta essa atividade pode trazer sérios 

prejuízos para o mangue, tais como: desmatamento, bloqueio do fluxo de maré, 

soterramento de gamboas e canais, contaminação da água e do solo, impermeabilização 

do solo, entre outros (Meireles et al., 2010). 

 

5.2.5 Rio Cocó 

O estuário do Rio Cocó (Fig. 30) se localiza inteiramente dentro da região urbana 

de Fortaleza começando na BR-116 e termina na foz e é uma das principais áreas de lazer 

da cidade (Fig. 29), com áreas para caminhadas e shows, dessa maneira é uma região que 

sofre constantemente com pressões imobiliárias, poluição entre diversos outros tipos de 

pressão. Apesar disso tudo o mapeamento mostrou um aumento de área de mangue de 

cerca de 20%, saindo de 3,68 km² em 1992 para 4,52 km² em 2008. 

 

 

Figura 29. Manguezal do Rio Cocó localizados dentro da zona urbana de Fortaleza. 
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Figura 30. Alterações nos mangues no estuário do Rio Choró entre os anos 1992 e 2008. 
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 Existem também diversas áreas de diminuição de mangues na região norte do 

estuário, essas áreas ficam próximas ao bairro da Cidade 2000 e sofre, desde a criação do 

bairro, uma imensa pressão imobiliária como pode ser percebido na figura 31, esses 

resultados são similares aos encontrados por Teixeira et al. (2013). 

 

 

Figura 31. Imagem de alta resolução mostra áreas de expansão urbana próximo ao manguezal no estuário 

do Rio Cocó em 2009. 

 

Infelizmente, os impactos detectados no mapeamento são somente os mais 

recentes de uma longa história, o estuário do Rio Cocó sempre foi visto pelos governantes 

da cidade como um obstáculo para o desenvolvimento, principalmente por se localizar na 

área nobre da cidade. Outras grandes alterações que ocorreram ao longo dos anos no 

estuário do Rio Cocó tais foram as alterações nos cursos de afluentes para a construção 

de calçadas e aterramentos para a construção do Shopping Iguatemi (Sobrinho, 2008), no 

entanto essas alterações ocorreram antes do início do mapeamento e o seu resultado não 

pôde ser registrado nesse estudo. 

No ano de 1989 foi criado o Parque Ecológico do Cocó, que teve a sua área 

expandida para a área atual em 1993, abrangendo uma área de aproximadamente 1.155,2 

hectares, sendo considerado como parque de proteção estadual com atuação efetiva 

(SEMACE, 2012), no entanto as águas do rio são poluídas, principalmente por 
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contaminações causadas pelo antigo Lixão do Jangurussú, hoje desativado, e por 

descargas de esgoto clandestino. 

Mesmo com esses impactos, a implantação do parque ecológico e o status de área 

de preservação permanente auxiliaram no aumento das áreas de mangue no estuário do 

Rio Cocó, principalmente em áreas próximas da foz e em antigas salinas abandonadas, 

no entanto a expansão da cidade para dentro da área do parque ainda ocorre (Fig. 32) e é 

algo que deve ser fiscalizado e controlado. 

 

 

Figura 32. Construções em áreas de vegetação de mangue ao redor do estuário do Rio Cocó. 

 

5.2.6 Rio Coreaú 

O Rio Coreaú (Fig. 35) fica próximo à localidade de Camocim, a 

aproximadamente 360 km da capital Fortaleza, e é a segunda maior área de mangue em 

todo o estudo, no início do estudo, no ano de 1992, possuía 28,15 km² de área de mangue 

e, no ano de 2008 possuía 30,61 km², tendo um aumento de 2,46 km², cerca de 8,7%. 

Esse estuário, apesar de sofrer influência da cidade de Camocim e ser uma área de 

expansão da atividade de carcinicultura, demonstrou pouca diminuição nas áreas de 

mangue, nessa região a vegetação cresceu aproveitando áreas de antigas salinas que eram 

proeminentes nessa parte do litoral, muitas dessas foram aproveitadas para a criação do 

camarão mas diversas foram colonizadas como pode ser observado nas imagens de 

satélite da figura 33 e na figura 34, retirada no local. 
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Figura 33. Imagem de satélite dos anos de 1992 e 2008 mostrando a ocupação de salinas por mangue. 

 

 

Figura 34. Mangue em antiga salina no rio Coreaú. 

 

Essas áreas ficam próximas às áreas de mangues e devem ser fiscalizadas uma vez 

que as fazendas podem ter grandes impactos nesse tipo de vegetação. 
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Figura 35. Alterações nos mangue no estuário do Rio Coreaú entre os anos 1992 e 2008. 
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5.2.7 Rio Jaguaribe 

  

 

Figura 36: Alterações nos mangues no estuário do Rio Jaguaribe entre os anos 1992 e 2010. 
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O Rio Jaguaribe (Fig. 36) é o maior rio do estado do Ceará, sua bacia hidrográfica 

abrange quase 50% do estado, desse modo é um rio que possui uma grande diversidade 

de atividades ocorrendo em sua bacia hidrográfica, e também onde existem as maiores 

áreas de cultivo de camarão no estado, em um estudo realizado por Godoy e Lacerda 

(2014) ocorreu o levantamento dessas áreas e foi encontrado cerca de 20 km² da área de 

cultivo de camarão. 

 No caso desse rio, existiram diversas áreas de aumento de mangue em ilhas que 

surgiram ao longo dos anos no estuário (fig. 37), esse fenômeno foi anteriormente 

estudado por Godoy e Lacerda (2014), nesse estudo foi apontado aumento de ilhas 

existentes ou surgimento de novas ilhas em três regiões diferentes do estuário, somando 

um aumento de 24,15 ha desde 1988 até 2010.  

 

 

Figura 37. Crescimento de mangue em uma ilha no estuário do rio Jaguaribe entre os anos de 2009 

(esquerda) e 2010 (direita). 

 

A possível causa para o surgimento dessas ilhas é a baixa vasão fluvial, resultado 

de diversas barragens e desvios no leito para uso humano, como resultado dessa baixa 

vasão o rio não possui capacidade para exportar o material proveniente de sua bacia 

hidrográfica e a maré consegue avançar estuário adentro, erodindo o seu leito e a sua 

margem, e mobilizando sedimentos que acabam se juntando em bancos de areia e ilhas 

que são rapidamente colonizados por mangue (Marins e Dias, 2003). 

Outra área de crescimento de mangue foi a margem do rio acima da cidade de 

Aracati, cerca de 14 km da foz, essas áreas nas margens não existiam anteriormente e 

começaram a aparecer nos mapeamentos a partir do ano de 2006 com 4 hectares e em 

2010 essa região possuía 22 hectares (fig. 38). 
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Figura 38. Área de mangue acima da localidade de Aracati entre os anos de 2003 e 2013. 

 

Esse avanço da cunha salina no estuário pode ser outra consequência da 

construção das barragens ao longo do curso do rio, estudos realizados por Marins et al. 

(2003) mostram o avanço da salinidade até a cidade de Itaiçaba a 34 km da foz, essa 

salinidade era constante e maior do que a salinidade marinha. Essa alta concentração de 

sal em regiões que antes eram de água doce permitiu também o avanço do mangue para 

áreas onde não era possível a sua colonização, essa expansão ocorre em detrimento de 

outras espécies menos adaptadas à alta salinidade. 

 Esse estuário também é onde estão as maiores áreas de carcinicultura do estado, 

algumas dessas áreas de criação ocorrem dentro de áreas de manguezais e podem causar 

sérios danos à vegetação (Fig. 39) por causa do desmatamento, fragmentação, ocupação 

de áreas de expansão, impermeabilização do solo e erosão (Meireles et al. 2007). 

 

 

Figura 39. Erosão causada pela saída de efluentes de uma fazenda de camarão. 
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5.2.8 Lagamar do Sal 

 O Lagamar do Sal (fig. 41) é a como é chamada a região estuarina do Rio Trairí, 

nessa região existe uma pequena área de mangue, no início do mapeamento, em 1995, os 

essa área era de 0,36 km² e em 2007 havia aumentado para 0,56 km², ou seja, ao longo de 

8 anos houve um aumento de 0,17 km² ou, aproximadamente, 47%, esse nome foi dado 

ao local pela alta concentração de sal na água do estuário que, ao evaporar na época de 

seca, cria uma camada de sal sobre o sedimento (fig. 40). 

 

 

Figura 40. Foto do sedimento coberto por sal no estuário do rio Trairi. 

 

Como muitos rios no estado do Ceará, o rio Trairí também possui a sua vasão 

controlada por barragens, nesse caso se trata do Açude Trairi, que possui a vasão 

regularizada em 0,63 m³/s (SRH, 2014). A regularização da vasão do rio pode explicar 

em partes o aumento dos mangues na região do lagamar, que já era uma região 

hipersalina. 
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Figura 41. Alterações nos mangues no estuário do Rio Trairí entre os anos 1997 e 2005. 
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Visitas ao campo mostraram que, durante a época de seca, esse estuário é utilizado 

pela população local como área de pastagem, essa área fica próxima da vegetação de 

manguezal onde ocorre o crescimento de gramíneas (Fig. 42). O pastoreio desses animais 

e o seu efeito sobre o solo e a vegetação podem ter contribuições negativas, evitando que 

o mangue avance sobre essas regiões de pasto. 

 

 

Figura 42. Gado em área de pasto próximo ao mangue dentro do Lagamar do Sal. 

 

Nas margens do estuário também estão diversas casas e fazendas, como em 

diversas outras localizações, é comum o uso da vegetação como combustível por parte 

dessa população. 

 

5.2.9 Rio Pacoti 

 O Rio Pacoti se localiza dentro da região metropolitana de Fortaleza, sua área 

inicial era de 2,3 km² em 1992, essa área aumentou para 3,4 km² em 2004 e se manteve 

relativamente estável até o ano de 2008, isso significou 1,1 km² ou 47,8% de aumento de 

área de mangue no estuário (Fig. 43). 
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Figura 43. Alterações nos mangues no estuário do Rio Pacoti entre os anos 1992 e 2008. 
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No caso do Rio Pacoti existiram duas áreas onde o aumento dos mangues foi mais 

acentuado, na margem onde ocorreu a ocupação de salinas abandonadas e ilhas (Fig. 44) 

e mais no interior onde está se espalhando por áreas em que não existiam esse tipo de 

vegetação. Outros estudos realizados na região já haviam apontado para fato dessa 

vegetação estar colonizando as salinas abandonadas no estuário, essas salinas tiveram a 

sua operação encerrada após 1978 e são uma das principais áreas de crescimento de 

mangue na foz (Lacerda et al. 2006). 

 Outra área de crescimento são as ilhas, essas ilhas são resultado do baixo fluxo 

fluvial causado pela instalação de açudes que possuem como principal objetivo o 

represamento de água para consumo humano e para a sua utilização em diversas 

atividades, no caso do Pacoti foi construído o Açude Acarape do Meio e Pacoti (Molisani 

et al. 2006), uma vez colonizadas pela vegetação essas ilhas são fixadas e sua tendência 

é crescer, esse fenômeno já havia sido reportado por Lacerda et al. (2007) e foi 

confirmado nesse estudo. 

 

 

Figura 44. Surgimento de ilhas e colonização de salinas no estuário do Rio Pacoti entre 1992 e 2008. 

 

Por se tratar de uma área inserida na zona urbana, o estuário também sofre a 

influência das atividades que ocorrem em seu entorno, a construção de grandes 

empreendimentos imobiliários próximos da região estuarina, como o Alpha Ville (Fig. 

45) geraram a retirada de uma grande área de vegetação próxima ao estuário e podem ter 

efeitos negativos, mesmo que indiretos, na vegetação como a diminuição da qualidade da 

água, rebaixamento do lençol freático, entre outros. 

 



GODOY, Mario Duarte Pinto – Alteração nas Áreas de Mangue em Estuários no... 2015 
 

64 
 

 

Figura 45. Condomínio de casas próximo à área de mangue visto do estuário do Pacoti. 

 

A especulação imobiliária também causou o desmatamento e o desmonte de dunas 

próximas ao estuário, além desses impactos o manguezal também é derrubado pela 

população para ser utilizado como combustível para panificadoras locais e para o uso 

doméstico na forma de lenha ou carvão (Gorayeb et al. 2005), essas alterações nos campos 

de dunas podem ser a causa das diminuições de áreas de mangues localizadas próximas à 

essa área. 

 Outra zona de aumento é a parte mais interna do estuário, onde os mangues 

demonstraram estar aumentando de forma gradativa ao longo de todos os anos de 

mapeamento (Fig. 46), essa expansão pode ser explicada pelo avanço da salinidade 

causada após a regularização da vazão com as construções das barragens no curso do rio 

e ocorre de maneira similar em outros estuários estudados. 

 



GODOY, Mario Duarte Pinto – Alteração nas Áreas de Mangue em Estuários no... 2015 
 

65 
 

 

Figura 46. Crescimento de mangue em áreas internas do estuário do Pacoti entre 1992 e 2008. 

 

5.2.10 Rio Pirangi 

 O Rio Pirangi é um rio que sofre uma grande pressão antrópica, ao longo dos anos 

foi área de grandes salinas que, atualmente, são substituídas por fazendas de camarão. 

Talvez por ser uma área muito impactada por atividades antrópicas e por ter uma área 

pequena e muito fragmentada de manguezais, em 1992 eram somente 1,34 km² de área 

vegetada, esse foi o estuário que mais sofreu. Ao longo dos anos estudados o Rio Pirangi 

apresentou um aumento de área entre os anos de 1992 e 1993, porém, logo após esse 

pequeno período as imagens mostraram reduções constantes que resultaram no 

desaparecimento de cerca de 70% da cobertura original até o ano de 2011 (Fig. 49). 

Nesse estuário houveram algumas pequenas áreas de crescimento, principalmente 

próximo da foz onde os mangues expandiram nas margens e, atualmente começaram a 

avançar sobre salinas abandonadas (fig. 47). 

 

 

Figura 47. Crescimento dos mangues na foz do Rio Pirangi entre os anos de 1992 e 2011. 
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 Apesar desse crescimento na foz, a maior parte do mangue nesse estuário 

desapareceu, provavelmente devido aos inúmeros impactos de origem humana e pela 

característica de que o mangue nesse estuário estava aglomerado em pequenas ilhas, como 

pode-se perceber na figura 48. 

 

 

Figura 48. Substituição de mangue por fazendas de camarão e salinas no estuário do Rio Pirangi entre os 

anos de 1992 e 2011. 

 

Além da destruição direta do mangue, a implantação desses empreendimentos 

também pode causar a alteração na qualidade da água do estuário, estudos realizados no 

estuário mostraram que as taxas de Oxigênio Dissolvido (OD) e o pH estão fora dos 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº357/2005 (Góes d’Assumpção et al. 

2007) 
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Figura 49. Alterações nos mangues no estuário do Rio Pirangi entre os anos 1992 e 2011. 
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5.2.11 Rio Tapuio 

 

Figura 50. Alterações nos mangues no estuário do Rio Tapuio entre os anos 1992 e 2010. 
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Como muitos estuários no estado do Ceará, o Tapuio (Fig. 50) também possui 

salinas e fazendas de camarão, no entanto, ao contrário do Rio Pirangi ou de outros 

estuários nesse estudo, essas atividades não tiveram grande impacto na vegetação de 

mangue, ao menos de modo que foi possível ser contabilizado pelas imagens utilizadas. 

No início do mapeamento em 1992 esse estuário possuía aproximadamente 4,5 km² de 

área vegetada com mangue e em 2010 existiam 4,9 km² desse tipo de vegetação 

espalhadas pelo estuário.  

Ao contrário da maioria dos outros estuários não houve um foco de aumento ou 

diminuição, essas alterações ocorreram ao longo dos dois braços do rio e somam ao todo 

aproximadamente 0,4 km² de expansão, ou 9% de aumento de mangue ao longo de 18 

anos de mapeamento. 

Nesse estuário ocorreram pequenos aumentos de mangues próximo da foz, 

principalmente no braço esquerdo do estuário, isso se deu principalmente pela 

recolonização de uma salina abandonada construída dentro de antigas áreas de mangue, 

esse crescimento foi impedido uma vez que o restante dessa área voltou a ser utilizada 

para a produção de sal (Fig. 51), as diminuições em vegetação ocorreram ao longo do 

estuário, principalmente como efeito de borda ou no desaparecimento de pequenas áreas. 

 

 

Figura 51. Invasão do mangue em antigas salinas abandonadas entre os anos de 1994 e 2010. 
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5.2.12 Rio Timonha 

  

 

Figura 52. Alterações nos mangues no estuário do Rio Timonha entre os anos 1992 e 2010. 
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 O Rio Timonha (Fig. 52) é o estuário que possui a maior área de mangue no estado 

e está localizado na divisa do Ceará com o Piauí e possuía 44,77 km² de área vegetada no 

ano de 1992. Esse estuário sofreu uma pequena perda de vegetação ao longo dos anos de 

estudo, do ano de 1992 até o ano de 2010 ocorreu uma perda de aproximadamente 2 km², 

ou 4,5% de área de vegetação. 

 Como pode ser percebido pelo mapa acima a redução nas áreas de mangue 

ocorreram de forma relativamente homogênea pelo estuário e, ao contrário da diminuição 

ocorreram áreas mais concentradas de aumento, dois exemplos chamam mais atenção no 

caso do Rio Timonha. Um dos casos foi a expansão dos mangues em áreas de salinas e o 

outro foi a expansão em ilhas estuarinas (Fig. 53 e Fig. 54). 

 

 

Figura 53. Expansão de mangues em salinas abandonadas entre os anos 1992 e 2010. 

 

 

Figura 54. Aumento dos mangues em ilha estuarina no Rio Timonha entre os anos de 1992 e 2010. 
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 A diminuição das áreas de mangue ocorre por todo o estuário e, apesar de não 

haver uma causa óbvia, estudos realizados apontam a ação do homem como principal 

responsável por essa diminuição. Em um estudo realizado por Nascimento e Sassi (2001), 

foi apontado que ocorriam, principalmente nas imediações de Cajueiro e Chaval, invasões 

de áreas públicas, corte de manguezais, atividades de carcinicultura e construções de 

salina além da criação de porcos dentro da vegetação. 

 No mesmo estudo foi relatado que, na localidade de Cajueiro da Praia, era comum 

o corte de manguezais por agricultores locais na tentativa de aumentar o seu terreno, além 

de despejo lixo dentro da vegetação. Dentro do estuário, ocorreram o corte e a queimada 

do manguezal para a criação da fazenda de camarão MARPISA, também ocorre próximo 

da fazenda o pastoreio de gado, caprinos e criação de porcos. 

 

6. DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos na análise de tendência de chuvas mostraram que em boa 

parte da BHRJ existe uma tendência negativa, somente alguns poucos municípios 

mostraram tendências positivas, o resultado encontrado está de acordo com os resultados 

de estudos anteriores feitos no estado (Brito, 1994; Moncunill, 2006) e com as previsões 

feitas pelo PBMC onde é esperada uma diminuição de 40% a 50% nos padrões de chuva 

no Nordeste do Brasil (PBMC, 2013). A menor pluviosidade pode trazer prejuízo para a 

vegetação uma vez que ocorre um aumento no estresse hídrico em um ambiente já 

caracterizado pela escassez de água, podendo, inclusive acelerar processos de 

desertificação que já ocorrem no estado (Conti, 2005). 

A diminuição das chuvas pode, no futuro, causar uma diminuição na vazão dos 

rios e, consequentemente, o aumento da importância da maré na regulação da salinidade 

dos estuários, ocasionando assim um aumento na salinidade na água superficial e 

subterrânea. Esse aumento da salinidade da água significaria um aumento na área dos 

mangues, uma vez que essa vegetação é mais bem adaptada para a sobrevivência em 

ambientes salinos, esse fenômeno já foi descrito no estado do Ceará por Lacerda (2009) 

e Lacerda et al. (2006). 

A expansão dos mangues em detrimento de outros tipos de vegetação foi descrita 

em Sugarloaf Keys, na Flórida, por diversos autores (Meeder et al., 1993; Ross et al., 

1991, 2009), nesses estudos foi demonstrado que a vegetação de pinheiros diminuiu dos 

originais 88 ha, em 1935, para 30 ha em 1991, essa vegetação foi parcialmente substituída 

por mangue branco A. germinans. Essa mortalidade da vegetação de pinheiro ocorreu em 
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áreas de baixa elevação devido um aumento na salinidade da água superficial e do 

subsolo. Amostras retiradas da vegetação nessa área exibiram sinais de maior stress 

fisiológico causados pelo excesso de sal (Meeder et al., 1993; Ross et al., 1991, 2009). 

Outra consequência da diminuição das chuvas e do aumento forçante marinha 

dentro do estuário é a erosão de algumas áreas e o assoreamento, com a formação de 

bancos de areia e ilhas estuarinas e, eventualmente, a sua colonização e sua subsequente 

fixação pelo mangue como já foi reportado para o Rio Jaguaribe (Marins e Dias, 2003; 

Godoy e Lacerda, 2014). Além disso, um ambiente mais árido irá, inevitavelmente, causar 

um aumento da ação eólica na região, o que poderá afetar a velocidade de deslocamento 

dos campos de dunas, normalmente limitado ao segundo semestre (Meireles, 2011) 

quando os ventos são mais fortes, e aumentar as áreas de mangue que são sufocadas pelas 

dunas. 

O aumento do nível do mar também seria responsável, em parte, pelo aumento do 

das áreas de mangue. De acordo com Lacerda et al. (2012), os rios das regiões semiáridas 

são capazes de reter, por longos períodos tempo, uma grande fração de água em seu 

estuário. Essa massa d’água é então liberada em anos de eventos extremos, quando o rio 

passa a se comportar de maneira similar aos rios de regiões úmidas. Uma vez que a 

tendência das chuvas em partes do Ceará é negativa, é esperado que, no futuro, o espaço 

de tempo entre eventos extremos de chuva se tornem maiores, ocasionando em maiores 

períodos de armazenamento de massas d’água e materiais dentro do estuário, e, portanto, 

aumentando as taxas de deposição de sedimento e a criação de bancos de areia e ilhas, 

que são áreas preferenciais para a expansão das florestas de mangue. 

Porém, com base nos resultados dos mapeamentos de mangue nos estuários 

estudados, é possível afirmar que as mudanças climáticas globais não são as únicas 

responsáveis pelas alterações na extensão da vegetação de mangue nos estuários 

cearenses. As alterações de origem antrópica no curso, nas vazões dos rios e no uso dos 

solos na bacia hidrográfica contribuem tanto nos impactos negativos quanto positivos que 

afetam os mangues, com exceção das fazendas de camarão que, além de causarem 

desmatamento também causam a diminuição da qualidade da água no estuário. 

A disponibilidade da água para consumo humano e para as atividades econômicas 

sempre foi um problema no Ceará, sendo assim, a construção de barragens sempre foi 

uma atividade presente no estado, um exemplo dessa política é a Barragem do Cedro foi 

construída entre os anos 1880-1890 (DNOCS, 2015), de acordo com a COGERH (2015), 

existem 149 açudes monitorados em todo o estado. Os impactos dessas alterações foram 
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discutidos por Lacerda e Godoy (2014) onde foi comparado o índice de chuvas mensais 

com a vazão média em estações localizadas abaixo do Açude Castanhão, o maior açude 

do estado, e foi demonstrado que mesmo em meses muito chuvosos, a vasão do rio não 

mostrava grandes alterações. As exceções são os anos de 2008 e 2009 quando a barragem 

precisou abrir as comportas para evitar danos estruturais, nesses momentos a vazão do rio 

atingiu picos maiores do que os que ocorriam antes da construção da barragem. 

A diminuição da vazão dos rios, seja essa por consequência da construção de 

barragens, da retirada de água para atividades econômicas e/ou da diminuição das chuvas, 

aliada à um cenário de aumento do nível dos mares tem como consequência a perda da 

capacidade de exportação de sedimentos dos rios. Essa diminuição na vazão pode gerar 

um acumulo de sedimento no estuário formando novas ilhas e bancos de areia que são 

colonizadas por mangues. Esse fenômeno pode explicar o surgimento das ilhas nos rios 

Aracatimirim, Choró, Jaguaribe, Pacoti e Timonha, uma vez que todos esses rios possuem 

barragens construídas ao longo de seu curso. 

A diminuição da vazão por construção barragens também pode iniciar processos 

erosivos na região da foz devido ao aumento da influência da maré dentro do estuário, 

esse fenômeno foi observado especificamente no estuário do Rio Jaguaribe e havia sido 

relatado anteriormente por Farias e Maia (2009). Esse fenômeno também foi relatado em 

outros países como na Tailândia (Thampanya et al., 2006) e Índia (Raha et al., 2012). 

 Outra possível consequência do aumento da influência das marés dentro dos 

estuários e da diminuição da entrada de água doce devido a construção das barragens é o 

avanço dos mangues para dentro do continente ao longo da margem dos rios. Esse 

fenômeno ocorre devido ao avanço da água salgada no rio e pela intrusão salina no solo 

e na água subterrânea e já foi relatado em outros países como Venezuela (Colonnello e 

Medina, 1998; Echezuría et al., 2002) e Austrália (Williamson e Boggs, 2011). Um 

comportamento similar à esses citados foram observado nos mapeamentos dos rios 

Aracatimirim, Jaguaribe e Pacoti. 

O aumento de mangues em ilhas e bancos de areia estão de acordo com os 

relatórios elaborados pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2013), onde 

se afirma que as alterações no volume de água e transporte de sedimentos causados por 

mudanças significativas na bacia hidrográfica como represamento podem causar 

diferentes impactos, particularmente a expansão da área de manguezais, podendo ser 

agravados pelas mudanças climáticas. 
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 O mapeamento nos estuários dos rios Aracatimirim, Ceará, Cocó, Coreaú, Pacoti, 

Pirangi e Timonha mostraram o mangue ocupando áreas de salinas abandonadas, esse 

comportamento é comum e foi observado por outros estudos anteriores (Lacerda et al., 

2007; Meireles et al., 2010; Reis-Neto et al., 2013). Essa ocupação ocorre devido à 

elevada concentração de sais no solo e na água subterrânea nesses locais que impede a 

colonização de outros tipos de vegetação que não possuam adaptações fisiológicas para 

retirar o excesso de sal de seu organismo. De acordo com Meireles et al. (2010), a 

lixiviação dos sais minerais, durante a retomada das marés e a circulação de água doce 

proveniente do aquífero e da sazonalidade pluvial e fluvial são responsáveis pela 

diminuição da salinidade e permitem que os mangues ocupem essas antigas áreas de 

produção de sal. 

 Outro vetor antrópico de mudança na extensão dos manguezais na área de estudo 

foram as fazendas de camarão, esse tipo de atividade foi encontrado nos estuários dos rios 

Aracatiaçu, Choró, Coreaú, Jaguaribe, Pacoti, Pirangi, Tapuio e Timonha e é um dos 

grandes responsáveis pela diminuição dos manguezais em certos estuários, 

particularmente no caso do rio Pirangi, onde restam somente 30% da área original de 

mangue. Estudos anteriores nos estuários cearenses corroboram os resultados encontrados 

nesses estudos, diversos autores (Figueiredo et al., 2005; Lacerda et al., 2006; Meireles 

et al., 2007, 2010; Nascimento e Sassi, 2001; Soares et al., 2007) já apontaram os 

impactos como: desmatamento para construção dos viveiros, desmatamento para 

construção de canais, erosão nas margens próximas aos canais de adução, assoreamento, 

introdução de produtos químicos utilizados nas fazendas para dentro do estuário, 

eutrofização causada pelo excesso de ração e resíduos orgânicos descarregados para 

dentro do estuário. 

 Exemplos de impactos negativos causados por carcinicultura são abundantes na 

literatura, principalmente no que diz respeito à Ásia e África. Um estudo realizado por 

Long et al. (2014) apontou um declínio de 10% na área de manguezais nas Filipinas, a 

maior parte dessa vegetação sendo convertida em áreas de aquacultura. A situação é 

similar em países como Vietnam, Myanmar e Índia (Nguyen, 2014; Rao et al., 2013; Raha 

et al., 2012). 

 A derrubada da vegetação de mangue para a expansão urbana também foi 

percebida em algumas áreas de estudo. O estuário do Rio Cocó, por estar inserido dentro 

da cidade de Fortaleza e por se tratar de uma região de grande interesse do mercado 

imobiliário sofre constante pressão (Teixeira et al., 2013; Sobrinho, 2008). O mesmo 
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ocorre com os estuários dos rios Pacotí, Jaguaribe, Ceará, entre outros. Além disso, a 

ocupação dessas áreas não é limitada à uma classe social, uma vez que é possível perceber 

desde casebres até casas de luxo ocupando as margens dos estuários cearenses. 

 A utilização do estuário como área de produção agro-pecuária foi notada em 

alguns casos durante os mapeamentos, no estuário do Rio Aracatimirim é possível 

perceber áreas de produção de coco nas imagens de satélite, essa prática é confirmada 

pela pesquisa na bibliografia (Silva e Souza, 2006), na localidade do Lagamar do Sal foi 

percebido, em visita ao campo, o uso do estuário como área de pasto pela população local. 

A pesquisa sobre uso e ocupação de áreas de manguezais realizada por Silva e Souza 

(2006) ainda apontou o uso de áreas de mangue para agricultura e pecuária nos estuários 

dos rios Aracatiaçu, Choró e Jaguaribe, além dos citados anteriormente. 

 Apesar de todas as atividades humanas como carcinicultura, expansão urbana e 

agrícola contribuirem de forma negativa para as áreas de mangues nos estuários 

estudados, a área total de aumentou de 103,95 km² para 107,9 km². Esse aumento se deu 

principalmente em áreas de antigas salinas, ilhas, bancos de areia e áreas mais à montante 

da margem do estuário, como foi apontado anteriormente, esse comportamento era 

esperado e é similar àqueles encontrados na bibliografia. No entanto, os impactos das 

atividades antrópicas, principalmente a construção de barragens nos cursos dos rios, 

dificulta a identificação das respostas dos mangues causadas especificamente pelas 

mudanças climáticas globais, principalmente pelo fato delas atuarem de forma sinérgica 

em alguns casos. 

 

7. CONCLUSÕES 

Baseado nos resultados apresentados no capítulo anterior, podemos concluir que: 

Ao contrário dos impactos diretos de escala local, os impactos das mudanças 

climáticas globais sobre os manguezais são muito mais difíceis de se prever, modelar e, 

portanto, minimizar. Além disso, a legislação ambiental genérica não é aplicável para 

essa escala e os manguezais estão quase ausente da discussão em painéis internacionais e 

regionais, sobre a mudança climática. Além disso, resultados confiáveis sobre o assunto 

ainda são escassos, criando mais dificuldades em compreender a magnitude dos impactos.  

Com relação à mudança do clima podemos concluir que a avaliação das 

consequências indiretas para os mangues em termos acumulação e transformação de 

carbono de nutrientes é algo compicado. Uma vez que essa vegetação representa um 

sumidouro significativo de carbono na interface continental/oceano, a sua resposta às 
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mudanças climáticas podem resultar em um feedback negativo ou positivo a essa 

mudança. 

Este conhecimento acumulado nos leva a concluir que os mangues podem, não 

somente, suportar as novas condições ambientais impostas pelas mudanças climáticas, 

mas também, em alguns lugares, prosperar. A compreensão de como as atividades 

humanas e as alterações climáticas irão interagir e afetar o fornecimento destes serviços 

ambientais é de extrema importância para o processo de tomada de decisões que afetam 

a saúde dos sistemas marinhos e costeiros e a sua capacidade de sustentar as gerações 

futuras. 

 

8. RECOMENDAÇÕES 

 

- A metodologia utilizada se mostrou eficiente no mapeamento dos mangues em estuários 

de grande e médio porte, e, apesar de terem sido obtidos resultados razoáveis para 

estuários menores, é recomendável a utilização de imagens de melhor resolução espacial 

para se ter resultados mais confiáveis. 

 

- Apesar da vegetação de mangue ter aumentado na maior parte das áreas de estudo, mais 

especificamente em 9 dos 12 estuários estudados, são necessários estudos posteriores para 

verificar quais espécies estão colonizando essas áreas de crescimento e se essas plantas 

estão se desenvolvendo de maneira saudável ou se mostram sinais de estresse ambiental 

e se a comunidade biológica está acompanhando esse deslocamento. 

 

- Estudos sedimentológicos ou a utilização de marcadores geoquímicos podem ser 

interessantes para se estabelecer as principais fontes de sedimento para as ilhas e bancos 

de areia que são colonizados por mangues. 

 

- A tendência de chuvas mostrou uma diminuição no padrão de chuvas, no entanto é 

necessário o uso de ferramentas estatísticas para verificar a real magnitude dessa 

diminuição. Além disso, o estudo foi limitado à Bacia Hidrográfica do Rio Jaguaribe e 

seria interessante a realização desse tipo de trabalho para o estado inteiro além da 

atualização dos dados utilizados. 
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Anexo 01: Mapeamento do mangue no Rio Aracatiaçu em 1995. 
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Anexo 02: Mapeamento do mangue no Rio Aracatiaçu em 1996. 
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Anexo 03: Mapeamento do mangue no Rio Aracatiaçu em 1999. 
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Anexo 04: Mapeamento do mangue no Rio Aracatiaçu em 2005. 
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Anexo 05: Mapeamento do mangue no Rio Aracatiaçu em 2007. 
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Anexo 06: Mapeamento do mangue no Rio Aracatimirim em 1993. 
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Anexo 07: Mapeamento do mangue no Rio Aracatimirim em 2000. 
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Anexo 08: Mapeamento do mangue no Rio Aracatimirim em 2003. 
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Anexo 09: Mapeamento do mangue no Rio Aracatimirim em 2005. 
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Anexo 10: Mapeamento do mangue no Rio Aracatimirim em 2006. 
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Anexo 11: Mapeamento do mangue no Rio Aracatimirim em 2008. 
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Anexo 12: Mapeamento do mangue no Rio Ceará em 1992. 
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Anexo 13: Mapeamento do mangue no Rio Ceará em 1993. 
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Anexo 14: Mapeamento do mangue no Rio Ceará em 1998. 
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Anexo 15: Mapeamento do mangue no Rio Ceará em 1999. 
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Anexo 16: Mapeamento do mangue no Rio Ceará em 2001. 
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Anexo 17: Mapeamento do mangue no Rio Ceará em 2004. 
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Anexo 18: Mapeamento do mangue no Rio Ceará em 2005. 
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Anexo 19: Mapeamento do mangue no Rio Ceará em 2006. 
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Anexo 20: Mapeamento do mangue no Rio Ceará em 2008. 
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Anexo 21: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 1992. 
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Anexo 22: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 1993. 
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Anexo 23: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 1999. 

  



GODOY, Mario Duarte Pinto – Alteração nas Áreas de Mangue em Estuários no... 2015 
 

120 
 

 

Anexo 24: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 2001. 
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Anexo 25: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 2003. 
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Anexo 26: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 2004. 
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Anexo 27: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 2006. 
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Anexo 28: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 2008. 
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Anexo 29: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 2010. 
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Anexo 30: Mapeamento do mangue no Rio Choró em 2011. 
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Anexo 31: Mapeamento do mangue no Rio Cocó em 1992. 
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Anexo 32: Mapeamento do mangue no Rio Cocó em 1993. 
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Anexo 33: Mapeamento do mangue no Rio Cocó em 1998. 
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Anexo 34: Mapeamento do mangue no Rio Cocó em 1999. 
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Anexo 35: Mapeamento do mangue no Rio Cocó em 2001. 
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Anexo 36: Mapeamento do mangue no Rio Cocó em 2004. 
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Anexo 37: Mapeamento do mangue no Rio Cocó em 2005. 

  



GODOY, Mario Duarte Pinto – Alteração nas Áreas de Mangue em Estuários no... 2015 
 

134 
 

 

Anexo 38: Mapeamento do mangue no Rio Cocó em 2006. 
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Anexo 39: Mapeamento do mangue no Rio Cocó em 2008. 
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Anexo 40: Mapeamento do mangue no Rio Coreaú em 1992. 
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Anexo 41: Mapeamento do mangue no Rio Coreaú em 1993. 
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Anexo 42: Mapeamento do mangue no Rio Coreaú em 1994. 
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Anexo 43: Mapeamento do mangue no Rio Coreaú em 2000. 
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Anexo 44: Mapeamento do mangue no Rio Coreaú em 2003. 
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Anexo 45: Mapeamento do mangue no Rio Coreaú em 2005. 
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Anexo 46: Mapeamento do mangue no Rio Coreaú em 2006. 
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Anexo 47: Mapeamento do mangue no Rio Coreaú em 2008. 
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Anexo 48: Mapeamento do mangue no Rio Jaguaribe em 1992. 
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Anexo 49: Mapeamento do mangue no Rio Jaguaribe em 1993. 
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Anexo 50: Mapeamento do mangue no Rio Jaguaribe em 1999. 
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Anexo 51: Mapeamento do mangue no Rio Jaguaribe em 2001. 
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Anexo 52: Mapeamento do mangue no Rio Jaguaribe em 2003. 
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Anexo 53: Mapeamento do mangue no Rio Jaguaribe em 2004. 

  



GODOY, Mario Duarte Pinto – Alteração nas Áreas de Mangue em Estuários no... 2015 
 

150 
 

 

Anexo 54: Mapeamento do mangue no Rio Jaguaribe em 2006. 
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Anexo 55: Mapeamento do mangue no Rio Jaguaribe em 2008. 
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Anexo 56: Mapeamento do mangue no Rio Jaguaribe em 2010. 
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Anexo 57: Mapeamento do mangue no Lagamar do Sal em 1995. 
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Anexo 58: Mapeamento do mangue no Lagamar do Sal em 1996. 
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Anexo 59: Mapeamento do mangue no Lagamar do Sal em 2005. 
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Anexo 60: Mapeamento do mangue no Lagamar do Sal em 2007. 
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Anexo 61: Mapeamento do mangue no Rio Pacoti em 1992. 
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Anexo 62: Mapeamento do mangue no Rio Pacoti em 1993. 
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Anexo 63: Mapeamento do mangue no Rio Pacoti em 2001. 
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Anexo 64: Mapeamento do mangue no Rio Pacoti em 2004. 
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Anexo 65: Mapeamento do mangue no Rio Pacoti em 2005. 

  



GODOY, Mario Duarte Pinto – Alteração nas Áreas de Mangue em Estuários no... 2015 
 

162 
 

 

Anexo 66: Mapeamento do mangue no Rio Pacoti em 2006. 
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Anexo 67: Mapeamento do mangue no Rio Pacoti em 2008. 
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Anexo 68: Mapeamento do mangue no Rio Pirangi em 1992. 
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Anexo 69: Mapeamento do mangue no Rio Pirangi em 1993. 
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Anexo 70: Mapeamento do mangue no Rio Pirangi em 1999. 
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Anexo 71: Mapeamento do mangue no Rio Pirangi em 2001. 
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Anexo 72: Mapeamento do mangue no Rio Pirangi em 2003. 
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Anexo 73: Mapeamento do mangue no Rio Pirangi em 2004. 
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Anexo 74: Mapeamento do mangue no Rio Pirangi em 2006. 
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Anexo 75: Mapeamento do mangue no Rio Pirangi em 2008. 
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Anexo 76: Mapeamento do mangue no Rio Pirangi em 2011. 
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Anexo 77: Mapeamento do mangue no Rio Tapuio em 1992. 
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Anexo 78: Mapeamento do mangue no Rio Tapuio em 1994. 
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Anexo 79: Mapeamento do mangue no Rio Tapuio em 1999. 
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Anexo 80: Mapeamento do mangue no Rio Tapuio em 2000. 
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Anexo 81: Mapeamento do mangue no Rio Tapuio em 2003. 
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Anexo 82: Mapeamento do mangue no Rio Tapuio em 2005. 
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Anexo 83: Mapeamento do mangue no Rio Tapuio em 2006. 
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Anexo 84: Mapeamento do mangue no Rio Tapuio em 2008. 

  



GODOY, Mario Duarte Pinto – Alteração nas Áreas de Mangue em Estuários no... 2015 
 

181 
 

 

Anexo 85: Mapeamento do mangue no Rio Tapuio em 2010. 
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Anexo 86: Mapeamento do mangue no Rio Timonha em 1992. 
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Anexo 87: Mapeamento do mangue no Rio Timonha em 1994. 
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Anexo 88: Mapeamento do mangue no Rio Timonha em 2000. 
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Anexo 89: Mapeamento do mangue no Rio Timonha em 2003. 
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Anexo 90: Mapeamento do mangue no Rio Timonha em 2005. 
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Anexo 91: Mapeamento do mangue no Rio Timonha em 2010. 
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