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Raízes de 
Rhizophora 

mangle mantêm 
árvores de pé no 

solo instável

A
o longo dos estuários, baías, lagoas e braços de mar, 
árvores enfrentam condições pouco favoráveis e se 
debruçam sobre a água salobra. Às vezes represen-
tado por uma vegetação atarracada que forma uma 

franja verde, outras pelo emaranhado de raízes que funcionam 
como muletas em arco para manter árvores bastante altas de 
pé na lama movediça, o manguezal é berçário para uma grande 
variedade de animais marinhos e ajuda a proteger a costa dos 
ventos e das ondas do mar. Em tempos de aquecimento global, 
a capacidade de absorver carbono da atmosfera e estocá-lo 
acrescentou mais uma etiqueta de preço ao valor desse ecos-
sistema costeiro que no Brasil existe ao longo de quase todo o 
litoral, da região Norte ao sul de Santa Catarina. E que agora 
reage ao aumento do nível do mar resultante das mudanças 
climáticas, como vem mostrando o grupo do oceanógrafo Mário 
Soares, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 

Cerca de três vezes por semana, uma equipe do laboratório 
de Soares, o Núcleo de Estudos em Manguezais (Nema), se di-
rige ao manguezal de Guaratiba, a 70 quilômetros a oeste da 
capital fluminense. Ali, às margens da baía de Sepetiba, eles 
se embrenham na floresta e fazem uma série de medições em 
uma área monitorada desde 1998, quando Soares estabeleceu 
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gado do que a lama do manguezal. Al-
gumas vezes por mês, nas marés mais 
altas, o mar invade essa área e não escoa 
completamente. A água evapora e deixa o 
sal no solo, que se torna inóspito até para 
as espécies de mangue. Mesmo assim, 
com o aumento do nível do mar a inun-
dação dessa área se torna cada vez mais 
frequente e aos poucos essas plantas se 
instalam por ali. “A floresta avançou qua-
se 80 metros desde 1998”, conta Soares.

Além do trabalho com os pés afundados 
numa lama cheirando a enxofre, os pes-
quisadores da Uerj também investigam 
o que aconteceu por meio de imagens de 

satélite. “Imagens capturadas desde 1984 
confirmam o que vimos em campo”, diz 
Soares. “O manguezal pulsa segundo ci-
clos climáticos.” Em períodos mais úmi-
dos, a chuva lava o solo, dilui o sal e as 
árvores conseguem se estabelecer nas pla-
nícies salgadas. “São janelas climáticas de 
oportunidade para o avanço mais rápido 
da floresta”, explica Estrada, que em 2013 
terminou o doutorado e agora se tornou 
professor na Uerj. Para ele, um indício de 
que o nível do mar está subindo por ali é 
que ao fim de uma série de anos secos o 
manguezal para de avançar, mas não per-
de o terreno conquistado: sem as lavagens 
pela maré, as árvores morreriam. Ao mes-
mo tempo que a floresta avança rumo à 
terra, a água erode a borda da vegetação. 
Em Guaratiba, porém, esse desgaste tem 
sido mais lento do que o avanço. O saldo 
é um aumento da área total de floresta.

RUMo aoS poLoS
A expectativa é que o manguezal também 
amplie a distribuição geográfica à medida 
que as temperaturas aumentam. É que as 
árvores desse ecossistema não crescem 
em baixas temperaturas, e por isso mais 
da metade dos manguezais do mundo es-

1 Jovem Avicennia 
cresce no apicum

2 Projeções das 
raízes funcionam 
como snorkels

uma zona permanente de estudo, descrita 
em 2013 por Gustavo Duque Estrada na 
Aquatic Botany. O manguezal de Guara-
tiba é o único no país acompanhado com 
tal nível de detalhe por um período tão 
longo. O trabalho, financiado por CNPq, 
Capes, Faperj e outras instituíções, vem 
trazendo resultados inéditos. 

Uma das observações mais marcantes 
nesses 16 anos é que a floresta vem avan-
çando continente adentro sobre uma área 
plana com ares de deserto. É a planície 
hipersalina, uma feição do manguezal 
também conhecida como apicum, cujo 
solo é de duas a quatro vezes mais sal-
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tá entre as latitudes 10°N e 10°S. Como as 
previsões climáticas indicam que o sul do 
Brasil se tornará mais quente até o fim do 
século, o manguezal deve ocupar latitudes 
mais altas. O que se espera que aconteça 
no Brasil também vale para o hemisfério 
Norte e foi recentemente observado nos 
Estados Unidos por Kyle Cavanaugh, do 
Instituto Smithsonian. Em artigo de ja-
neiro deste ano na revista PNAS, o grupo 
norte-americano descreveu um aumento 
na área de manguezais no norte da Fló-
rida, por volta de 30° de latitude norte, e 
atribuiu a mudança ao fato de serem cada 
vez mais raras as temperaturas abaixo de 4 
graus Celsius negativos por ali. O aumento 
da temperatura mínima, portanto, é mais 
importante do que mudanças na média.

Transposta para o Brasil, essa situa-
ção corresponderia a encontrar essas 
florestas no litoral gaúcho perto de Porto 

Alegre, mas por enquanto os manguezais 
ainda estão longe dali e não parecem ter 
avançado em latitude. Em estudo de 2012 
na Estuarine, Coastal and Shelf Science, 
Soares e sua equipe identificaram a lagoa 
de Santo Antônio, no município de Lagu-
na, em Santa Catarina, a 100 quilômetros 
ao sul de Florianópolis, como o limite sul 
dos manguezais brasileiros. A mesma 
localidade apontada por Yara Schaeffer-
-Novelli, do Instituto Oceanográfico da 
Universidade de São Paulo (IO-USP), 
com base em observações feitas em 1979.

MERcado dE caRbono
A torcida pelo aumento do manguezal 
não é insanidade de quem tomou gosto 
por enfrentar mosquitos em meio à lama. 
Os estudos do Nema, além dos de outros 
grupos internacionais, vêm mostrando 
que esse ecossistema tem uma capacida-

de importante de absorver carbono do 
ar. “Desde 2003 temos parcelas perma-
nentes voltadas para avaliar o sequestro 
de carbono”, conta Soares. Seu grupo 
desenvolveu vários modelos matemáti-
cos – o primeiro deles ele próprio criou 
durante o doutorado, que defendeu em 
1997 – para estimar a quantidade de car-
bono armazenada nas árvores de cada 
espécie típica de manguezal. “Se alguém 
quiser fazer um estudo específico sobre 
as folhas, temos um modelo; se quiser 
avaliar as árvores como um todo, também 
temos”, diz o oceanógrafo. Com a ajuda 
desses modelos, basta tirar algumas me-
didas básicas para obter uma estimativa 
da biomassa da planta e de quanto car-
bono ela abriga.

Um estudo ainda não publicado do 
grupo da Uerj mostra que, consideran-
do apenas o caule e as folhas das árvores, 
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1 Trincheira em 
forma de cubo 
permite avaliar 
biomassa de raízes

2 Tubos para 
monitoramento da 
salinidade da água 
no solo

3 Árvore suspensa 
revela erosão da 
franja da floresta no 
rio Piracão

4 Folhas de Avicennia 
excretam o sal 
absorvido com  
a água

participar do Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia sobre Ambientes Marinhos 
Tropicais (INCT-AmbTropic), implan-
tado em 2012, que tem sede na Universi-
dade Federal da Bahia e se concentra em 
estudar as respostas do litoral brasileiro 
às mudanças climáticas. Soares divide a 
coordenação do Grupo de Trabalho Man-
guezais com o geólogo Marcelo Cohen, da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), com 
quem inicia uma colaboração.

do paSSado ao pRESEntE
“Estamos trabalhando juntos para com-
binar nossas duas escalas de abordagem”, 
diz Soares. A especialidade de Cohen é o 
que aconteceu com os manguezais nos 
últimos 10 mil anos, no período geológico 
chamado Holoceno. “Para me certificar do 
efeito de cada variável sobre a existência 
dos manguezais, é fundamental conhecer 
a sua evolução nos últimos 100, 1.000 e 
10.000 anos”, explica o geólogo. Ele vem 
fazendo uma série de estudos nas regiões 
Norte, Nordeste e Sudeste, em parte nu-
ma parceria com o físico Luiz Carlos Pes-
senda, da USP, que coordena um projeto 
sobre como era a costa do Espírito Santo 
nesses tempos mais remotos.

Há 20 mil anos, perto do fim de uma 
intensa era glacial, o nível do mar estava 
cerca de 100 metros abaixo do que se vê 
hoje e começou a subir. “Entre 7 mil e 5 mil 
anos atrás o nível do mar se aproximou do 

a cada vez camadas de 10 centímetros. 
“Um grupo de 15 pessoas leva quatro dias 
para fazer esse trabalho”, conta. Dali são 
retiradas as raízes, que depois são secas e 
pesadas para se estimar a biomassa. Além 
disso, cilindros de lama também são re-
colhidos para medir a quantidade de car-
bono armazenada no próprio sedimento. 
Os resultados virão nos próximos anos.

O que se aprende sobre os manguezais 
de Sepetiba pode ser usado para enten-
der o que se passa em outras regiões. “Há 
análises que validamos em Guaratiba e 
poderemos aplicar em outros estados”, 

explica o oceanógra-
fo. Com adaptações, 
já que a estatura das 
florestas e a capaci-
dade de estocar car-
bono aumentam em 
direção ao equador. 
O grupo já começou 
a aplicar esses mode-
los a manguezais pra-
ticamente ao longo de 
toda a costa brasileira 
– de Florianópolis, em 
Santa Catarina, a São 
Caetano de Odivelas, 
no Pará. A equipe do 
Nema viaja muito, mas 
Soares também bus-
ca parcerias. Uma no-
vidade importante é 

o manguezal tem uma capacidade de ar-
mazenamento de carbono pouco menor 
que a de outras florestas tropicais. O valor 
total só não é significativo porque a área 
do ecossistema costeiro é muito menor 
(pouco mais de 1 milhão de hectares) do 
que a da Amazônia (aproximadamente 
500 vezes maior) ou da mata atlântica. 
“Mas se considerarmos as raízes e o se-
dimento, o manguezal ganha por uni-
dade de área”, avalia Soares, com base 
em dados preliminares. Para obter esses 
dados, o grupo escava buracos em forma 
de cubos na lama de Guaratiba, retirando 
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Projetos
1 estudos paleoambientais interdisciplinares na cos-
ta do espírito santo (nº 2011/00995-7); Modalidade 
Projeto Temático – PFPMcg; Pesquisador responsável 
luiz carlos Ruiz Pessenda – cena/usP; Investimento R$ 
1.008.962,77 (FaPesP).
2 Manguezais do estado de são Paulo: análise da evolução 
espaço-temporal (1979 – 2009) (nº 2009/05507-0); Mo-
dalidade Bolsa de Pós-doutorado; Bolsista Marília cunha 
lignon – inpe; Investimento R$ 138.069,95 (FaPesP).
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atual e permitiu o início da expansão dos 
manguezais”, explica Cohen. Apesar de 
existirem padrões globais, é preciso olhar 
também em escala local para entender co-
mo as condições específicas, que envolvem 
fluxo dos rios, dinâmica de sedimentos e 
movimentos tectônicos, influenciaram a 
vegetação costeira. Na bacia amazônica, de 
acordo com o geólogo, houve um período 
com menos chuva aproximadamente en-
tre 10 mil e 4 mil anos atrás. Nessa época, 
a influência marinha avançou rio acima 
devido ao aumento no nível do mar e à 
menor vazão dos rios, e os manguezais 
foram atrás. Com o aumento das chuvas 
nos últimos 4 mil anos, a salinidade caiu 
nos estuários e os manguezais recuaram 
para áreas com maior influência marinha. 

Já no Sudeste, por volta de 5 mil anos 
atrás o nível do mar ultrapassou o atual e 
produziu muitos estuários com condições 
adequadas para a expansão dos mangue-
zais. Quando o nível do mar desceu, ali se 
formaram deltas com predomínio de se-
dimento arenoso, que se tornaram menos 
propícios à sobrevivência dessas florestas.

Para abrir janelas sobre essas diferen-
tes escalas de tempo, o grupo de Cohen 
combina uma série de técnicas. Em cilin-
dros de sedimento é possível encontrar 
pólen de plantas que existiram milhares 
de anos atrás e reconstituir o ambiente em 
que esses sedimentos foram acumulados 
e a vegetação de seu entorno ao longo do 

tempo. A equipe de Pessenda, no Centro 
de Energia Nuclear na Agricultura (Cena) 
da USP, em Piracicaba, analisa isótopos de 
nitrogênio e carbono para caracterizar a 
matéria orgânica e estimar a idade dos 
depósitos sedimentares. 

Para construir um retrato do que acon-
teceu nas últimas décadas, o geólogo da 
UFPA também lança mão de sensoria-
mento remoto, que revela erosão de áreas 
de manguezal e migração de bancos de 
areia sobre os depósitos de lama, empur-
rando a floresta para áreas mais elevadas.

Imagens aéreas e de satélite são um 
recurso essencial para avaliações mais 
extensas da cobertura vegetal – foi es-
sa ferramenta que permitiu ao grupo 
norte-americano detectar a expansão 
do manguezal para o norte da Flórida. 
Na Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), a bióloga Marília Lignon usa 
dados de sensoriamento remoto para 
acompanhar os impactos naturais e de 
atividades humanas em manguezais de 
áreas diversas. Depois de olhar de cima, 
ela não abre mão de olhar de perto. “Ca-
da escala tem suas particularidades, e 
uma pode dar subsídios à outra”, afirma.

Ela recentemente orientou um ma-
peamento das áreas de transição entre 
manguezal e mata de restinga no estado 
de São Paulo. “São de fácil ocupação hu-
mana e de fantástica beleza cênica”, diz. 
Sendo planas e arenosas, é fácil ocupar 
essas áreas, que podem funcionar co-
mo escape para o manguezal diante de 
mudanças climáticas. Gustavo Duque 
Estrada conta que isso ocorreu na área 
da baía de Sepetiba, onde foi construída 
a Companhia Siderúrgica do Atlântico. 
“Não houve planejamento considerando 
alterações no nível do mar, e essa ocupa-

ção torna aquele manguezal altamente 
vulnerável diante de um cenário de ele-
vação do nível do mar.”

Em conjunto, os estudos dos grupos 
brasileiros chamam a atenção para a ne-
cessidade de se considerar a importância 
das zonas de transição em estudos que 
visam à conservação no longo prazo do 
manguezal e de sua capacidade de prote-
ger a costa e a atmosfera. De acordo com 
o físico Joseph Harari, do IO-USP, o au-
mento do nível do mar na costa brasileira 
está próximo da média mundial, cerca de 
3 centímetros por década. É impossível 
generalizar uma previsão sobre o que 
acontecerá no futuro próximo diante 
de mudanças ambientais, que incluem 
fatores locais e globais. Mas uma coisa 
é certa: o manguezal não ficará parado. n
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