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Apresentação 

 

O trabalho a seguir é uma apresentação de uma pesquisa em andamento e que vem 

fazendo uma análise do ecossistema manguezal na região da Baixada Fluminense. Trata-se de 

um estudo vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Espaço da Baixada Fluminense 

(NIESBF), grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, e que conta com docentes e discentes que 

têm como fim o estudo do espaço da Baixada Fluminense, onde se situa a Faculdade de 

Educação da Baixada Fluminense – FEBF, uma unidade acadêmica da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro em Duque de Caxias. Faremos aqui um apanhado das principais 

características desse ecossistema, além de descrevermos um pouco de nossas experiências ao 

manter contato com uma área de manguezais em Magé, município vizinho ao de nossa 

universidade. Escolhemos o município em questão para iniciar nossa pesquisa, em virtude do 

mesmo possuir no bairro de Ipiranga, um projeto de reflorestamento de manguezais intitulado 

Projeto Mangue Vivo e que nos possibilitou conhecer de perto os impactos sócio-ambientais 

que estiveram ao longo dos anos, levando a degradação de um ecossistema tão importante 

como é o Manguezal. 

 

O Ecossistema Manguezal: características gerais 

 

 O manguezal é um ecossistema encontrado em regiões de inundações pelas marés, 

como os estuários, lagoas e fundos de baías, o que leva muita das vezes o encontro da água 

doce com a salobra, sendo a presença desta segunda um dos requisitos fundamentais para sua 

identificação. A influência da maré contribui para sua complexidade, e resistência para 

encarar ondas e inundações violentas. É um ecossistema facilmente identificado por um solo 
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de substrato mole, popularmente identificado como lama, e resultante de um processo que dá-

se do acumulo dos sedimentos trazidos pelos rios e que misturados a água salobra irão 

apresentar esta característica. Algumas vezes são confundidos com as chamadas 

“comunidades aluviais”, ou seja, brejos, alagadiços, charcos e etc., contudo os manguezais 

diferem-se por sua flora e fauna altamente características. Segundo Amador (1997) esse 

ecossistema data entre o período do Pleistoceno Superior/Holoceno, e ao longo dos anos foi 

palco de grandes habitações de primitivos, no caso do Brasil pelos Sambaquis. Apresentam-se 

em áreas de temperatura média e climas tropicais e subtropicais (Fig. 1) e vai contribuir sua 

energia para com ecossistemas vizinhos como é o caso da Mata Atlântica. 

 

FIGURA 1 

 

 

 

 Fonte: World map mangrove distribution – Wikipédia 

 

 No Brasil, a Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965 estabelece o mangue como Área de 

Preservação Permanente (APP), enquanto na Resolução CONAMA N.º 369 de 28 de março 

de 2006, as áreas de manguezais não podem sofrer supressão de sua vegetação ou qualquer 

tipo de intervenção, salvo em casos de utilidade pública. Essa preocupação da Lei em proteger 

essas áreas dá-se pelo fato da costa brasileira apresentar cerca de 26.000 km² de extensão de 
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manguezais (Fig.2).  Essa extensão está distribuída “do rio Oiapoque, Amapá (latitude 4º 

30'N), à Praia do Sonho, Santa Catarina (latitude 28º 53'S)” tendo um maior limite ocidental 

“na ilha oceânica de Fernando de Noronha (longitude 32º24'W e latitude 3º50'S)” (Lacerda, 

1999, p. 195).  

 

FIGURA 2 

 

 Fonte:Cartilha Manguezais da Cidade – Berçário da Vida. 

 

 O litoral do Sudeste brasileiro possui somente 5% das áreas totais do país, tendo 

grande parte dessas áreas concentradas no Rio de Janeiro (Fig.3), no recôncavo da Baía de 

Guanabara, e consequentemente abrangendo alguns municípios da Baixada Fluminense. 

Desde as primeiras expedições de exploração na Baía de Guanabara, os manguezais se 

destacavam como uma espécie de fortaleza protegendo o litoral. Hoje os mesmos podem ser 

encontrados principalmente na APA de Guapimirim, que conta com áreas protegidas e 

características conservadas desde antes as explorações, além de algumas manchas dispersas 



4 

 

na divisa entre os município de Duque de Caxias e Magé, em virtude das bacias dos rios 

Estrela, Inhomirim e Iguaçu.  

 

FIGURA 3 

 

 

 Fonte:Cartilha Manguezais da Cidade – Berçário da Vida. 

 

 As árvores típicas dos manguezais são as chamadas mangue, e que podem ser 

encontradas no Brasil em três espécies principais: o mangue vermelho (Rhizophora mangle), 

o mangue branco (Laguncularia racemosa) e o mangue preto (Avicennia sp). São árvores 

resistentes, capazes de suportar as terras alagadas, com galhos retorcidos, muitas das vezes 

formando uma floresta em forma de arco. Diferentes das plantas de terra firme, apresentam 

suas raízes aéreas, permitindo que assim possam absorver uma quantidade significativa de 

oxigênio, além disso possuem características “folhas coriáceas que evitam a transpiração” 

(Amador, 1999, p. 149). 

  

 Quanto a fauna, muitas espécies encontram nos manguezais o local apropriado para a 

sua procriação. Segundo Amador: 

O manguezal é um ecossistema que,devido à sua estrutura, cria numerosos nichos 

para diferentes espécies de peixes, aves, crustáceos, moluscos, etc, que passam toda, 

ou pelo menos uma parte de suas vidas naqueles ecossistemas, utilizando os diversos 
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habitats para reprodução, alimentação e desenvolvimento. (p. 154). 

 

 De acordo com Lacerda (1999), a fauna dos manguezais pode ser  agrupada em quatro 

grupos funcionais distintos: aqueles que estão associados a vegetação de mangue, como o 

caso de alguns pássaros que utilizam a copas das árvores com habitação. As espécies 

visitantes, que habitam as áreas por um curto período de tempo e que contam em sua maioria 

por mamíferos, as espécies marinhas que passam uma parte de suas vidas nos manguezais, 

caso de alguns peixes e por fim as espécies que vivem dos sedimentos e que fazem suas tocas 

no solo específico dos mangue, como é o caso dos crustáceos. É importante ressaltar que no 

caso dos crustáceos, o ato de cavarem o solo em busca de alimento ou na confecção de suas 

tocas, contribuirá para uma melhor oxigenação do solo, num processo chamado aeração.  

 

 Das espécies encontradas nos manguezais, como os peixes e crustáceos, uma parte 

significativa delas tem servido de alimento e fonte de subsistência para muitas populações 

caiçaras. Desde os períodos pré-históricos, populações sambaquis, já demonstravam a grande 

utilização da fauna dos mangues. Para Abreu (2010), os manguezais são: 

Verdadeiros viveiros de crustáceos e de outros organismos vivos (...) e tiveram sua 

importância atestada por diversas pesquisas arqueológicas, que resultara, o papel 

fundamental que sempre exerceram para a ocupação humana do recôncavo da 

Guanabara.(p. 342). 

De fato a pesca tem sido um dos principais fatores da relação das populações com o 

ecossistema. Abreu destaca o alto valor agregado a essas terras desde a colonização, que 

davam-se também pela retirada de madeira, que eram posteriormente utilizadas nas usinas de 

cana-de-açúcar e caldeiras. Esse processo é apenas um dos que tem contribuído para uma 

degradação que ao longo dos anos tem sido constantes nas regiões de manguezais. Além da 

retirada de madeira, os mangues vem sofrendo com ocupações ilegais, que levavam a aterros 

impróprios, além do grande índice de poluição que chegam nessas áreas através dos lixos 

atirados nos rios e mares.  

 

O projeto Mangue Vivo e os desafios encontrados em Magé 

 

 O Mangue Vivo é um projeto associado a Fundação OndAzul, e vem ao longo dos de 

dez anos desenvolvendo um trabalho de reflorestamento em uma área de manguezal, no 

município de Magé, na região da Baixada Fluminense. O objetivo do projeto é tentar 
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recuperar a vitalidade desse ecossistema, que tem sofrido uma ação antropogênica há cada 

ano em escala maior.  

 Desenvolvido em 2001, o projeto contava em sua fase inicial com parcerias de 

empresas, que por sua vez, contribuíam financeiramente na manutenção das atividades 

desenvolvidas pelo Mangue Vivo, inclusive custeando um auxílio dado as pessoas da própria 

comunidade local que trabalhavam no projeto. Contudo ao longo dos anos, o trabalho 

precisava ser mantido, mas essa retribuição financeira foram sofrendo uma diminuição, 

permitindo que muitas pessoas deixassem de trabalhar como antes.  

 Quanto aos trabalhos realizados para a recuperação das áreas, soubemos através de 

relatos daqueles que permanecem trabalhando no local, que os mesmos encontravam num 

primeiro momento, dificuldades para iniciar o replantio dos manguezais. Esse fato ocorria 

devido a alta salinidade do solo da região, levando a uma significativa quantidade de 

tentativas e gastos, num replantio que até aí não parecia gerar resultados. Como solução para 

essa dificuldade, foram abertos canais que levavam um fluxo de água do rio Estrela para a 

área do projeto, permitindo uma diminuição da taxa de salinidade no solo, fazendo com que 

as principais espécies de mangue, naquele caso o vermelho e o branco, começassem a se 

desenvolver. 
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 Antes do início do replantio, a fauna característica desse ecossistema, principalmente 

algumas espécies de caranguejos, não encontravam-se presentes na dinâmica daquela área de 

manguezal. Com o processo de reflorestamento esses animais voltaram a fazer parte desse 

ambiente, o que a princípio mostrou-se como mais um desafio, tendo em vista que as mudas 

plantadas estavam muitos recentes, e consequentemente não estavam preparadas para o 

contato com algumas espécies, principalmente aqueles que praticavam uma espécie de 

predação. Para evitar que esse obstáculo atrapalhasse no processo de reflorestamento, foi 

tomada uma medida simples, mas que gerou grandes resultados: a utilização de garrafas pet, a 

fim de servirem como uma proteção para as pequenas mudas que em breve cresceriam para se 

tornarem as árvores que observamos hoje no local.  

 O replantio foi realizado por etapas para facilitar a observação do seu 

desenvolvimento, neste caso a área onde encontra-se o projeto está subdivida em três áreas 

distintas, tendo até o momento apenas a primeira área reflorestada (Fig. 4). A região 

denominada área 2 (Fig. 5) ainda apresenta-se em fase de replantio, enquanto a área 3, faz 

parte de um território da PETROBRAS, que como acaba gerando alguns conflitos, pois por 

ser dona de uma das áreas, insiste na instalação de alguns dutos, que não ajudam nos trabalhos 
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que vem sendo realizados pelo projeto. Diante disso o projeto optou por não iniciar nenhuma 

atividade de replantio nessa área. 

FIGURA 4: Área 1 - Jovem floresta de mangue      

FIGURA 5: Área 2 – ainda em processo de reflorestamento 

 Em visita ao projeto foi possível analisarmos que apesar da importância desse 

ecossistema, atualmente a relação da população local com o mesmo apresenta-se distante. Isso 

fica claro quando os próprios integrantes do projeto indicam que a presença dessa população é 

rara no local, nem mesmo em mutirões de limpeza, que seriam necessários para diminuição 

do acúmulo de lixo que são levados até o manguezal, devido a forte poluição presente na Baía 

de Guanabara. 

 Outro processo de valorização do ecossistema pela comunidade local, poderia 

acontecer em trabalhos de educação ambiental por parte das escolas do entorno. Porém foi 

constatado pelos envolvidos no projeto que somente escolas da Zona Sul do município do Rio 

de Janeiro, deslocam-se até a região com essa intenção. 

 Em relação as atividades pesqueiras, atualmente ela é um dos fatores mais influentes 

na dinâmica do ecossistema. A partir do avanço no reflorestamento e da reabilitação das 

características gerais dos manguezais, peixes e caranguejos voltam a se reproduzirem no 

local, o que contribui para que a pesca e a catação de crustáceos volte a ser uma atividade de 

renda para às famílias locais. 

 De forma geral concluímos que o manguezal é um ecossistema que deve ter sua 

proteção e manutenção asseguradas pela lei devido a sua importância, seja ela econômica, 

social, e principalmente ambiental. Concluímos ainda que o Projeto Mangue vivo, é um 

trabalho que ainda necessita de maiores investimentos para que alcance resultados ainda 

melhores, mas não podemos deixar despercebido o quanto essa iniciativa mostra-se como um 

começo de preservação e conscientização da natureza, que precisa vir de cada um de nós. 
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