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RESUMO 

 
SANTOS, Ana Lucia G dos. Manguezais da Baixada Santista: alterações e 
permanências (1962-2009). 2009. 169 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de 
Pós Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009. 
 

Os litorais são os ambientes com a maior concentração de ocupação populacional 
no mundo e também no Brasil. Nesses ambientes encontram-se ecossistemas 
ecologicamente complexos, responsáveis pelo equilíbrio da dinâmica ambiental em 
diferentes escalas. Essa dupla função, ocasiona um conflito entre o aumento da 
ocupação urbana e a conservação de ambientes naturais. Para compreender como 
ocorre esse conflito no litoral do Estado de São Paulo - Brasil, investigou-se o 
processo de ocupação na Região Metropolitana da Baixada Santista e sua 
consequência na permanência do ecossistema manguezal. Dessa forma, essa 
pesquisa teve por objetivo analisar as causas das mudanças ambientais nessa área 
de estudo, a partir de um recorte temporal, de aproximadamente cinquenta anos. A 
delimitação espacial da área de pesquisa foi a Carta do meio ambiente e de sua 
dinâmica, elaborada pelo Prof. André Journaux (CETESB, 1985). O recorte espacial 
abrange áreas de cinco municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista: 
Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Guarujá, escolhidos por representar 
as maiores alterações nos manguezais dessa região. A pesquisa teve início no ano 
de 1962, devido à disponibilidade mais pretérita de registros para a área de estudo e 
que representam o melhor estado de conservação dos manguezais. A análise das 
alterações nesse ambiente prosseguiu até o presente ano, no qual foram realizadas 
as prospecções por meio de trabalhos de campo. Durante essa pesquisa foi 
elaborado o mapeamento dos manguezais existentes, utilizando as fotografias 
aéreas dos anos de 1962, 1994 e 2001. De acordo com as orientações proposta 
pela Cartografia e os procedimentos de pesquisa elaborados por Libault (1971). 
Esse estudo constatou ocorrência de uma considerável área coberta por 
manguezais em toda a Baixada Santista. Contudo, ao longo dos anos ocorreu uma 
diminuição desse ambiente, principalmente devido ao aumento da ocupação urbana, 
industrial e portuária. Considera-se que, independente do seu estado de 
conservação, os manguezais devem ser mantidos na região da Baixada Santista, 
pois devido às características desse ecossistema, sua importância para o meio 
ambiente é maior do que sua transformação em área aterrada para expansão 
urbana. 
 

Palavras-chave: Mangue. Baixada Santista. Cartografia. Fotointerpretação. 
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ABSTRACT 

SANTOS, Ana Lucia G dos. Mangrove of Baixada Santista-SP: alterations and 
constants (1962-2009). 2009. 169 f. Dissertation (Master’s) – Programa de Pós 
Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

The coasts are environments with a big population concentration in both the world 
and in Brazil. In these environments ecologically complex ecosystems are found, 
they are responsible in varying degrees for the environmental balance and dynamics. 
This double function, causes a conflict between the increase of the urban occupation 
and the conservation of the natural environments. To understand how this conflict 
occurs in the coast of the state of São Paulo – Brazil the process of occupation 
investigated in the metropolitan São Paulo coast area, Baixada Santista, and the 
consequences in the mangrove ecosystem. In this way, this research had an 
objective of analyzing the causes of environmental changes in the area of study, from 
a temporal cut of fifty years. The spatial area delimitation search was found in a 
document called Letter of environment and his dynamic, elaborated by the teacher 
André Journaux (CETESB, 1985). The spatial cut covers an area of five counties in 
the metropolitan São Paulo coast area, Baixada Santista: Santos, São Vicente, 
Cubatão, Praia Grande e Guarujá, they were chosen for representing the most 
mangrove alterations in this region. The research begun in 1962 by having the 
access to older records in the area of study representing the best conditions 
regarding mangrove conservation. The alteration analysis in this environment 
continued until now, when explorations were executed through field work. During this 
research the existing mangrove mapping was elaborated, aerial photography from 
years 1962, 1994 and 2001 were utilized in this process. In accordance with the 
orientation proposed by the Cartography and with the research procedures 
elaborated by Libault (1971). This study found the occurrence of a considerable area 
covered for mangrove in the whole Baixada Santista. However, during these years a 
environmental decrease occurred, primarily due to the increase in urban, industrial 
and port occupations. Taking all of this information into consideration, independent of 
the conservation condition, the mangrove along the Baixada Santista should be left 
intact for the sake of the natural ecosystem, the importance of the environment is 
bigger than the transformation that would take place in grounded area for urban 
expansion. 
 

Keywords: Mangrove. Baixada Santista. Cartography. Photointerpretation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As mudanças dos ambientes litorâneos ocorrem de forma rápida, tanto no tempo 

quanto no espaço. Entender a dinâmica dessas mudanças é fundamental para a 

sociedade, pois desta forma, será possível verificar se as atividades humanas 

interferem nessa transformação e quais as consequências das interferências 

humanas nos processos naturais. 

Os ecossistemas litorâneos são ambientes de elevada produtividade primária e 

sempre foram locais preferenciais para abrigo e alimentação do Homem1. São 

ecossistemas com grande biodiversidade e por isso servem como centro de recursos 

naturais para diversas atividades econômicas. Por essas características são 

ambientes intensamente pressionados, devido à utilização de seus recursos e pela 

intensa ocupação de suas áreas. Aproximadamente dois terços da população 

mundial vivem próximos a linha de costa; sete das dez maiores metrópoles estão 

localizadas sobre áreas estuarinas, além da importância da produção pesqueira, 

realizada nessas áreas (YÁÑEZ-ARANCIBIA, 1986). 

                                                      
1 A ocorrência de sambaquis constitui-se em registro histórico da ocupação humana em áreas 
litorâneas. Pescadores, pré-históricos, habitam essas regiões há 6.500 anos (GASPAR, 2000). 



2 
MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA-SP: ALTERAÇÕES E PERMANÊNCIAS (1962-2009) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  Ana Lucia Gomes dos Santos 

 

De acordo com Diegues (1992), mais da metade da população brasileira vive em 

uma distância inferior a 60 km do mar, sendo que grande parte da produção 

industrial também se concentra nessa mesma faixa. Atividades econômicas, 

desenvolvidas na zona costeira brasileira, são responsáveis por cerca de 70% do 

Produto Interno Bruto – PIB nacional (PAIVA, 2007). Por outro lado, nessa área 

também se encontra alguns ambientes costeiros ecologicamente complexos, como 

manguezais, restingas, marismas, lagunas e estuários. 

No Brasil, dos dezessetes estados que estão em áreas costeiras, catorze possuem a 

capital localizada no litoral ou mantém relações diretas com essas áreas. Algumas 

regiões metropolitanas brasileiras foram construídas próximas de ambientes 

litorâneos, como a Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, no Estado de 

São Paulo, onde se localizam portos, pólos petroquímicos, siderúrgicos e outras 

indústrias. É nesse local que a presente pesquisa se desenvolveu, em um setor da 

Região Metropolitana da Baixada Santista – SP, compreendida entre os municípios 

de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente.  

Nessa pesquisa, analisou-se as alterações advindas da ocupação humana nesse 

ambiente costeiro, mais especificamente as alterações ocorridas nos manguezais 

devido à ocupação residencial, comercial, industrial e portuária de suas áreas 

propriamente ditas ou na área de entorno. Elaborou-se, também, o mapeamento dos 

manguezais, a partir de informações obtidas na análise das fotografias aéreas dos 

anos de 1962, 1994 e 2001, trabalhos de campo na área de estudo e levantamento 

bibliográfico realizado durante toda a pesquisa.  
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Ao analisar as transformações dessa área, durante esse período, verificou-se como 

ocorreu a atual configuração espacial dos manguezais da Baixada Santista. Foi 

possível compreender, por meio do estudo do manguezal, que os litorais dependem 

das funções exercidas por esse ecossistema. Assim, devem ser conservadas as 

áreas remanescentes de manguezais em toda Baixada Santista para que a dinâmica 

estuarina possa ser preservada, garantindo dessa forma a continuidade dos 

processos costeiros e até mesmo a manutenção das áreas antropizadas. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

Na presente pesquisa foi analisada a dinâmica apresentada pela Região 

Metropolitana da Baixada Santista-SP entre os anos de 1962 e 2009. A escolha 

dessa área de estudo, se deve a história de ocupação desta região, que teve um 

desenvolvimento econômico acelerado nos últimos cinquenta anos, ocasionando um 

aumento da população local, atraída pela oferta de emprego nas indústrias e no 

porto, assim como no setor de serviços associados ao processo de urbanização.  

Compreender o funcionamento de um ecossistema tão complexo, como os 

manguezais, em uma região densamente ocupada, como a Baixada Santista, é um 

desafio à pesquisa. Visto que, mesmo estando inserida em um dos grandes pólos 

industriais do país e tendo o maior porto da América Latina, o ambiente ainda 

consegue manifestar sua magnitude. Apresenta imensos bosques de mangue, uma 

variada ictiofauna e avifauna.  

O recorte temporal para análise, de quarenta e sete anos, é significativo para esse 

estudo, visto que, a bibliografia consultada se refere à década de 1960 como das 

grandes transformações econômicas na região, com a inauguração de diversas 

indústrias locais.  
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Como marco inicial de estudo, trabalhou-se com a análise de fotografias aéreas 

obtidas a partir de sobrevôo realizado no ano de 1962. Esse é o produto obtido com 

o registro temporal mais anterior da paisagem da Baixada Santista. Como marco 

final de análise definiu-se o ano de 2009, data dos trabalhos de campo.  

Para o trabalho de fotointerpretação, analisaram-se as fotografias aéreas de 1962, 

1994 e 2001. O ideal seria a análise de fotografias aéreas atuais, com novos 

sobrevôos, entretanto, devido ao elevado custo deste material não foi possível 

incorporá-lo à pesquisa. 

O recorte temporal entre a primeira análise (1962) e a segunda (1994) se reporta a 

uma passagem temporal mais longa, mais de trinta anos, intermediada pela análise 

de produtos cartográficos da área de estudo, como a “Carta do meio ambiente da 

Baixada Santista e de sua dinâmica” (CETESB, 1985) e por estudos bibliográficos 

(AZEVEDO, 1965; GOLDENSTEIN, 1965; 1970; 1972).  

O segundo recorte temporal tem um intervalo inferior a dez anos, 1994 a 2001, 

mesmo assim é significativo para a presente pesquisa, visto que os ambientes 

costeiros apresentam mudanças espaciais e temporais muito rápidas e mesmo em 

um ciclo inferior a uma década pode-se constatar mudanças significativas na 

paisagem. 

Como objeto de estudo, selecionou-se o ecossistema manguezal, visto que nos 

últimos anos, seu espaço físico foi reduzido, devido à ocupação e deterioração de 

suas áreas de ocorrência, acarretando uma ameaça ao equilíbrio ecológico desse 

ambiente e de outros a ele associados. Assim como outros ecossistemas, o 

manguezal é fundamental para muitas espécies da flora e da fauna, além de ser 
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necessário para manutenção dos estoques de peixes, crustáceos e moluscos; para 

proteção da costa diminuindo os processos erosivos e deposicionais.  

O estudo de manguezais impactados por atividades antrópicas é tão importante 

quanto o estudo de manguezais conservados. De acordo com Lugo (1987), o 

funcionamento de manguezais afetados por impactos antrópicos nos ajuda a 

compreender os limites da intervenção humana nestes sistemas, além de possibilitar 

a análise de como o ambiente reage aos diferentes tensores. 

A dinâmica ambiental nos manguezais e o processo de crescimento urbano-

industrial ocorrem de forma diferenciada, no espaço e no tempo, ou seja, em alguns 

anos uma área de manguezais alterados pode se regenerar e formar densos 

bosques, que podem ser retirados e aterrados rapidamente para construção de 

indústrias e moradias. Portanto, as informações ambientais e cartográficas relativas 

a esse processo tornam-se rapidamente desatualizadas, com essa pesquisa 

pretendeu-se atualizar as informações presentes na área de estudo, assim contribuir 

com a análise desse sistema. Grande parte dos problemas de degradação dos 

recursos naturais em áreas costeiras está associada à concentração populacional, 

industrial e portuária. 

Portanto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar as causas das mudanças 

ambientais no espaço da Baixada Santista-SP, ao longo de um recorte temporal, de 

quarenta e sete anos, entre os anos de 1962 e 2009. 

Para a concretização deste objetivo geral foi necessário determinar etapas de 

trabalho e definir objetivos específicos, que foram: 
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-Entender a dinâmica da ocupação humana na Baixada Santista-SP; 

-Apresentar as características de espacialidade e funcionalidade do ecossistema 

manguezal e verificar o funcionamento dos manguezais em ambientes não 

impactados, por meio da bibliografia, e comparar com o seu comportamento em 

ambientes impactados por interferências antrópicas, durante os trabalhos de 

campo na área de estudo; 

-Analisar as alterações ocorridas no ecossistema manguezal, na Baixada 

Santista, durante os anos de 1962 a 2009; 

-Identificar os principais tensores atuantes nesse ecossistema. 

-Comparar a configuração espacial dos manguezais durante os anos de 1962, 

1994 e 2001, analisando os principais tensores atuantes em cada período e o 

resultado da paisagem frente a esse tensor; 

-Avaliar a atual configuração espacial da Baixada Santista, relacionando com o 

seu crescimento econômico e com sua evolução histórica. 
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2. PROCEDIMENTOS TÉCNICO-OPERACIONAIS 

 

 

Para a realização da presente dissertação serviram de apoio os procedimentos 

técnicos proposto por Libault (1971), compreendendo os Quatro Níveis da Pesquisa 

Geográfica. Com base nessa proposta estruturou-se os procedimentos técnico-

operacionais, para entendimento das etapas realizadas, durante a pesquisa serão 

expostos a seguir. 

 

 

2.1. OS QUATRO NÍVEIS DA PESQUISA GEOGRÁFICA 

 

Com base na Teoria da Modelização Cartográfica, elaborada por Board (1975), 

André Libault (1971) propôs um roteiro de investigação com base essencialmente 

cartográfica, que consiste em quatro níveis de investigação científica: compilatório, 

correlatório, semântico e normativo. Após as etapas de levantamento, análise e 

síntese dos dados, realizados nos três primeiros níveis, atinge-se o nível normativo, 

no qual se formula um modelo resultante da seleção e correlação das variáveis 
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estudadas, possibilitando que o modelo elaborado possa ser aplicado a outros 

lugares ou ser considerado como base para a reformulação de hipóteses. O Quadro 

1 apresenta o funcionamento de cada nível de investigação e como ele foi aplicado 

na presente pesquisa: 

Quadro 1. Aplicação na pesquisa dos quatro níveis proposto por Libault (1971). 

Quatro níveis de investigação 
científica proposto por Libault, 

1971. 

Atividades realizadas na pesquisa 

NÍVEL COMPILATÓRIO 
Fase inicial das constatações da 
pesquisa. É a etapa de coleta de 
dados secundários e da compilação 
desses dados. Nessa fase o 
pesquisador define sua área de estudo 
e a escala de trabalho que irá utilizar. 

� Coleta de informações em bibliotecas e mapotecas 
na Universidade de São Paulo - USP, Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, Agência Metropolitana 
da Baixada Santista – AGEM, Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental – CETESB, entre outras.  
� Definição da área de estudo: recorte da Carta do 
meio ambiente e de sua dinâmica (CETESB, 1985) e a 
escala de 1:50.000 para elaboração dos mapeamentos 
propostos. 

NÍVEL CORRELATÓRIO 
Nessa etapa o pesquisador avalia os 
dados coletados, e correlacionam 
esses dados com o trabalho científico 
que pretende desenvolver. 

� Estudo de trabalhos científicos sobre cartografia 
ambiental verificando a viabilidade da correlação das 
informações com o tema analisado.  
� Tratamento dos dados: digitalização e 
georreferenciamento das fotografias aéreas e da base 
cartográfica. 
� Fotointerpretação. 

NÍVEL SEMÂNTICO 
Nessa etapa o pesquisador seleciona 
as informações realmente relevantes 
para sua pesquisa, localiza os 
problemas parciais e organiza seus 
elementos dentro de um problema 
global. 

� Seleção das informações das fotografias aéreas 
buscando evidências das alterações dos manguezais na área 
de estudo. 
� Comparação das informações coletadas nas 
fotografias aéreas com os dados levantados durante os 
trabalhos de campo.  

NÍVEL NORMATIVO 
O pesquisador traduz os 
levantamentos em resultados da 
pesquisa. Nessa fase é possível reunir 
as informações e construir um 
modelo de referência. 

� Análise dos mapas demonstrando a área ocupada 
pelos manguezais de acordo com as fotografias aéreas de 
1962, 1994 e 2001; 
� Conclusão da pesquisa.  

Fonte: Libault (1971), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 
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2.2. ETAPAS DA PESQUISA 

 

De acordo com a proposta dos quatro níveis da pesquisa geográfica (LIBAULT, 

1971), as atividades iniciaram com um amplo levantamento bibliográfico, necessário 

para o embasamento teórico sobre o tema pesquisado. Além da bibliografia foram 

levantados documentos cartográficos e fotográficos da área de estudo, tais como 

cartas topográficas, mapas temáticos e fotografias aéreas. 

A área de estudo foi delimitada entre as coordenadas geográficas: 23° 51’ e 24° 03’ 

de latitude Sul e 46° 30’ e 46° 15’ de longitude Oeste de Greenwich. Selecionou-se 

as fotografias aéreas dos anos de 1962, 1994 e 2001. São fotos-aéreas com escala 

de 1:25.000, realizadas por meio do levantamento aerofotográfico do Estado de São 

Paulo pelas empresas Aerofoto Natividade Ltda. e Base Aerofotogrametria S.A2.  

A escolha do recorte espacial da Baixada Santista-SP, tem como marco referencial o 

recorte da “Carta do meio ambiente e sua dinâmica” da Baixada Santista, elaborada 

pela Cetesb (1985), utilizando a metodologia do Prof. André Journaux. Escolheu-se 

enfatizar esse estudo na área central da RMBS, dessa forma foi possível realizar um 

estudo comparativo entre as décadas de 1960, com análise das fotografias aéreas, 

de 1962; década de 1970, com a leitura da bibliografia de referência: Goldenstein 

(1972); década de 1980, análise do mapeamento da Cetesb (1985); década de 
                                                      
2 Fotografias aéreas disponíveis no Acervo de Fotografias Aéreas – AFA, do Departamento de 
Geografia da Universidade de São Paulo – USP. 
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1990, com a análise das fotos aéreas de 1994 e na década de 2000, com análise 

das fotografias aéreas de 2001, e realização de trabalhos de campo, em 2008 e 

2009, para melhor entendimento da dinâmica desse ambiente. 

Os mapas foram elaborados seguindo a orientação do Método de Mapas na 

Sequência Temporal, a partir do qual cada mapa representa o ambiente em uma 

determinada data, 1962, 1994 e 2001.  

Essa série histórica, utilizada no trabalho de fotointerpretação, não foi escolhida 

aleatoriamente. O marco inicial da análise desse ambiente coincide com os registros 

mais antigos obtidos da cobertura por fotos aéreas da região da Baixada Santista, 

década de 1960, o que também coincide com o início da intensificação da ocupação 

industrial e residencial em toda região. A escolha da análise de fotografias mais 

recentes, 1994 e 2001, foram definidas visando o acompanhamento da dinâmica 

apresentada por esse ambiente durante o período de análise. 

Após a aquisição dos documentos cartográficos, iniciou-se a transformação dessas 

informações analógicas em informações digitais. Para isso foram digitalizadas as 

cartas e as fotografias aéreas no Laboratório de Sensoriamento Remoto do 

Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, em um scanner modelo 

Scan Express A3 USB Mustek, com resolução de 600 DPI (Dots Per Inch - pontos por 

polegada). De acordo com Wilton e Saintilan (20003, apud PORTUGAL 2002), 

resoluções superiores a 300 DPI fornecem bons resultados para análise e 

fotointerpretação, portanto, para a presente pesquisa a resolução adotada foi 

                                                      
3 WILTON, K.M.; SAINTILAN, N. Protocol for mangrove and saltmarsh habitat mapping. ACU 
Coastal Wetlands Techinical Report. Australia: Australian Catholic University Press, 2000. 
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suficiente para uma boa visualização dos objetos na imagem. As fotografias aéreas 

de 2001 foram adquiridas em formato digital. 

Depois das fotografias aéreas scanerizadas, iniciou-se o processo de 

georreferenciamento. Para esse procedimento utilizou-se a Carta do meio ambiente 

e de sua dinâmica (CETESB, 1985), com escala de 1:50.000 e as cartas do Instituto 

Geográfico e Cartográfico - IGC, com escala de 1:10.000. Após o 

georreferenciamento, foram montados os mosaicos das fotografias aéreas para cada 

ano. Esse trabalho foi realizado no software ArcGIS, produzido pela ESRI, versão 

9.1 para Windows.  

De acordo com Portugal (2002), o procedimento metodológico ideal, quando se 

trabalha com variação espacial da cobertura vegetal em zonas úmidas costeiras, não 

é somente o procedimento estereoscópico, pois a digitalização dos polígonos feita 

diretamente da visualização na tela do computador elimina os erros associados à 

delimitação das fronteiras feitas no overlay a mão livre, além disso, a capacidade 

cognitiva do foto-intérprete resulta em uma melhor classificação e interpretação 

visual, do que as classificações automáticas. A realização de mapas em meio digital 

possibilita a mudança automática da escala de estudo, melhorando, dessa forma, a 

análise. 

A opção, nessa pesquisa, pela utilização da análise de fotografias aéreas se deve a 

facilidade de encontrar recobrimentos antigos de fotografias aéreas para a área de 

estudo, produto não disponível em imagens de satélite. Além disso, as fotografias 

aéreas possibilitam a análise do ambiente em uma escala de detalhe. 
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Com o trabalho de fotointerpretação, elaborou-se cartas com os dados coletados em 

cada ano: 1962, 1994 e 2001, possibilitando assim a comparação da área de estudo 

e a análise da sua dinâmica.  

Para melhor compreensão do objeto de análise dessa dissertação, foram realizados 

trabalhos de campo antes e após o processo de fotointerpretação, com objetivo de 

verificação in loco das informações coletadas. Os primeiros trabalhos de campo 

ocorreram nos dias 19 de janeiro e 27 de abril de 2008, realizou-se levantamento e 

reconhecimento geral da área de estudo, junto com uma equipe de pesquisadores, 

percorreu-se a área em embarcação de pequeno porte. Durante os trabalhos de 

campo foi possível percorrer os rios Jurubatuba, Mogi, Casqueiro, Cascalho, Diana e 

Cubatão, o percurso foi marcado com GPS (Global Positioning System) marca 

Garmin, modelo eTrex com 12 canais, utilizou-se câmera fotográfica digital Sony de 

8.1 mega pixels para registrar os pontos do percurso. 

Posteriormente à elaboração da fotointerpretação, realizaram-se mais dois trabalhos 

de campo, nos dias 8 e 16 de agosto de 2009. Para a checagem das informações, 

foi possível percorrer outros rios da área de estudo como o Piaçabuçu, Santana, 

Paranhos, Branco e Mariana, Largo de São Vicente, do Caneú e de Santa Rita, além 

dos demais rios já visitados nos primeiros trabalhos de campo. Nos pontos onde 

houve dúvidas na fotointerpretação realizou-se visitas de campo para checagem e 

correta identificação. Neste segundo campo utilizou-se dois GPSs, modelo eTrex e 

Nüvi 300/350 e a mesma câmera fotográfica para registro da paisagem. Após a 

confirmação da fotointerpretação o mapeamento foi finalizado. 
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Durante os trabalhos de campo realizaram-se algumas transeções em áreas pré-

definidas, de acordo com as informações das fotografias aéreas e da “Carta do meio 

ambiente e de sua dinâmica” (CETESB, 1985). As transeções foram realizadas em 

áreas de bosques de mangue, a extensão variou entre 120 e 300 metros, pois em 

cada localidade o bosque ocupava uma área delimitada pelo contato com outra 

vegetação ou outro uso do solo. Em campo as transversais foram orientadas, com 

auxílio de bússola e trena, de acordo com o gradiente de inundação das marés, a 

fisionomia do bosque foi registrada com fotografias e elaboração de perfil. 

As transeções, realizadas em campo, foram utilizados na confecção dos perfis 

esquemáticos, apresentados junto com os mapeamentos. Na faixa do perfil 

esquemático que representa o manguezal, utilizou-se os dados obtidos em campo, 

espécies e altura das árvores, nas demais faixas foram utilizados dados médios de 

densidade e porte das espécies típicas de cada vegetação, elaborando dessa forma 

um perfil idealizado, como propõe Durigan (2003). 

As etapas da pesquisa e as atividades realizadas estão sintetizadas no fluxograma, 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma das etapas da pesquisa e das atividades realizadas. 
Elaboração e organização: Santos (2009, presente trabalho). 

 

 

Nível Compilatório 

Levantamento 
Bibliográfico  

Definição da área 
de estudo 

Definição da escala de trabalho 

Nível Correlatório 

Avaliação dos dados 
coletados no levantamento 

bibliográfico Fotointerpretação  

Levantamento de material 
cartográfico e fotográfico 

Geração de arquivos digitais 

Nível Semântico 

Síntese geral  

Trabalho de Campo 

Nível Normativo 

Conclusão dos 
mapeamentos e 

perfis esquemáticos 

Conclusão 
da pesquisa  

Fotointerpretação  

Elaboração de perfil 
esquemático 

Mapeamento  

Correlação dos trabalhos de 
campo com a fotointerpretação  

PROJETO DE PESQUISA 

Definição do objetivo do trabalho Definição do objeto de estudo 

ETAPAS DO TRABALHO 

Síntese e interpretação 
das informações 

Análise dos dados  



16 
MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA-SP: ALTERAÇÕES E PERMANÊNCIAS (1962-2009) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  Ana Lucia Gomes dos Santos 

 

 

 

2.3. FOTOINTERPRETAÇÃO 

 

As fotografias aéreas foram amplamente utilizadas durante a Primeira e Segunda 

Guerra Mundiais. No século XIX, o engenheiro militar francês A. Laussedat construiu 

a primeira câmera fotogramétrica em 1851 e a bordo de um balão tirou as primeiras 

fotos aéreas (LOCH e LAPOLLI, 1998). Entretanto, de acordo com Joly (1990), as 

primeiras fotografias aéreas foram realizadas em 1855 por Nadar a bordo de um 

balão e em 1909 foi tomada a bordo de um avião pelos irmãos Wright, mas somente 

quatro anos depois, em 1913, as fotos aéreas começaram a ser utilizadas para 

mapeamento. 

As fotografias aéreas podem ser classificadas em verticais, oblíquas e horizontais, 

de acordo com o plano de inclinação do eixo da câmara fotográfica em relação ao 

terreno. Segundo Sayre et al. (20004, apud CUNHA-LIGNON, 2001), as fotografias 

oblíquas são importantes para os estudos ambientais, podendo ser 

georreferenciadas durante o sobrevôo; as horizontais são obtidas com câmeras 

portáteis, enquanto as verticais são obtidas com câmera aérea, que tem o eixo 

perpendicular ao solo, com três graus de inclinação.  

                                                      
4 SAYRE, R. et al. Nature in focus: rapid ecological assessment. The Nature Conservancy. 
Washington DC: Island Press, 2000. 
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Para Lillesand e Kiefer (19945, apud PORTUGAL, 2002), as formas mais comuns, 

econômicas e versáteis de sensoriamento remoto são as fotografias aéreas, que 

possuem a vantagem de permitir um trabalho de detalhe, com escala grande. A foto 

aérea digital proporciona um campo de visão mais elevado, apresenta melhor 

resolução em relação ao olho humano e maiores detalhes em relação a um mapa, 

possibilita obter informações de regiões de difícil acesso e em menor espaço de 

tempo, além de viabilizar a elaboração de trabalhos em sequência temporal, sendo 

possível analisar uma área em diferentes datas. 

De acordo com Anderson (1982), os princípios de estereoscopia são utilizados 

desde o século XIX. A visibilidade dos objetos em uma fotografia aérea depende do 

tipo da fotografia, da escala e da qualidade das fotos. Pode-se reconhecer os 

elementos presentes em uma fotografia com a análise da forma, da tonalidade, do 

padrão, da textura, do tamanho, da posição, da sombra, da densidade e das 

adjacências.  

Para Strandberg (1975), o propósito da interpretação de fotografias aéreas é a 

identificação de objetos, assim como a aquisição de informações sobre o mundo 

físico retratado. Algumas características particulares auxiliam na identificação de um 

objeto na fotografia aérea, no entanto, é fundamental a realização de trabalhos de 

campo para que ocorra uma correta interpretação da imagem fotográfica. 

A fotointerpretação pode seguir as etapas de: detecção; reconhecimento e foto-

identificação; análise e delineação; dedução; classificação e idealização, de acordo 

com Anderson (1982). Na primeira etapa, detecção, o pesquisador deve verificar o 

                                                      
5 LILLESAND, T.M.; KIEFER, R.W. Remote sensing and image interpretation. New York: Wiley, 
1994. 
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tipo, a escala e a qualidade das fotografias que irá utilizar, na etapa relacionada à 

foto-identificação o pesquisador classifica os objetos visíveis, por meio do 

reconhecimento e identificação. Na terceira etapa, delineação, a fotografia é 

analisada e os elementos são demarcados. Durante a dedução os diferentes grupos 

são separados, viabilizando o processo de classificação, também chamado de 

fotointerpretação, no qual são realizados os trabalhos de campo para que o 

pesquisador possa solucionar possíveis dúvidas, que obteve no momento de 

reconhecimento de objetos na fotografia. Após o trabalho de campo é possível fazer 

correções e ajustes nas interpretações realizadas e assim concluir a última etapa de 

idealização, na qual será feita a representação de toda essa fotointerpretação, 

podendo ser construído um mapa a partir do qual o usuário poderá verificar o 

produto final de forma fácil e compreensível (LOCH, 2001). 

Biazon (1981) relata algumas características de identificação de áreas em fotografias 

aéreas. Segundo as quais, as terras úmidas apresentam, nas fotografias aéreas, 

uma tonalidade cinza escuro e uma textura lisa, além de uma forma irregular, as 

áreas compostas por florestas apresentam tonalidade cinza média e textura 

grosseira. Essas informações auxiliam no trabalho de foto-interpretação, além da 

acuidade visual do foto-intérprete.   

Para Daudough-Guebas et al. (20006, apud MENGHINI et al., 2007), a comparação 

e o monitoramento de bosques de mangue podem ser feitos por meio de fotografias 

aéreas. De acordo com Blasco et al. (19987, apud MENGHINI et al., 2007), a 

                                                      
6 DAHDOUH-GUEBAS, F. et al. Four decade vegetation dynamics in Sri Lanka mangroves as 
detected from sequential aerial photography: a case study in Galle. Bulletin of Marine Science, v. 67, 
n. 2, p.741-759, 2000. 
7 BLASCO, F. et al. Recent advances in mangrove studies using remote sensing data. Marine 
Freshwater Research. n.49, v.4, p. 287-296, 1998. 
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aplicação de técnicas de sensoriamento remoto utilizando fotografias aéreas é muito 

utilizada em pesquisas com áreas de manguezais, visto que as fotografias aéreas 

possuem a vantagem de estarem disponíveis em uma escala temporal mais antiga, 

uma vez que as imagens de satélite são mais recentes. Este autor enfatiza a 

possibilidade de analisar impactos causados nos manguezais (naturais e/ou 

antrópicos) com a interpretação destas fotografias aéreas. 

Durante a pesquisa realizou-se o processamento digital de imagens no software 

ArcGIS. Esse processamento consiste na manipulação de imagens por computador 

e pode ser dividido em três etapas: a primeira etapa seria o pré-processamento, 

quando os dados são inseridos no computador e o trabalho de georreferenciamento 

é realizado; a segunda etapa seria o realce, no qual a qualidade da imagem é 

melhorada para facilitar a identificação dos objetos; e a terceira etapa é a 

classificação desses objetos (PORTUGAL, 2002). 

Para Anderson (1982), os principais elementos para reconhecimento de um objeto 

em uma fotografia aérea são: 

- Adjacências: o reconhecimento de alguns aspectos associados ao objeto, ou 

seja, das adjacências desse objeto facilita a interpretação de fotografias aéreas; 

- Cor: nas fotografias coloridas os objetos são analisados mais facilmente, 

devido à facilidade do olho humano de distinguir melhor a variação de cores do que 

os tons de cinzas. Essa análise foi realizada, nessa pesquisa, nas fotografias aéreas 

de 2001; 
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- Declividade: para observar a declividade depende-se da visão 

estereoscópica, que possibilita um reconhecimento em terceira dimensão da 

fotografia aérea;  

- Densidade: é a intensidade que um padrão ou uma forma se apresenta na 

fotografia, podendo apresentar densidade esparsa, média ou densa; 

- Forma: considera-se que a forma que aparece em uma fotografia aérea é 

uma vista aérea, normalmente as construções humanas como casas e estradas 

aparecem com formas regulares e bem definidas; 

- Padrão: a organização dos objetos releva um padrão, as cidades possuem 

um padrão axadrezado, devido à organização das ruas; 

- Posição: quando se sabe a posição de um elemento na fotografia aérea, 

como por exemplo, um rio, facilita o reconhecimento de outros objetos, pois se 

elimina várias possibilidades de interpretação; 

- Sombra: é útil para estudos ecológicos; a sombra pode revelar a forma de um 

objeto na fotografia, no entanto, em alguns casos pode obscurecer alguns detalhes; 

- Tamanho: conhecendo a escala da fotografia é possível medir o tamanho 

real de qualquer objeto presente nessa foto. Avaliando o tamanho dos objetos é 

possível também, distinguir uma área residencial de uma área industrial; 

- Textura: as fotografias podem apresentar textura grosseira ou fina, 

dependendo do tipo de textura pode-se classificar, principalmente, o tipo de 

vegetação e o relevo presente em uma foto aérea; 

- Tonalidade: em fotografias pretas e brancas observa-se a variação de tons 

de cinza presentes, que variam do Branco ao Preto, como nas fotografias aéreas de 

1962 e 1994 utilizadas nesta pesquisa; 
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As técnicas de geoprocessamento são utilizadas na Cartografia Ambiental como 

forma de agregar mais informações, propondo legendas cruzadas e integradas, 

sendo possível integrar signos e variáveis visuais. 

De acordo com Florenzano (2002), as fotografias aéreas são retratos fiéis da 

superfície da Terra, os mapas, elaborados com a utilização destas fotografias, são 

representações da realidade. Para essa representação utilizam-se símbolos que 

representam as imagens que buscam-se retratar. 

 

 

2.4. A CONSTRUÇÃO DA LEGENDA 

 

A etapa de construção da legenda foi uma das tarefas com maior dificuldade de 

desenvolvimento. A partir da leitura da bibliografia e orientação, verificou-se a 

importância do mapeamento das áreas adjacentes ao manguezal. Identificaram-se os 

tensores atuantes no entorno de cada área. Assim, delimitou-se, com intermédio da 

fotointerpretação, as demais formações litorâneas e a área de ocupação urbana.  

Após definir as chaves de legenda para o mapeamento, reconheceu-se 

características comuns em cada região e dessa forma foi possível a identificação dos 

objetos nas fotos aéreas. A legenda foi construída pautando-se na ocorrência de dois 

grandes compartimentos, o primeiro referente a Atributos de suporte e cobertura e 

o segundo referente à Derivação antrópica.  
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Após essa primeira definição, foram delimitadas as classes de legenda para o 

mapeamento, para o compartimento dos Atributos de suporte e cobertura delimitou-se 

nove classes: hidrografia, curvas de nível, corpos d’água, floresta ombrófila densa, 

restinga, manguezal, formação herbácea, praia e costão rochoso. Para a classe de 

floresta ombrófila densa, houve uma subdivisão em quatro tipos de formações: 

montana, submontana, terras baixas e aluviais, de acordo com a proposta da 

classificação da vegetação brasileira (IBGE, 1992). Para o compartimento de 

Derivação antrópica delimitou-se seis classes de mapeamento: área de cultivo 

agrícola, solo exposto, área de mineração, área urbana residencial e/ou comercial, 

área urbana industrial e/ou portuária e eixo viário. 

Essas classes foram organizadas de forma hierárquica, primeiro as classes que 

representam uma floresta mais densa. Depois da formação de florestas as formações 

litorâneas, de forma que, as que compõem um bosque mais denso estão agrupadas 

nas primeiras classes e posteriormente a vegetação de menor porte, formação 

herbácea. Em um nível hierárquico inferior, como primeiro representante da Derivação 

antrópica as áreas de cultivo agrícola, que possuem, na fotografia aérea, textura 

semelhante à formação herbácea. Primeiramente têm-se as intervenções antrópicas 

menos impactantes ao meio e posteriormente as mais impactantes, compostas por: 

solo exposto, área de mineração, área residencial, comercial, industrial, portuária e 

eixo viário. 

Os mapas elaborados representam a área ocupada pelo manguezal na Baixada 

Santista, no ano de 1962, 1994 e 2001. Assim, nesse trabalho utilizou-se a 

Representação Gráfica em mapas para revelar a ocupação da área de estudo nos 
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anos referentes às fotografias aéreas, transformando cada elemento da fotografia 

em um símbolo e dessa maneira verificando a sua organização no espaço.   

Para Bertin (19738, apud MARTINELLI, 1991) os dados podem ser transcritos para a 

linguagem visual com a utilização da Representação Gráfica. Composta por um 

sistema de símbolos estruturados numa linguagem monossêmica9, com objetivo de 

evidenciar as relações fundamentais entre os objetos, neste caso, geográficos 

(MARTINELLI, 1994). 

Bertin (197810, apud MARTINELLI, 1994) considera que a Cartografia não segue o 

esquema de comunicação estabelecido pela Teoria Matemática da Comunicação, 

visto que esse esquema se traduz em uma comunicação polissêmica. A 

Representação Gráfica está inserida no mundo da comunicação visual, auxiliando a 

comunicação da informação cartográfica. A Representação Gráfica é a versão 

traduzida por Martinelli (1994) da expressão La Graphique, utilizada por Bertin. 

Também pode ser encontrada traduzida como Neográfica.  

A Semiologia11 fundamentou a proposta para a Linguagem da Cartografia, uma 

linguagem que é particular, possui um sistema de signos próprios, com arranjos de 

caráter monossêmico. De acordo com Martinelli (1994), essa linguagem não está 

vinculada somente na relação entre significado e significante dos signos, 

característica da linguagem polissêmica, que possui muitos significados, essa 

linguagem está direcionada a explicitar as três relações fundamentais entre os 

                                                      
8 BERTIN, J. Sémiologie graphique: les diagrammes, les reseaux, les cartes. Paris: Gauthier-
Villars, 1973. 431 p. 
9 Linguagem monossêmica: que contém um único significado. 
10 BERTIN, J. Théorie de la communication et théorie de la graphique. Mélanges Charles Morazé, 
p.1-6, 1978. 
11 Semiologia: ciência dos sinais e dos sistemas dos sinais. 
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objetos: diversidade, ordem e proporcionalidade, de maneira não ocorrer 

ambiguidades.  

As variáveis visuais, utilizadas para transcrever as relações entre os dados, são 

significantes e se apresentam na variação de tamanho, valor, cor, textura, forma e 

orientação (ARCHELA, 2000), portanto, em um mapa, todo conjunto de dados 

levantados e tratados deve ser traduzido em linguagem visual para que revele a 

informação.  

Escolheu-se duas variáveis visuais na confecção da Legenda. Primeiro utilizou-se a 

variável visual cor para diferenciar os dois grandes compartimentos. Para os 

Atributos de suporte e cobertura optou-se por trabalhar com uma variação de cores 

frias, enquanto para o compartimento da Derivação Antrópica utilizou-se uma 

variação de cores quentes. Para diferenciar cada classe de Atributo de suporte e 

cobertura usou-se ainda a variável visual textura, com o objetivo de caracterizar a 

vegetação mais densa, optou-se por texturas mais agrupadas e nas vegetações 

menos densas texturas mais distantes. 

Vale ressaltar que a representação gráfica deve fazer com que a relação entre os 

objetos, característica da legenda, seja revelada de forma monossêmica 

(MARTINELLI, 2009, comunicação pessoal). 

Portanto, a escolha dessas duas variáveis, cor e textura, na elaboração da legenda 

teve como objetivo a identificação dos dois grandes compartimentos presentes no 

mapa, as classes de Atributos de suporte e cobertura, caracterizada por cores frias e 

com diferenças mínimas entre si, e com cores sequenciais. E o segundo, formado 

pelas classes de Derivação Antrópica, no qual utilizou-se uma sequência de cores 
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quentes, evidenciando as diferenças entre o primeiro e o segundo grupo, porém 

mantendo a sequência de cores entre as classes de um mesmo conjunto, 

evidenciando as similaridades dentro de cada grupo.  
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E BASES CONCEITUAIS 

 

 

A presente pesquisa fundamentou-se em duas abordagens teóricas. A primeira foi a 

Teoria da Comunicação da Informação Cartográfica que se preocupa com as 

informações transmitidas pelos mapas por meio do processo de comunicação e a 

segunda a Estrutura Hierárquica na Pesquisa sobre Manguezais que possibilita 

entender as especificidades dos manguezais em seus diferentes níveis de escala de 

estudo. Essas abordagens serão melhor detalhadas a seguir. 

 

 

 3.1. TEORIA DA COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA 

 

A Teoria da Comunicação da Informação Cartográfica, teve origem nos estudos de A. 

Kolacny em 1969, mais especificamente no trabalho: Cartographic information – a 

fundamental concept and term in modern cartography. Com base no paradigma 
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sistêmico, a Teoria Matemática da Comunicação (SHANNON e WEAVER12, 1949 

apud MATIAS, 1996) fundamentou a Teoria da Comunicação da Informação 

Cartográfica, que vê a Cartografia essencialmente como um veículo de comunicação. 

Em seu trabalho Kolacny (196913, apud LIMA, 1999), considera que um mapa é feito 

a partir da observação da realidade, é essa observação que origina a informação 

cartográfica, que será transformada em um produto final: o mapa, sendo esse 

produto comunicado por símbolos gráficos. Os mapas são representações da 

realidade, não pode considerar que seja a realidade em si, visto que é uma 

simplificação desta, essa representação é seletiva de acordo com Joly (1990) e é 

feita por meio do uso de símbolos e de uma linguagem cartográfica. 

A provável origem da palavra mapa é cartaginesa14 e significa “toalha de mesa”. 

Segundo Oliveira (1993), isto se deve ao fato dos navegadores rabiscarem 

diretamente nas toalhas de mesa as rotas e os caminhos que estavam planejando 

percorrer ou que já haviam percorrido. Até o surgimento da Teoria da Comunicação 

Cartográfica, a Cartografia se destinava à criação e à produção de mapas, depois 

dessa teoria houve uma preocupação com a leitura e com o uso desses mapas.  

Somente na segunda metade do século XIX, a Cartografia teórica moderna começou 

a se desenvolver, com objetivos voltados para aperfeiçoamentos a partir das 

tecnologias (ARCHELA, 2000). Após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande 

                                                      
12 SHANNON, C.E.; WEAVER, W. The mathematical theory of communication. Urbana: University 
of Illinois Press, 1949. 117 p.  
13 KOLACNY, A. Cartographic information: a fundamental concept and term in modern cartography. 
Cartographic Journal. n.6, p. 47-49, 1969.  
14 A civilização cartaginesa tem suas origens vinculadas ao processo de expansão econômica e 
comercial dos fenícios, na região norte da África. Em virtude de sua posição e influência fenícia, 
Cartago se transformou em um poderoso entreposto comercial (SOUZA, 2009). 
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avanço na Cartografia, em 1959 ocorreu a primeira reunião da Associação de 

Cartografia Internacional – ACI e em 1966 a ACI definiu Cartografia como:  

O conjunto dos estudos e das operações científicas, artísticas e 
técnicas que, a partir dos resultados das observações diretas ou da 
exploração de uma documentação, intervém na elaboração de 
cartas, plantas e outros modos de expressão, como também sua 
utilização (SIMIELLI, 1986, p.148). 

De acordo com essa definição, a cartografia engloba as atividades de pesquisa 

bibliográfica, trabalho de campo, elaboração cartográfica, publicação de mapas e 

utilização desses mapas.  

A partir da década de 1960, com a Teoria Matemática da Comunicação, os mapas 

começam a ser visto como um produto de comunicação social. Até então, não havia 

uma preocupação com o conteúdo da comunicação cartográfica, essa teoria também 

avalia e busca diminuir os ruídos ou perdas de informações em cada etapa do 

processo de comunicação. De acordo com Bueno (2004), vale ressaltar que os 

mapas não são reproduções fidedignas da realidade e sim uma representação. 

Para Archela (2000), a Teoria da Informação influenciou as tarefas realizadas pela 

Cartografia, surgindo dessa forma um viés para a Comunicação Cartográfica, no 

qual o mapa passou a ser visto como um veículo de informação. Para Martinelli 

(1999, p.59) “Moles (1964) 15, foi o primeiro a definir a cartografia como veículo 

específico da Teoria da Comunicação. Mas foi Kolacny (1969) 16 que estabeleceu os 

fundamentos para as pesquisas com base no modelo de comunicação cartográfica 

por ele criado”. 

                                                      
15 MOLES, A. A. Théorie de l’information et message cartographique. Sciences et Enseignement 
des Sciences. n.5, v.32, p.11-16, 1964. 
16 KOLACNY, A. Cartographic information: a fundamental concept and term in modern cartography. 
Cartographic Journal. n.6, p. 47-49, 1969. 
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De acordo com Bertin (197317, apud MARTINELLI, 1991), a comunicação realizada 

por mapas é superior aos demais tipos de comunicação, visto que sua linguagem é 

bidimensional, atemporal e destinada à visão, ela é construída com bases em um 

sistema semiológico18 monossêmico. 

A Cartografia é a ciência e a arte de expressar graficamente, por 
meio de mapas e cartas, o conhecimento humano da superfície da 
Terra. É ciência porque essa expressão gráfica para alcançar 
exatidão satisfatória, procura um apoio científico que se obtém pela 
coordenação de determinações astronômicas e matemáticas assim 
como topográficas e geodésicas. É arte quando se subordina as leis 
estéticas da simplicidade, clareza e harmonia, procurando atingir o 
ideal artístico da beleza (BAKKER, 1965, p.1). 

Segundo Matias (1996), os mapas são utilizados para representar as idéias do 

homem sobre o espaço geográfico. Essa forma de representação da realidade 

sempre foi utilizada pela civilização humana, antecedeu até mesmo a criação da 

linguagem escrita, por meio de símbolos e signos. Essa representação da realidade 

é construída de forma complexa, visto que, além de ser lida pelo seu usuário, pode 

também ser interpretada e ter sua linguagem estudada.  

O mapa é um veículo de comunicação, que deve estimular a reflexão do usuário e a 

sua atenção à mensagem transmitida, portanto, deve ter uma linguagem própria, 

cujo principal objetivo é revelar a informação selada nos dados, bem como transmiti-

la, não pode ter somente uma função ilustrativa (MARTINELLI, 1991). 

Considerando os mapas como veículos de comunicação, deve-se preocupar com o 

seu processo de elaboração, para que as informações cartográficas possam ser 

passíveis de entendimento e de interpretação pelo usuário. 

                                                      
17 BERTIN, J. Sémiologie graphique: les diagrammes, les reseaux, les cartes. Paris: Gauthier-
Villars, 1973. 431 p. 
18 Sistema semiológico: sistema de signos, relacionado à Semiologia. 
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Deve haver uma conexão entre a produção e a utilização dos mapas. As 

informações reveladas pela representação devem ser passíveis de compreensão, 

por meio da leitura, análise e interpretação direta, sobre o mapa, dessas 

informações, perpassando pela leitura e decodificação da legenda que o 

acompanha. Para Simielli (1986, p.29) “a informação cartográfica não é de natureza 

material, pois inclui o significado e sentido do conteúdo cartográfico, mas, por outro 

lado, é também a somatória de todas as informações dentro da Cartografia”. 

No campo da Cartografia Temática, sistematizada a partir de sucessivos acréscimos 

de representações específicas à cartografia topográfica, principalmente no século 

XIX, em atendimento à confirmação de variados ramos de estudos, pode-se contar 

com um setor específico, o da Cartografia Ambiental (MARTINELLI, 2009 

comunicação pessoal). 

A Cartografia Ambiental busca integrar de forma progressiva todos os problemas do 

ambiente, até mesmo a participação da sociedade, que devido à evolução dos 

modos de produção, tem gerado impactos relacionados às atividades antrópicas. 

Para Martinelli (1994), essa concepção é um desafio à Cartografia Temática, pois 

ainda persistem certas indefinições para sua sistematização. 

Nos manguezais da Baixada Santista, muitos problemas ambientais são causados 

pelos impactos antrópicos, dessa forma utilizou-se a cartografia ambiental como uma 

possibilidade de agregar a questão social ao ambiente, e representá-la com a 

elaboração de mapas ambientais analíticos, mostrando a dinâmica da área.  

Utilizou-se, para essa pesquisa, a metodologia para a elaboração da Cartografia 

Ambiental proposta por Journaux (CETESB, 1985) e Ozenda (1986). De acordo com 
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Ozenda (1986), a Cartografia Ambiental propicia a visualização da interação entre a 

atividade humana e o meio natural, sendo assim considerada como uma cartografia 

de síntese, visto que ela representa as relações e as contradições existentes no 

ambiente. Portanto, além de mapeamentos das áreas com presença de vegetação, 

também foram mapeadas as áreas de entorno e verificou-se que, com o passar dos 

anos, a vegetação natural foi substituída por ocupação urbana: residencial, 

comercial, industrial e portuária. 

Optou-se por trabalhar com explanação por mapas, visto que para Joly (1990) o 

único procedimento gráfico que permite fazer uma representação do espaço 

geográfico é a Cartografia, além de possibilitar intervenções, em qualquer momento 

da análise, seja na definição ou na interpretação desse espaço. 

O Mapa deve revelar o conteúdo da informação e, no presente trabalho os mapas 

têm como objetivo auxiliar a revelar graficamente o que está sendo discutido na 

dissertação. 
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3.2. MANGUEZAL: ESPACIALIDADE, FUNCIONALIDADE E TEMPO 

 

Os manguezais são ambientes nos quais pode-se encontrar influência de quatro 

sistemas distintos que se interrelacionam: o terrestre, o marinho, o fluvial e o 

atmosférico.   

Ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestres e 
marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao 
regime das marés. É constituído de espécies lenhosas típicas 
(angiospermas), além de micro e macroalgas (criptógamas), 
adaptadas à flutuação de salinidade e caracterizadas por 
colonizarem sedimentos predominantemente lodosos, com baixos 
teores de oxigênio. Ocorre em regiões costeiras abrigadas e 
apresenta condições propícias para alimentação, proteção e 
reprodução de muitas espécies animais, sendo considerado 
importante transformador de nutrientes em matéria orgânica e 
gerador de bens de serviços (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995, p.7). 

O Grande Dicionário da Língua Portuguesa (194919, apud VANNUCCI, 1999), define 

a palavra mangue como: solos pantanosos à margem de lagoas e estuários, 

mangues são florestas ao longo de rios até o limite superior atingido pela água do 

mar. O Dicionário também revela que a palavra mangue foi usada pela primeira vez 

por Afonso de Albuquerque, governador da Índia portuguesa em 1513. Ele escreveu 

uma carta ao rei de Portugal, D. Manuel I, descrevendo a Ilha Kamaraan, conhecida 

atualmente como Camarão, “pouca madeira na ilha afora, numa área inundada pelo 

mar, onde há pequenos mangues” (VANNUCCI, 1999, p.28). 

                                                      
19 GRANDE DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 1949. Antonio de Moraes Silva (Ed.). 
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A palavra mangue, na língua portuguesa, é derivada da expressão maggi-maggi 

(malaio) que significa árvores de raiz. A palavra mangrove, na língua inglesa, é 

utilizada internacionalmente quando se trata tanto da espécie como da associação 

vegetal, é uma composição da palavra maggi-maggi (malaio) e da palavra grove 

(inglês) que significa pequeno bosque (MACNAE, 1968; FERREIRA, 1989). Na 

língua portuguesa, a palavra mangue se refere às espécies vegetais que 

desenvolveram especializações para sobreviver em um ambiente salobro, já a 

palavra manguezal é usada para se referir ao conjunto dessas árvores, ao 

ecossistema como um todo (SCHAEFFER-NOVELLI, 1991). 

 

 

3.2.1. HISTÓRICO E DISTRIBUIÇÃO DOS MANGUEZAIS 

 

Registros de referências sobre plantas de mangue são encontrados desde o ano 

325 a.C., pelo relatório do General Nearco, quando acompanhou Alexandre Magno 

em suas Campanhas no Delta do Indo ao Golfo Pérsico, de acordo com Schaeffer-

Novelli (1989a, 1995). No Brasil, as primeiras citações são de 1560, feitas por Padre 

Anchieta na carta que redigiu sobre os mangues e crustáceos do litoral do Espírito 

Santo (SCHAEFFER-NOVELLI, 1987). O historiador português Gabriel Soares de 

Souza, também fez referência aos manguezais brasileiros em sua obra “Tratado 

Descritivo do Brasil”, impresso em 1587 (FERREIRA, 1989). 
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Em 1760, D. José, rei de Portugal, edita um Alvará, com força de lei, de proteção 

aos mangues, que proíbe o corte das árvores, permitindo que fossem abatidas 

somente após terem sido descascadas para obtenção do tanino (SCHAEFFER-

NOVELLI, 1995). Alguns registros históricos da utilização dos manguezais por 

populações indígenas podem ser encontrados nos sambaquis20. 

Os manguezais ocorrem próximos à linha do equador, entre os trópicos de Câncer 

23º 27’ N. e Capricórnio 23º 77’ S., nas zonas tropicais e subtropicais, mas podem 

ocorrer espacialmente entre 32º N. e 39º S. No Brasil, encontram-se distribuídos 

desde o Estado do Amapá até Santa Catarina, como ilustra a Figura 2. O clima frio, 

no sul do país, limita a formação de manguezais (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Sambaqui: palavra de origem tupi que significa “monte de conchas”, são depósitos de conchas e 
artefatos arqueológicos, localizados ao longo do litoral brasileiro, construídos muito antes da chegada 
dos portugueses ao Brasil (SCHAEFFER-NOVELLI e CINTRÓN, 1999). 
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Figura 2. Limite dos manguezais brasileiros. 
Fonte: Schaeffer-Novelli (1994, p.4). 

Elaboração e Organização: Santos (2006). 
 

Os manguezais encontram-se subdivididos em duas localidades, o Novo Mundo, que 

inclui países da América e do oeste da África e o Velho Mundo que inclui o leste da 

África, a Austrália, a Ásia e a Oceania. No Velho Mundo há maior número de 

 

Limite Norte: Rio Oiapoque, no 
Amapá (4° 20’ N). 

 

Norte: área com presença de rios com 
grande aporte de sedimentos. Nessa 
região encontram-se os maiores 
bosques de manguezais com árvores 
medindo de 15 a 20 metros de altura. 

 

Centro: região de rede hidrográfica 
pouco densa. Só encontram-se 
manguezais na foz dos rios perenes em 
ambientes protegidos das ondas. 

 

Sul: o litoral tem presença de ondas 
fortes, portanto, os manguezais 
localizam-se somente em áreas 
protegidas. 

 

Limite Sul: Laguna, em Santa 
Catarina (28° 30’ S). Ao sul de 
Laguna, não se encontra manguezais, 
devido às águas frias, neste local há 
presença de marismas, que são 
pântanos costeiros cobertos com 
gramíneas, de acordo com Schaeffer-
Novelli (1994). 
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gêneros, famílias e espécies de vegetação de mangue do que no Novo Mundo 

(WOODROFFE e GRINDROD, 199121, apud VALE, 1999) 

Chapmam (1975) considera que as primeiras árvores de mangue que evoluíram, 

durante o Cretáceo Superior, foram as espécies dos gêneros Rhizophora e 

Avicennia. Esses indivíduos migraram do seu centro de origem, o sudeste asiático, e 

percorreram o Mar de Tethys para a África e leste das Américas, alcançando o oeste 

das Américas através do istmo do Panamá.  

Rico-Gray (1993) levanta a hipótese de uma evolução concomitante de espécies dos 

gêneros Conocarpus, Laguncularia e Pelliciera, encontrados atualmente apenas nas 

Américas e no oeste da África. Esses gêneros teriam evoluído ao mesmo tempo em 

que a Rhizophora e a Avicennia, mas em lugares diferentes. Para Rico-Gray (1993), 

a Deriva Continental influenciou profundamente a biogeografia marinha e terrestre, 

possibilitando a dispersão de inúmeras espécies por diferentes lugares.  

McCoy e Heck (1976) discordam a respeito do centro de diversidade atual ser 

equivalente ao centro de origem e atribuem a atual distribuição dos manguezais à 

Teoria da Tectônica de Placas. Para esses autores a teoria do centro de origem ser 

o local onde a vegetação possuir maior diversidade não é válida, visto que se essa 

teoria estiver correta, os organismos teriam de percorrer uma distância muito longa 

para colonizarem novas áreas e os propágulos de manguezais teriam realizado 

travessias transoceânicas, além disso os eventos tectônicos e climáticos causaram 

importantes mudanças ambientais, ocasionando até mesmo extinções de espécies e 

de áreas, por isso, o centro de origem pode não ser a região que contém atualmente 

                                                      
21 WOODROFFE, C.D.; GRINDROD, J. Mangrove biogeography the role of Quaternary environmental 
and sea-level change. Journal of Biogeography, n. 18, p. 479-492, 1991. 
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maior diversidade de espécies. Desta forma vê-se que a origem dos manguezais 

ainda requer novos aportes associados à própria história da formação dos oceanos 

e da zona costeira. 

O desenvolvimento do ecossistema manguezal está diretamente associado às 

condições ambientais encontradas por essas espécies para se instalar e se 

desenvolver, ou seja, tem relação direta com as condições climáticas, hidrológicas e 

geomorfológicas presentes nos ambientes litorâneos (VALE, 2004). Segundo 

Macnae (1968), cerca de 60 a 75% da vegetação entre marés de toda área tropical 

do mundo são representadas por manguezais. 

 

 

3.2.2. A ESTRUTURA HIERÁRQUICA DA PESQUISA SOBRE MANGUEZAIS 

 

Os sistemas costeiros estão interligados por meio de fluxos de energia, matéria e 

informação. Desta forma, é necessário que se realize uma abordagem de análise 

hierárquica espaço-temporal em seu estudo, compreendendo cada nível hierárquico 

como um subsistema que mantêm relações com os demais e que faz parte de um 

sistema maior, essa abordagem proporciona uma melhor compreensão dessa 

dinâmica (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2005).  

A estrutura hierárquica dos manguezais é composta por uma série de sistemas 

multiníveis estratificados, em que o nível superior suporta os níveis inferiores, 
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contendo subsistemas subordinados. Cada nível é uma estrutura integrada, 

contendo mecanismos auto-reguláveis que operam com certo grau de autonomia, 

sendo caracterizadas por distintos processos, estruturas e arquiteturas. 

Schaeffer-Novelli et al. (2000; 2005) consideram que os sistemas naturais possuem 

organização própria, perpassando por diversos níveis hierárquicos, organizados de 

acordo com uma escala espacial e temporal à medida que a energia do sistema é 

dissipada, sendo que o maior nível contém todos os demais. Ao aprofundar a escala 

de trabalho, é possível verificar o ambiente de maneira mais detalhada. Essa 

estrutura hierárquica foi dividida pelos autores em cinco níveis, formados por 

subsistemas que pertencem a uma unidade maior e cada um possui características 

particulares que funcionam de maneira específica, interagindo com os níveis 

superiores e inferiores por meio dos fluxos de matéria e energia. 

De acordo com Schaeffer-Novelli et al. (2000; 2005), os cinco níveis hierárquicos 

para estudo dos manguezais são: 

1-  LARGE MARINE ECOSYSTEM (grandes ecossistemas marinhos ou 

províncias costeiras): é o nível hierárquico de maior abrangência espacial, 

equivale à região biogeográfica; 

2-  COASTAL DOMAIN (domínio costeiro ou segmentos): ocupam entre 500 e 

1.000 km, corresponde aos oito segmentos propostos por Schaeffer-Novelli et al. 

(1990); 
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3-  SETTING (ambiente ou séries geomorfológicas): com extensões de 10 a 100 

km, estão submetidos às variações geomorfológicas, apresentam respostas 

erosivas ou deposicionais; 

4-  STAND (bosque ou padrões): formado pelos bosques ou unidade de 

paisagem, com 0,1 a 100 ha; 

5-  SITE (árvore ou indivíduo): representado pela parcela ou pela árvore, 

correspondendo à unidade de cobertura vegetal, ocupando entre 0,01 e 0,1 ha, é 

a menor unidade dentro da hierarquização proposta por Schaeffer-Novelli et al. 

(2000).  

 

Na Figura 3 é possível visualizar a organização espacial desses níveis 

hierárquicos apresentados. 
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Figura 3. Unidades de dissipação de energia para o ecossistema manguezal e ecossistemas 
associados. 

Fonte: Vale (2004, p.49 apud SCHAEFFER-NOVELLI, comunicação pessoal). 
Organização: Santos (2009, presente trabalho). 

 

Cada nível hierárquico possui elementos atuantes que caracterizam sua escala de 

análise, no entanto, os fatores que interferem em um nível atingem indiretamente os 

demais, ascendentes ou descendentes. Na Figura 4 pode-se verificar quais são os 

elementos que influenciam diretamente cada nível hierárquico e que atuam no 

sistema como um todo. 
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Figura 4. Principais elementos atuantes em cada nível hierárquico e escala de mapeamento. 
Fonte: Schaeffer-Novelli et al. (2000), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 

 

A seguir tecem-se algumas considerações sobre cada um dos níveis hierárquicos: 

 

� Large Marine Ecosystem (grandes ecossistemas marinhos ou províncias 
costeiras) 

O Large Marine Ecosystem ou ecossistema marinho extenso, conceito proposto por 

Longhurst (1998), equivale às regiões biogeográficas. Para a delimitação destas 

regiões utilizam-se dados zonais de temperatura, pluviosidade e correntes marinhas. 

O limite em direção ao oceano pode ser estabelecido também pelos processos 

oceanográficos ou pela concentração dos pigmentos fitoplanctônicos. O 

mapeamento deste nível hierárquico é feito na escala 1:1.000.000 a 1:5.000.000.  

Os elementos atuantes no Large Marine Ecosystem são os processos geológicos, 

geomorfológicos, as correntes marinhas e os processos climáticos globais, além 

Large Marine 
 Ecosystem 
 
- Processos  
Geológicos 
 
- Processos  
Geomorfológicos 
 
- Circulação  
Oceânica 
 
- Circulação  
Atmosférica 
 
Escala 
Mapeamento: 
1:1.000.000 -  
1:5.000.000 

Coastal  
Domain 
 
- Processos  
Costeiros 
 
- Clima 
 
 
 
 
 
 
 
Escala 
Mapeamento: 
1:250.000 - 
1:1.000.000 
 

Setting 
 
 
- Componente 
Geofísico 
 
- Componente  
Geomórfico 
 
- Componente 
Biológico  
 
 
Escala 
Mapeamento: 
1:50.000 -  
1:250.000 
 

Stand 
 
 
- Processos 
Biológicos 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
Mapeamento: 
1:2.500 - 
1:10.000 

Site 
 
 
- Processos 
Biológicos 
 
 
 
 
 
 
Escala 
Mapeamento: 
1:2.500 
 



42 
MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA-SP: ALTERAÇÕES E PERMANÊNCIAS (1962-2009) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  Ana Lucia Gomes dos Santos 

 

desses elementos há tensores que afetam esse nível hierárquico diretamente e os 

níveis subsequentes indiretamente, como as oscilações do nível do mar e a 

movimentação das placas tectônicas22 (LONGHURST, 1998). 

Longhurst (1998) dividiu o globo terrestre em diferentes províncias, cada província 

possui algumas características particulares de topografia, geologia e concentração 

de clorofila. No Brasil pode-se encontrar a incidência de duas províncias. A primeira 

denominada Província da Guiana, localizada entre o Cabo de São Roque 5° S. e 

Trindade 10° S., cujas principais características são a incidência da corrente marinha 

do norte do Brasil e a grande descarga de sedimentos do Rio Amazonas que tornam 

a água turva e, por conseguinte, com menor concentração de clorofila. A segunda é 

a Província do Brasil, localizada entre Trindade 10° S. e o norte da Argentina 35° S., 

que possui como características uma plataforma de baixa energia e a incidência das 

correntes marinhas do Brasil e das Falklands, também conhecida como corrente das 

Malvinas. 

Nessa pesquisa, a área de estudo está inserida na área de abrangência da 

Província do Brasil, estando localizada entre as latitudes de 23° e 24° S. 

 

� Coastal Domain (domínio costeiro ou segmentos) 

O Coastal Domains ou domínio costeiro é o segundo nível hierárquico, tendo os 

processos costeiros e o clima regional como principais elementos atuantes, ocupam 

                                                      
22 Para maiores informações sobre placas tectônicas consultar Branco e Branco (1992) e Teixeira et 
al. (2001). 
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uma área que varia entre 500 – 1.000 km e a escala de mapeamento está entre 

1:250.000 – 1:1.000.000.  

O Brasil possui uma faixa costeira de 7.408km de extensão, sem considerar as 

reentrâncias, e largura que varia em cada região, abrange uma área terrestre de 

aproximadamente 324 mil km² e uma área marinha que possui largura de 200 milhas 

náuticas ou aproximadamente 370 km, de acordo com II Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro – PNGC (1997).  

O ecossistema manguezal possui área que varia entre 10.000 e 25.000 km², do 

território brasileiro. Para Saenger et al. (1983) a área ocupada por mangues abrange 

25.000 km², enquanto para Herz (1987) esse ambiente ocuparia área de 9.802 km². 

No nível hierárquico Coastal Domain, os elementos atuantes referem-se à influência 

dos processos costeiros, geomorfológicos, oceanográficos e climáticos, como a 

amplitude e frequência das marés, atuação das correntes marítimas, a dinâmica dos 

ventos alíseos e a geomorfologia costeira. Schaeffer-Novelli (1989b) e Schaeffer-

Novelli et al. (1990) propuseram a divisão do litoral brasileiro em oito unidades 

diferenciadas, equivalente aos domínios costeiros brasileiros, de acordo com as 

características de cada região: 

-Unidade I: Região do Oiapoque - AP (4°30’ N.) ao Cabo Norte - AP (01°40’ N.); 

-Unidade II: Cabo Norte - AP (01°40’ N.) à Ponta Curuçá - PA (00°36’ S.); 

-Unidade III: Ponta Curuçá - PA (00°36’ S.) à Ponta Mangue Seco - MA (2°15’ S.); 

-Unidade IV: Ponta do Mangue Seco - MA (2°15’ S.) ao Cabo Calcanhar - RN 
(05°08’ S.); 

-Unidade V: Cabo Calcanhar - RN (05°08’ S.) ao Recôncavo Baiano - BA (13°00’ 
S.); 
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-Unidade VI: Recôncavo Baiano - BA (13°00’ S.) ao Cabo Frio - RJ (23°00’ S.); 

-Unidade VII: Cabo Frio - RJ (23°00’ S.) a Torres - RS (29°20’ S.); 

-Unidade VIII: Torres - RS (29°20’ S.) ao Chuí - RS (33°45’ S.); 

 

Dependendo das características fisiográficas e geológicas pode-se encontrar 

manguezais em quase toda extensão do território nacional desde o Estado do 

Amapá aos 4º 30’ N., até Santa Catarina 28º 30’ S. (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989b; 

1995), ou seja, os manguezais estão presentes nas unidades I, II, III, IV, V, VI e VII. 

Devido às baixas temperaturas, não existem manguezais na unidade VIII.  

De acordo com Schaeffer-Novelli (1989b; 1995) e Schaeffer-Novelli et al. (1990), a 

Unidade I (Região do Oiapoque ao Cabo Norte) apresenta bosques de mangue 

homogêneos, representados, principalmente por árvores da espécie do gênero 

Avicennia, as árvores atingem até um metro de diâmetro e cerca de quarenta metros 

de altura. Essa unidade tem influência da pluma das águas do Amazonas. É uma 

região muito úmida e apresentam marés de grande amplitude, entre 4,4 e 5,8 

metros. 

A Unidade II (Cabo Norte à Ponta Curuçá) está localizada na foz do Rio Amazonas, 

onde encontram-se espécies dos gêneros Avicennia e Rhizophora, essa região 

também é bastante úmida com amplitude de maré entre 2,5 e 3,1 metros. A Unidade 

III (Ponta Curuçá à Ponta Mangue Seco) é uma região úmida e de baixa energia, 

nos quais predominam bosques do tipo franja dominados por árvores do gênero 

Rhizophora e em áreas mais elevadas encontram-se espécies dos gêneros 

Avicennia e Laguncularia, as marés variam entre 4,3 e 5,2 metros.  
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A Unidade IV (Ponta do Mangue Seco ao Cabo Calcanhar) é uma área com 

deficiência de aporte fluvial e com prolongadas estações secas. Nessa faixa verifica-

se uma costa com alta energia e presença de dunas entrecortadas por falésias, 

apresentando, dessa forma, um baixo desenvolvimento estrutural dos manguezais, 

com ocorrência limitada aos estuários de rios perenes. As marés variam entre 2 e 

2,6 metros, o clima é mais seco e a concentração de salinidade também prejudica o 

desenvolvimento dos bosques de mangue (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989b; 1995; 

SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990).  

A Unidade V (Cabo Calcanhar ao Recôncavo Baiano) apresenta alta energia na 

linha de costa, clima seco e baixa amplitude das marés, que variam entre 1,3 e 2,2, 

devido a esses fatores os manguezais se estabelecem somente em áreas 

protegidas, como nos estuários e nas lagunas costeiras. Na Unidade VI (Recôncavo 

Baiano a Cabo Frio) presenciam-se espécies de árvores dos três gêneros de 

mangue Rhizophora, Avicennia e Laguncularia, em formações mistas ou 

monoespecíficas, as marés se elevam entre 1,3 e 1,8 metros (SCHAEFFER-

NOVELLI, 1989b; 1995; SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990).  

Na Unidade VII (Cabo Frio a Torres), também podem ser encontrados bosques 

mistos e monoespecíficos. Na região de Santos, área de estudo dessa pesquisa, os 

bosques tipo franja apresentam árvores dos gêneros Rhizophora e Avicennia, sendo 

que espécies do gênero Laguncularia ocupam áreas mais internas. Nessa unidade 

encontra-se o limite sul dos manguezais na Costa Atlântica da América do Sul, no 

município de Laguna - SC (28° 30’ S.). As marés são de pequena amplitude, quando 

comparadas ao norte do País. Na Unidade VIII (Torres ao Chuí) não há bosques de 

mangue, nessa região, a vegetação predominante da zona entre marés é formada 
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pelas marismas (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989b; 1995; SCHAEFFER-NOVELLI et 

al. 1990). 

As maiores extensões de bosques de mangue em território nacional são 

encontradas no extremo norte do litoral do Amapá até o Golfão Maranhense, 

unidades I, II e III. No nordeste há uma região com árvores de pequeno porte, 

localizados sobre substratos de alta salinidade, conhecido como “Mangue Seco”. Em 

direção ao sul do Brasil, os manguezais encontram-se associados aos estuários, 

baías ou recobrindo as margens de lagoas costeiras (SCHAEFFER-NOVELLI, 

1989b; 1994; 1995). 

De acordo com a classificação de Schaeffer-Novelli et al. (2000), os manguezais da 

Baixada Santista encontram-se no nível Coastal Domains na unidade VII. Nesse 

segmento, os manguezais costumam se desenvolver em áreas abrigadas formadas 

pelas baías e enseadas. No Estado de São Paulo, destacam-se os manguezais 

presentes na Baixada Santista e no Sistema Cananéia-Iguape. 

 

� Setting (ambiente ou séries geomorfológicas) 

O terceiro nível hierárquico, Setting, foi proposto por Thom (1982; 1984). Neste 

encontram-se ambientes que possuem três influências principais, primeiro a 

assinatura energética do sistema que corresponde ao componente geofísico; 

segundo a história geológica da região que construiu o sistema geomórfico e terceiro 

o conjunto das espécies existentes que seria o biológico. Esse nível possui área 
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entre 10 – 100 km, sendo que a escala de mapeamento está entre 1:50.000 – 

1:250.000. 

O componente geofísico, representado pela assinatura energética, considera os 

diversos fatores abióticos que atuam sobre o ambiente, como a energia solar, 

condições climáticas, amplitude das marés, aporte de água doce, entrada de 

nutrientes no sistema e variações na posição relativa do nível médio do mar. 

Dependendo da atuação desses fatores o ecossistema terá uma resposta, quando o 

ecossistema consegue utilizar todo o potencial de energia disponível no ambiente 

para o seu desenvolvimento ele está utilizando o máximo de assinatura energética 

(THOM, 1982; 1984). 

No geomórfico, a história geológica da região pode ser subdividida em três níveis, o 

primeiro refere-se às características de sedimentação da região, podendo ocorrer 

uma sedimentação terrígena ou carbonática; o segundo nível corresponde aos 

processos locais do ambiente, dominados pela amplitude das marés, descarga 

fluvial, energia das ondas ou pela combinação de dois ou mais processos; o terceiro 

nível equivale à micro-topografia (THOM, 1982; 1984; PORTUGAL, 2002). 

De acordo com Thom (1982), os padrões de manguezais são vistos como respostas 

ecológicas às condições externas: sedimentação, micro-topografia, hidrologia 

estuarina e geoquímica, ou seja, a combinação entre os componentes geofísicos, 

geomórficos e biológicos, que resultam em ambientes diferenciados. Thom (1982, 

1984) apresenta proposta de classificação com oito Settings (ambientes ou séries 

geomorfológicas), nos quais os cincos primeiros encontram-se presentes em 



48 
MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA-SP: ALTERAÇÕES E PERMANÊNCIAS (1962-2009) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  Ana Lucia Gomes dos Santos 

 

sedimentos terrígenos, como pode ser verificado na Figura 5, e os três últimos sobre 

plataformas de carbonato de cálcio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Settings (séries geomorfológicas) propostas por Thom (1982). 

Fonte: Thom (1982) e Vale (2004), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 
 

Setting 1- River dominated allochthonous (sistema formado por delta dominado por 

forças fluviais e aportes sedimentares): ocorre em costas alóctones23 com baixa 

amplitude de marés, nesse ambiente os sedimentos trazidos pelos cursos fluviais 

são depositados na foz, construindo deltas em direção ao mar. Para Vale (2004), 

essa série ambiental se caracteriza pelas rápidas mudanças nos habitats e pelo 

elevado grau de diversidade morfológica. De acordo com Thom (1984), a formação 

de delta ajuda a atenuar a energia das ondas e é possível a formação de baías e 

                                                      
23 Alóctone: origem grega allos (outros) + khton (terra), aquilo que não tem suas origens no lugar 
onde existe. 
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lagoas. Os manguezais ocorrem preferencialmente dentro da planície deltaica e nos 

meandros abandonados dos rios. 

 

Setting 2 – Tide dominated allochthonous (sistema formado por delta dominado pela 

energia das marés e aportes sedimentares): também associado a costas alóctones, 

mas ao contrário do primeiro, nessa ocorrem grandes amplitudes de marés 

promovendo a dispersão dos sedimentos trazidos pelos cursos fluviais. Os 

manguezais ocorrem ao longo da margem do canal (THOM, 1982; 1984). 

 

Setting 3 – Wave dominated barring lag – autochthonous (sistema dominado por 

ondas e baixos aportes sedimentares): ocorre em costas autóctones24, nesse 

ambiente os cursos fluviais apresentam pequena descarga de sedimentos e as 

ondas são de alta energia, o relevo apresenta formação de ilhas-barreira e baías. Os 

manguezais ocorrem nas margens das lagunas ou canais (THOM, 1982; 1984). 

 

Setting 4 – Composite river and wave dominated (sistema dominado por ondas e 

descarga fluvial): esse ambiente agrega elevada descarga fluvial com alta energia 

das ondas, favorecendo rápida distribuição dos sedimentos trazidos pelos rios ao 

longo da costa, quando é possível encontrar ocorrência de cordões arenosos. Os 

manguezais ocorrem normalmente nos meandros abandonados dos rios, em áreas 

próximas a foz e nas margens das lagunas (THOM, 1982; 1984). 

                                                      
24 Autóctones: tem origem na região onde ocorre.  



50 
MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA-SP: ALTERAÇÕES E PERMANÊNCIAS (1962-2009) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  Ana Lucia Gomes dos Santos 

 

Setting 5 – Drowned bedrock valley (vale fluvial afogado): esse ambiente é formado 

por um sistema de vale fluvial afogado, ou seja, um vale que foi afogado pela 

elevação do nível do mar, no qual nem o curso fluvial e nem o mar conseguiram 

ainda depositar grande quantidade de sedimentos para colmatá-lo. Esse sistema 

pode ter origem tectônica ou ser resultado do processo de transgressão marinha 

recente. Os manguezais ocorrem próximos ao estuário (THOM, 1982; 1984). 

 

Setting 6 – ocorre em costas submetidas à baixa energia nos trópicos, onde a 

acumulação carbonática pode ocorrer de forma lenta, a formação de recifes e o 

acúmulo de areia ajudam a amortecer a energia das ondas (THOM, 1982; 1984). 

 

Setting 7 – ocorre normalmente em áreas protegidas formadas por uma grande 

barreira de coral, nesse ambiente as areias são formadas por fragmentos de corais 

(THOM, 1982; 1984). 

 

Setting 8 – também localizado em áreas de baixa energia, são laminados por 

superfícies de carbonatos pleistocênicos25 (THOM, 1982; 1984). 

 

                                                      
25 Pleistocênicos: se refere à época do Período Quaternário da era Cenozóica, também conhecido 
como Plistocênico, compreendido, aproximadamente, entre 1 milhão e 806 mil e 11 mil e 500 anos 
antes do presente. 
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Para Woodroffe (199026, apud PORTUGAL, 2002) os Settings 6, 7 e 8 seriam os 

ambientes mais vulneráveis a uma elevação do Nível Médio Relativo do Mar – 

NMRM, por estarem localizados em ilhas oceânicas e atóis, em locais onde não é 

possível ocorrer à interiorização da vegetação. No Brasil, é possível encontrar a 

formação dos cinco primeiros Settings, que ocorrem em sedimentos terrígenos, visto 

que aqui não existem costas formadas sobre plataformas de carbonato de cálcio. 

Para Thom (1982), os diferentes Settings não são modelos obrigatórios, eles 

ocorrem com mais frequência, mas também podem ocorrer de forma associada, ou 

seja, em uma mesma desembocadura podem ser encontradas características de 

dois ou mais Settings. 

Na região da Baixada Santista-SP ocorre grande deposição de sedimentos trazidos 

pelos cursos fluviais, esses sedimentos são depositados na foz, e ao longo das 

margens dos canais meandrantes tem-se a presença de bosques de mangue o que 

pode configurar a formação do Setting 1. 

 

� Stand (bosque ou padrões) 

De acordo com Odum (196727, apud CINTRÓN e SCHAEFFER-NOVELLI, 1985), o 

conceito de “assinatura energética” também foi utilizado na organização da 

classificação fisiográfica dos bosques de mangue que corresponde ao nível Stand 

(bosque), representado por um grupo de árvores, em área entre 0,1 – 100 ha, tendo 

                                                      
26 WOODROFFE, C.D. The impact of sea-level rise on mangrove shorelines. Prog. Phys. Geogr., 
n.14, p.483-520, 1990. 
27 ODUM, H.T. Work circuits and system stress. In: YOUNG, H.E. (Ed.) Symposium on primary 
productivity and mineral cycling in natural ecosystems. Orono Maine, University of Marine Press, 
p. 81-138, 1967. 
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como principal elemento atuante os processos biológicos. O mapeamento deste 

nível pode ser feito na escala de 1:2.500 à 1:10.000. 

Para Cintrón e Schaeffer-Novelli (1985), a aparência externa dos manguezais 

corresponde à resposta do ambiente a uma série de características e hábitos das 

espécies que o compõe, desta forma, o ambiente responde formando diferentes 

bosques. Lugo e Sneadaker (1974) propuseram seis tipos fisiográficos para os 

bosques de mangue, de acordo com as características estruturais e funcionamento, 

são eles: Ilhote, Ribeirinho, Franja, Bacia, Arbustivo/Rede e Anão. Posteriormente 

essa classificação foi simplificada por Cintrón et al. (198528, apud SCHAEFFER-

NOVELLI et al. 2000) em três tipos: bosque de Franja, Ribeirinho e Bacia, como é 

possível verificar na Figura 6, em que relacionaram os aspectos fisionômicos e 

estruturais dos manguezais com as condições geomorfológicas e hidrológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 CINTRÓN, G. et al. R. Structure and functional properties of mangrove forest. In: D’ARCY, W. G., 
CORREA, M. D. (Eds.). The botany and natural history of Panama. St. Louis: Missouri Botanical 
Garden, 1985. p. 53-66. 



53 
MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA-SP: ALTERAÇÕES E PERMANÊNCIAS (1962-2009) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  Ana Lucia Gomes dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tipos fisiográficos para os bosques de mangue. 
Fonte: Cintrón e Schaeffer-Novelli (1983), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 

 

O Bosque tipo Franja ocorre em contato com o mar, em linhas de costa protegidas 

e ilhas, nesse tipo enquadra-se também o bosque Ilhote, classificado por Lugo e 

Sneadaker (1974). Por estar em contato diário com a água salgada a salinidade do 

substrato é elevada, podendo diminuir no interior do bosque (VALE, 2004). 

Nutrientes e matéria orgânica são facilmente transportados do bosque para o mar, 
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devido à variação das marés, em geral encontram-se árvores das espécies dos 

gêneros Rhizophora e Avicennia. 

 

O Bosque tipo Ribeirinho ocorre nas margens dos rios até no local que se faz 

sentir a influência da água salgada, durante o período das chuvas o sedimento 

apresenta baixa salinidade. Devido à grande entrada de nutrientes no sistema esse 

bosque apresenta grande desenvolvimento e conta geralmente, com a presença de 

árvores da espécie do gênero Rhizophora (LUGO, 1980; CINTRÓN e SCHAEFFER-

NOVELLI, 1992). 

 

O Bosque tipo Bacia ocorre em áreas interiores, normalmente locais em que o 

relevo apresenta uma suave depressão, nesse ambiente a inundação pelas marés 

não é diária. O desenvolvimento desse bosque é maior onde a precipitação excede 

a evapotranspiração potencial29, em locais que a precipitação for menor que a 

evapotranspiração potencial irá ocorrer à formação de um bosque menos 

desenvolvido devido à hipersalinização. Nesse bosque predominam as espécies dos 

gêneros Avicennia e Laguncularia (LUGO, 1980; CINTRÓN e SCHAEFFER-

NOVELLI, 1992). 

Estudos realizados pela Cetesb (1983a), mostram que existem na região da Baixada 

Santista dois tipos fisiográficos dominantes de manguezais: Bacia e Ribeirinho. 

                                                      
29 Evapotranspiração potencial: é a máxima perda de água para a atmosfera, em forma de vapor, que 
ocorre com uma vegetação em crescimento, sem restrição de água no solo. 
(http://www.agritempo.gov.br, acesso em 01/09/2009). 
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� Site (árvore ou indivíduo): 

O nível hierárquico de maior detalhe é o Site, que corresponde à parcela de estudo 

ou a própria árvore, em uma área de 0,01 - 0,1 ha. Os elementos atuantes que se 

destacam nesse nível são os processos biológicos. Nessa escala de estudo é 

possível verificar dados florísticos e fisionômicos do bosque, quando alguns tensores 

podem ser evidenciados pela morte de um indivíduo ou do grupo de árvores. A 

escala de mapeamento para esse nível hierárquico é de detalhe de 1:2.500, sendo 

que a escala temporal corresponde a vida de cada uma das árvores. 

Para Vale (2004), cada nível hierárquico influencia o outro, com relação à entrada e 

saída de energia do sistema, tornando algumas vezes dependentes uns dos outros 

no processo de dissipação de energia. Essa comunicação entre os níveis 

hierárquicos ocorre por meio de canais que possibilitam o fluxo de matéria e energia 

do nível hierárquico superior para o imediatamente inferior ou vice versa. Por outro 

lado, existem também os tensores, ou impactos que drenam a energia do sistema, 

que serão melhor analisados no Capítulo 3.2.5. 

 

 

3.2.3. GEOECOLOGIA DOS MANGUEZAIS 

 

Os manguezais se distribuem em regiões tropicais de clima quente e úmido, com 

temperaturas médias acima de 20ºC, amplitude térmica anual inferior a 5ºC, 
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precipitações acima de 1.500 mm/ano, variando conforme sua localização 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). O manguezal possui uma vegetação que não 

suporta temperaturas frias, localiza-se em ambientes salobros e que possui baixos 

níveis de oxigênio no solo, por tudo isso é considerada uma vegetação singular 

(HERZ, 1991). Para Schaeffer-Novelli e Lacerda (1994), a pluviosidade tem 

interferência direta no estabelecimento de áreas de manguezais, pois assim como o 

aporte de água fluvial as chuvas controlam o excesso de sais. 

Devido à baixa inclinação do terreno e a hidrodinâmica fluvio-marinha, a matéria 

orgânica se acumula nas áreas de manguezais, as raízes auxiliam na retenção de 

sedimentos e matéria orgânica. As formas meândricas dos rios, próximos à foz, 

favorecem a deposição de sedimentos. 

O fluxo das marés30 propicia o surgimento da vegetação de mangue, elas também 

são responsáveis pelo transporte de sedimentos, matéria orgânica e propágulos. 

Devido à variabilidade das marés, algumas regiões de mangues são inundadas 

diariamente enquanto outras esporadicamente. A distância máxima da penetração 

das marés define a presença dos bosques de mangue, visto que a partir desse 

ponto começa a presença de outras espécies vegetais (SCHAEFFER-NOVELLI, 

1995). 

De acordo com Macnae (1968), os bosques de mangue mais desenvolvidos estão 

localizados nas áreas de maior frequência de inundação pelas marés. As regiões 

                                                      
30 Marés são fluxos e refluxos periódicos das águas dos oceanos, lagos e rios que sobem e descem 
duas vezes ao dia. É resultante da ação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol. 

Por duas vezes durante o mês, na lua nova e na lua cheia, ocorrem às 
marés mais altas, de sizígia. Ventos soprando do mar e tempestades com 
queda abrupta de pressão atmosférica podem ocasionar rápidas elevações 
do nível do mar, constituindo as marés meteorológicas, ressacas ou ondas 
de tempestades (VILLWOCK, 1993, p.9). 
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compreendidas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, além de possuírem 

grande amplitude de marés possuem a ocorrência de maiores temperaturas e por 

isso apresentam o maior desenvolvimento de bosques de mangue, com árvores 

atingindo mais de 25 metros de altura. 

As amplitudes das marés renovam as águas superficiais e intersticiais presentes no 

substrato dos manguezais. É por meio desse ‘vai e vem’ das marés que os 

propágulos são transportados e podem colonizar novas áreas. 

Os manguezais ocupam os litorais nas regiões de contato entre a água doce dos rios 

e a água salgada do mar, portanto é a água salobra, proveniente desta mistura que 

banha o substrato no manguezal. Essa água é escura, pois é rica em matéria 

orgânica em decomposição. Ocorre preferencialmente nas regiões tranquilas de 

desembocaduras de rios. A circulação de água no manguezal é, em sua maioria, 

tranquila, pois o nível da água sobe e desce devido ao ciclo das marés e ao fluxo 

dos rios (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

A salinidade presente nas águas e no substrato provém da variação da maré. É 

devido a essa salinidade que somente podem ser encontrados a flora típica de 

manguezal, visto que essa vegetação é composta de espécies halófitas facultativas, 

ou seja, espécies que podem se desenvolver mesmo com a presença de sais. 

Porém, podem ocorrer também em áreas sem salinidade, algumas espécies são 

consideradas euhalófila, pois toleram extrema salinidade, outras são oligohalófilas 

tolerando salinidade moderada (VANNUCCI, 1999). De acordo com Thom (1984) 

pode-se afirmar que cada espécie de manguezal tem um “ótimo” de salinidade, as 

espécies do gênero Avicennia são as que toleram as maiores concentrações de sais.  
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O solo do manguezal é denominado substrato, pois possuem diferentes origens de 

transporte, além de não haver diferenciação de horizontes (SCHAEFFER-NOVELLI, 

1995). Esse substrato é formado pela decomposição de matéria orgânica (folhas, 

frutos, galhos e pedaços de troncos) e sedimentos originados de diferentes rochas 

(ígneas, metamórficas e sedimentares), a coloração cinza escura é proveniente da 

decomposição da matéria orgânica. Em algumas regiões é formado por um lodo de 

vários metros de profundidade. O lodo ou lama que caracteriza o manguezal é 

formado por sedimentos de areia muito fina, argila e matéria orgânica, provenientes 

do mar e dos rios. Esse substrato possui baixa porcentagem de oxigênio, isso ocorre 

principalmente pela presença de muita matéria orgânica no ambiente, essa matéria 

utiliza todo o oxigênio disponível no processo de oxidação, além dos sedimentos 

constituírem-se de partículas muito finas e agregadas (SCHAEFFER-NOVELLI, 

comunicação pessoal). 

Outro ponto de vista é apresentado por Lepsch (2002). Para esse autor, os solos 

que sofrem a influência das marés são do tipo Gley Húmico e Solochank, também 

denominado de Gleissolos Sálicos, são solos halomórficos, que apresentam grande 

quantidade de sais solúveis, desenvolvidos a partir de sedimentos marinhos e 

fluviais com presença de matéria orgânica. 

De acordo com Cintrón e Schaeffer-Novelli (1983), os sedimentos dos manguezais 

apresentam coloração acinzentada devido à decomposição da serapilheira nesse 

ambiente. Para Panitz (1994), os óxidos de ferro, presente no substrato dos 

manguezais, são também responsáveis pela coloração escura dos sedimentos. A 

baixa concentração de oxigênio também se deve a toda essa decomposição que 

torna o pH ácido, as bactérias anaeróbicas utilizam oxigênio no processo de 
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decomposição da matéria orgânica e produz o enxofre, responsável pelo cheiro 

característico dos manguezais.  

De acordo com Walsh (1974), o maior desenvolvimento dos manguezais está 

condicionado a cinco fatores: 

1- Temperaturas tropicais: amplitude térmica anual menor que 5°C e a 
temperatura média do mês mais frio não deve ser inferior a 20°C. 

2- Sedimentos finos: o substrato deve ser formado por sedimentos finos, silte e 
argila, além disso deve ser rico em matéria orgânica. 

3- Áreas abrigadas e de baixa energia: estuários abrigados sem embate de 
ondas e ausência de ventos fortes. 

4- Aporte de água salgada: possibilitando a presença de espécies halófitas e 
evitando a competição com espécies não halófitas. 

5- Grande amplitude de maré: permitindo a penetração de águas marinhas a 
grandes distâncias possibilitando a colonização de extensas áreas de 
manguezais. 

 

A interação desses fatores no sistema determina o desenvolvimento dos bosques de 

mangues. Quando esse bosque utiliza todo o potencial de energia disponível no 

ambiente atinge o máximo grau de desenvolvimento. 

 

� Zonação 

Zonação é a distribuição da vegetação em faixas diferenciadas. Normalmente, na 

primeira zona dos manguezais encontra-se a gramínea Spartina, conhecida 

popularmente como Praturá, auxiliando no acúmulo de sedimentos e favorecendo o 

estabelecimento de espécies do gênero Rhizophora, mangue vermelho, próximo ao 
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canal. Em seguida, em um compartimento mais elevado encontram-se espécies dos 

gêneros Avicennia e Laguncularia, também chamados de mangue preto e mangue 

branco, em sedimentos mais secos e arenosos; já na faixa de transição para a 

restinga podem ser encontrados o mangue botão (Conocarpus), o algodoeiro da 

praia (Hybiscus) e a samambaia do mangue (Acrostichum). Para Coelho Jr. (1998) 

esse tipo de zonação é típica de regiões nas quais as estações do ano são bem 

definidas. A Figura 7 apresenta um exemplo desta zonação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Esquema de zonação em área de manguezal. 

Fonte: Schaeffer-Novelli (1995, p. 36, modificado de LAMBERTI, 1969, p.49). 
 

É difícil encontrar um padrão típico de zonação para todos os bosques de mangue, 

pois sua organização depende das características específicas do local, como: 

topografia, geomorfologia, hidrologia, climatologia, sedimentologia, flutuação da 

maré e salinidade. 

Nos manguezais da Baixada Santista, têm-se ocorrências pontuais da zonação 

padrão, com espécies do gênero Rhizophora ocupando as franjas dos bosques e em 
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áreas mais interiores a ocorrência das espécies do gênero Avicennia e Laguncularia. 

Entretanto, na maior parte dos pontos visitados, durante os trabalhos de campo, 

constatou-se a ocorrência de uma zonação diferente do padrão, observou-se 

espécies de transição como a samambaia do mangue (Acrostichum), no meio de 

árvores de Rhizophora mangle. 

As características dos propágulos de cada gênero favorecem a colonização nessas 

zonas, visto que os propágulos de árvores do gênero Rhizophora são maiores e 

mais pesados e por isso se fixam mais rapidamente e suportam melhor a 

perturbação do movimento das marés, por esse motivo permite se fixar na faixa 

inundada diariamente pelas marés. Os propágulos das espécies dos gêneros 

Avicennia e Laguncularia são menores e mais leves. Desta forma, são levados pelo 

movimento das marés e deixados em áreas mais interiores em que as marés são 

menos frequentes, ou seja, os propágulos mais pesados, no caso do mangue 

vermelho tendem a ocupar as áreas externas dos manguezais, onde a maré tem 

movimentação diária. E os propágulos menores e mais leves, do mangue preto e 

branco, ocupam o interior dos manguezais (PIRES, 1992). 

De acordo com Schaeffer-Novelli (1995), alguns fatores interferem na zonação, 

como a inundação pela maré, responsável por controlar a profundidade do lençol 

freático, a fixação dos propágulos e a salinidade intersticial e superficial; o tipo de 

substrato influencia o movimento do lençol freático e a drenagem; os propágulos 

necessitam de luz solar para se estabelecerem e sobreviver, entre outros fatores. 
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� Reprodução 

A flora dos manguezais é composta por espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, 

além de espécies aquáticas, epífitas, liquens, macro e microalgas. As árvores de 

mangue, no Brasil, representadas por árvores das espécies dos gêneros 

Rhizophora, Avicennia e Laguncularia, são angiospermas e possuem reprodução 

por viviparidade, nas quais o embrião se desenvolve preso à árvore de origem 

formando propágulos. Quando se desprendem, possuem uma primeira radícula e o 

primeiro par de folhas, estando prontos para se fixarem ou flutuarem na maré até 

encontrarem local propício a ser colonizado. Possuem grande quantidade de 

nutrientes, possibilitando que sobrevivam por longo tempo até se fixarem. Os 

propágulos de espécies do gênero Rhizophora sobrevivem por doze meses, a 

Avicennia cerca de três meses e a Laguncularia trinta dias (SCHAEFFER-NOVELLI, 

1995). 

No Brasil encontram-se principalmente os gêneros: Rhizophora, Avicennia e 

Laguncularia, que se subdividem em seis espécies: R. racemosa, R. harisonii, A. 

germinas, A. schaueriana, R. mangle e L. racemosa, sendo que as três últimas 

apresentam maior distribuição. Nas áreas de transição para a restinga e/ou floresta 

estão presentes comumente as espécies associadas: Conocarpus erecta, Hibiscus 

tiliaceus, Hibiscus pernambucensis e Acrostichum aureum, além da presença da 

gramínea Spartina brasiliensis na área próxima ao canal, essas espécies não são 

mangues verdadeiros, mas são espécies associadas (SCHAEFFER-NOVELLI, 

1995). 
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� Estrutura do bosque de mangue 

O maior desenvolvimento estrutural das árvores de mangues se dá em regimes de 

intensa pluviosidade, baixa evapotranspiração e maiores amplitudes entre maré alta 

e baixa, no Brasil essa região encontra-se nos litorais do Amapá, Pará e Maranhão 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1994).  

A estrutura do bosque de mangue é determinada por diversos fatores: 

características do substrato, salinidade, processos de assoreamento e erosão, 

aporte de água fluvial, marinha e pluvial. Essa estrutura do bosque também varia ao 

longo do tempo, determinando, de acordo com Cintrón e Schaeffer-Novelli (1981), a 

maturidade do bosque. Quando o bosque é jovem, normalmente apresenta grande 

densidade de árvores, mas estas possuem diâmetro reduzido, enquanto os bosques 

maduros, apresentam diâmetros maiores, mas em uma densidade menor de 

indivíduos presentes na área. 

Os manguezais se localizam na faixa tropical, dessa forma recebem radiação solar 

intensa, soma-se a isso a grande quantidade de nutrientes e matéria orgânica 

recebida nesse ambiente, proveniente do aporte de rios e marés, contribuem para 

que esse sistema seja um dos grandes produtores primários (GRASSO et al., 1995). 

As árvores de mangue apresentam característica singular na sua estrutura, espécies 

do gênero Rhizophora apresentam expansões de sustentação, chamadas rizóforos 

ou raízes escoras, Avicennia e Laguncularia possuem raízes com geotropismo 

negativo, chamados pneumatóforos, que possuem dupla função: auxiliam na 

estabilização e sustento da árvore e realizam as trocas gasosas. Os pneumatóforos 
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e os rizóforos possuem lenticelas, que auxiliam o fluxo dos gases oxigênio e gás 

carbônico (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

As árvores do mangue auxiliam para fixação do terreno, estabilizando a linha de 

costa, sobrevivem em ambiente periodicamente inundado pelas marés. As estruturas 

de sustentação também funcionam como um filtro biológico para sedimentos e 

poluentes trazidos pelos rios, mantendo limpos canais e estuários, ademais de terem 

a função de sustentar a vegetação (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

 

� Fauna e ciclo de vida 

A fauna dos manguezais é composta por espécies residentes, semi-residentes e 

visitantes; os residentes são os animais que passam toda sua vida no manguezal, 

como os caranguejos; os semi-residentes passam somente parte do ciclo de vida no 

ecossistema, normalmente retornam ao manguezal na época da reprodução, como 

alguns peixes e camarões; já os animais visitantes frequentam o manguezal para se 

alimentar, como diversas aves, mamíferos e répteis (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

Os animais desempenham importante função nos manguezais, promovendo a 

ventilação dos sedimentos, com as galerias que formam quando estão escavando 

seus túneis, com esse movimento eles também trazem para a superfície os 

nutrientes que estavam no fundo (SCHAEFFER-NOVELLI e CINTRÓN, 1986). Os 

crustáceos são os animais que mais auxiliam na aeração desse sedimento, pois 

reviram a lama ao construírem suas tocas e com isso trazem para a superfície muita 
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matéria orgânica, além disso, fragmentam as folhas que caem das árvores 

auxiliando no processo de alimentação de outros animais. 

A teia alimentar do ecossistema inicia-se com a decomposição do material orgânico, 

como folhas, frutos, flores e galhos das árvores, além do material trazido pelos rios, 

essa decomposição é realizada por bactérias e fungos e servem como nutrientes 

para o plâncton. O fitoplâncton retira seus nutrientes da água e com a realização da 

fotossíntese se multiplica, o zooplâncton é formado por organismos microscópios 

que vivem em suspensão nas águas, alimenta-se de microalgas do fitoplâncton e de 

matéria orgânica. Larvas de camarões, caranguejos e siris filtram a água para 

retirarem seu alimento, alguns peixes também utilizam essa técnica ao se 

alimentarem de plâncton, peixes e crustáceos pequenos servem de alimentação 

para os animais maiores como aves, anfíbios e mamíferos. Entre os mamíferos está 

presente o homem, que desde muito tempo utiliza o manguezal como fonte de 

proteínas para a sua alimentação. 

Segundo Schaeffer-Novelli (1984), na Baixada Santista-SP é possível encontrar 24 

espécies de aves, 11 espécies de peixes, 10 espécies de crustáceos (6 caranguejos 

e 4 siris), 12 espécies de moluscos, 19 espécies de anelídeos poliquetas, 5 espécies 

de equinodermes, 2 espécies de cnidários, 2 espécies de briozoários, 1 espécie de 

pantópoda, além de nematódeos e nemertíneos não identificados. 
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3.2.4. FUNÇÃO ECOLÓGICA E SOCIOECONÔMICA DOS MANGUEZAIS 

 

Durante muito tempo, o ecossistema manguezal foi considerado somente como uma 

área inóspita, pois seria fonte de muitas doenças transmitidas por insetos. Também 

visto como área inútil para a agricultura, por isso, por um longo período a solução foi 

o aterro e drenagem desses ambientes. Demorou muito tempo para que o Homem 

entendesse a importância desse ecossistema para o equilíbrio dos demais 

ambientes (ODUM, 1970). 

O manguezal desempenha inúmeras funções ecológicas, é considerado berçário de 

muitas espécies de animais, pois se localiza em uma região abrigada na interface: 

marinha – terrestre – fluvial – atmosférica, possibilitando abrigo e alimentação de 

espécies provenientes desses quatro ambientes. 

Os manguezais atuam na proteção da linha da costa, sua presença em áreas 

estuarinas forma uma barreira natural que reduz o impacto das inundações evitando 

a erosão dessas áreas, ocasionada também pelos ventos. Absorvem grande parte 

dos materiais e resíduos impedindo sua dispersão pela plataforma continental. Os 

sedimentos dos manguezais, devido suas características físico-químicas, são 

capazes de reter grande quantidade de matéria orgânica e metais: cobre, cromo, 

cádmio, zinco, manganês, cobalto, chumbo e níquel (PANITZ, 1994). De acordo com 
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Menezes (1999), a retenção de metais nos manguezais protege as comunidades 

marinhas da contaminação por essas substâncias.  

Os sedimentos finos, trazidos pelos rios e também pelo mar, são depositados nos 

manguezais. No entanto, em locais que houve retirada dos manguezais, não ocorre 

essa deposição, havendo portanto, a deposição dos sedimentos nos canais e 

consequente assoreamento. 

Vários produtos podem ser obtidos do ecossistema manguezal: álcool, remédios, 

adoçantes, óleos, tanino, além de animais para alimentação como: peixes, 

caranguejos, ostras, camarões, etc. A substância tanino, retirada da casca da 

árvore, serve para proteger redes e velas de embarcações e é muito utilizada na 

curtição de couros (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995; VANNUCCI, 1999). 

As árvores de mangue são usadas na construção civil para construção de palafitas e 

cercas, pois apresentam grande resistência quando submersas a água. Sua madeira 

também é usada como lenha para fogueiras e na fabricação de postes e papel. Os 

navios eram construídos com madeira de mangue, principalmente das espécies do 

gênero Rhizophora, pois é uma madeira durável e própria para o mar (VANNUCCI, 

1999). 

Sua área pode ser utilizada para prática de pesca esportiva e de subsistência, 

cultivo de ostras, cultivo de plantas ornamentais como orquídeas e bromélias, 

apicultura, atividades turísticas, recreativas, de educação ambiental e pesquisa 

científica. Dados da Comissão Internacional para os Recursos do Mar – CIRM 

(1981) atestam que as áreas costeiras estuarinas, além das zonas de ressurgência e 

baías, são responsáveis por 95% do alimento que o homem retira do mar. 
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No nordeste brasileiro, na década de 1980, a atividade de carcinicultura, criação 

extensiva de camarões em tanques ou piscinas construídas dentro dos manguezais, 

desmatou muitos bosques de mangues, alterando todo o ecossistema local 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1989b). 

 

 

3.2.5. TENSORES NATURAIS E ANTRÓPICOS SOBRE OS MANGUEZAIS 

 

Tensores são ações ocasionadas por fenômenos naturais ou induzidas pelo homem, 

que ocorrem no ambiente e têm como consequência uma alteração ou modificação 

nesse meio, os tensores desviam a energia que existe no sistema, e como resposta 

o sistema pode tanto adaptar-se a esse tensor ou não (VALE, 2004). 

De acordo com Odum (196731, apud CINTRÓN e SCHAEFFER-NOVELLI, 1985), o 

tensor é definido como qualquer evento, situação ou condição que ocasione a 

mobilização de recursos e aumento do gasto energético de um sistema, para manter 

ou restaurar seu estado de equilíbrio dinâmico. A resposta que o sistema gera em 

função desse tensor é chamada de estresse, de acordo com Lugo (197832, apud 

MENGHINI et al., 2007). 

                                                      
31 ODUM, H.T. Work circuits and system stress. In: YOUNG, H.E. (Ed.) Symposium on primary 
productivity and mineral cycling in natural ecosystems. Orono Maine, University of Marine Press, 
p. 81-138, 1967. 
32 LUGO, A. E. Stress and Ecosystems. In: THORP, J. H.; GIBBONS, J. W. (Eds.). Energy and 
Environmental Stress in Aquatic Systems. Springfield:  National Technical Information Service, p. 
62-98, 1978. 
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Os tensores podem ser agudos ou crônicos. Os agudos são os que atuam por um 

curto período de tempo, permitindo que o ambiente se recupere a medida que 

cesse, dependendo do seu grau de resiliência33. Os tensores crônicos são os que 

ocorrem de forma contínua, inviabilizando a recuperação desse ambiente 

(FONSECA, 1995). 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA as 

principais causas de poluição marinha na zona costeira são os esgotos sanitários, 

compostos orgânicos persistentes, elementos radioativos, metais pesados, 

hidrocarbonetos de petróleo, material em suspensão e resíduos sólidos, esses 

agentes poluidores afetam diretamente os manguezais. No Brasil, de acordo com 

Weber (2003), as principais causas de poluição na zona costeira são os esgotos 

domésticos e as substâncias orgânicas sintéticas. 

Os ecossistemas estão sujeitos a ação da própria natureza. Alguns fenômenos 

naturais podem causar apenas uma perturbação temporária no ambiente, mas 

dependendo da sua intensidade eventos naturais podem causar impactos profundos, 

como os furacões, os maremotos, os tsunamis e as oscilações do nível do mar. 

No manguezal, a própria variação da temperatura do ar pode causar alterações. A 

temperatura fria pode causar perda estrutural da vegetação, assim como, a 

temperatura muito quente pode interferir em processos fisiológicos. A temperatura 

da água do mar também causa distúrbios na flora e fauna, interferindo até mesmo na 

migração de peixes e aves. Uma das características peculiares desse ambiente é a 

                                                      
33 Resiliência: capacidade de um sistema suportar pertubações ambientais, de manter a sua estrutura 
e padrão geral de comportamento quando modificada sua condição de equilíbrio. Sistemas mais 
resilientes são aqueles que podem retornar a uma condição de equilíbrio após modificações 
consideráveis (AB’SABER, 1987). 
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presença de sais, no entanto, a hipersalinidade pode ser insuportável até mesmo 

para as espécies euhalófilas (SCHAEFFER-NOVELLI, 1994). 

O manguezal é um ecossistema muito resiliente. Se o tensor atuante nesse 

ambiente for cessado e não deixar nenhum efeito residual, provavelmente esse 

ambiente retorna a um estado muito próximo do original. Entretanto, esse ambiente 

pode incorporar esse tensor e apresentar-se de uma forma diferente da original, 

assim como ser totalmente destruído, caso esse tensor atue no ambiente de maneira 

crônica (SHAEFFER-NOVELLI, 1984). 

Um dos agentes de maior impacto a esse ambiente, nos últimos anos, é sem dúvida 

o Homem, que vem causando a diminuição desse ecossistema, alterando os fluxos 

de água, com a construção de diques, canalizações e represamento, causando a 

morte da vegetação existente. A prática de aterros também é comum, ocorrendo 

principalmente, devido à especulação imobiliária. Com a proximidade de moradias, o 

despejo de resíduos nesse ambiente é intensificado, muitas vezes são utilizados 

como verdadeiros lixões, o que promove a contaminação e a morte das espécies 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). As principais ações degradantes nos manguezais 

são apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2. Tensores antrópicos nos manguezais. 

Atividade Ações degradantes nos manguezais 
Agricultura, pecuária e 
carcinocultura. 

Desmatamento, aterro, movimentação do solo, solo exposto, pisoteio 
do solo, contaminação por agrotóxicos, alteração no fluxo das águas 
(canalização e barramento). 

Áreas de despejo e 
empréstimo 

Desmatamento, aterro, barramento, movimentação do solo. 

Aterros, marinas e 
docas 

Diminuição da capacidade de retenção das águas, redução da área de 
manguezais, contaminação por combustível, grande circulação de 
barcos prejudicando a circulação de peixes e fixação de ostras. 

Aterros sanitários, 
esgoto e lixões 

Desmatamento, aterro, acúmulo de resíduos, contaminação por 
chorume, contaminação do solo, ar e água. 

Barragens Desmatamento, inundação, alteração no fluxo das águas (canalização e 
barramento), movimentação do solo. 

Desmatamento Erosão das margens dos canais e diminuição da quantidade de flora e 
fauna presente na área. 

Drenagem Alteração no fluxo das águas, perda de aporte de água para vegetação. 
Extrativismo vegetal e 
animal 

Desmatamento, coleta excessiva, pesca predatória e caça de animais 
silvestres. 

Imobiliária 
 

Desmatamento, aterro, ocupação por residências e outras construções, 
despejo de resíduos. 

Indústrias Desmatamento, aterro, acidentes no armazenamento, processamento, 
descarga e transporte de materiais tóxicos. 

Linhas elétricas Desmatamento, aterro, movimentação do solo, acidentes com descarga 
elétrica. 

Mineração Desmatamento, aterro, dragagem, movimentação do solo, despejo de 
resíduos. 

Oleodutos/gasodutos Desmatamento, aterro, movimentação do solo, acidente com 
vazamento de materiais tóxicos; desfolhamento da vegetação devido ao 
recobrimento das raízes por petróleo; mortalidade de espécies da fauna 
e flora. 

Portos Desmatamento, aterro, escoamento de óleos na lavagem e 
abastecimento dos navios, acidentes no armazenamento e transporte de 
cargas tóxicas. 

Queimadas Compactação e diminuição da umidade do solo, degradação da flora e 
morte de animais. 

Rodovias e ferrovias Desmatamento, aterro, movimentação do solo, solo exposto, alteração 
no fluxo das águas (canalização e barramento), risco de acidentes com 
carga tóxica, facilidade no acesso a áreas de manguezais. 

Salinas Desmatamento, alteração no fluxo das águas (canalização e 
barramento). 

Fonte: Varjabedian (1995) e Panitz (1994), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 
 

Os acidentes com derrames de petróleo, o escoamento de óleo de áreas portuárias 

e o despejo de graxas e óleos provenientes de indústrias locais também causam 
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grande impacto nas áreas de manguezais. Isso visto que o óleo, transportado pelo 

movimento da maré, atinge as áreas de manguezais e se deposita nos sedimentos e 

no bosque, obstruindo os poros das lenticelas, encontradas nas raízes das espécies 

de mangue. Este fato impede as trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente, 

promovendo a morte dessa vegetação ou seu enfraquecimento, devido ao tensor 

residual do evento (PANITZ, 1994). 

De acordo com Shaeffer-Novelli (1984), os mangues respondem ao evento de 

derrame de óleo primeiramente com o desfolhamento do bosque, total ou parcial. A 

perda total das folhas irá depender da espessura da camada de óleo que chegou ao 

ambiente, além da toxidez desse material e do tempo que ele permaneceu atuando 

sobre o ecossistema. A continuação do ciclo de crescimento do bosque também é 

afetada, visto que as plântulas não conseguem se desenvolver sobre esse 

sedimento coberto por óleo, e quando não há uma cobertura total e a plântula 

consegue germinar ocorrem deformações nesse indivíduo impossibilitando o seu 

crescimento sadio e impedindo que alcance a vida adulta, visto que mesmo depois 

de anos o ambiente ainda responde a existência desse tensor acumulado no 

sedimento. 

Por todo o Brasil, indústrias, portos e pólos petroquímicos são construídos em áreas 

de manguezais. Verifica-se a presença de grandes empreendimentos em São Paulo 

(Cubatão, Santos e São Vicente), no Rio de Janeiro (Guanabara, Sepetiba, Ilha 

Grande e Parati), no Paraná (Paranaguá), acrescentam-se outros locais, com alto 

grau de contaminação dos produtos retirados do mar para alimentação humana, 

como crustáceos, moluscos e peixes, o que reduz o valor nutritivo desses alimentos 

e podem ocasionar doenças (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989a). Os ambientes 
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estuarinos fornecem para as indústrias uma grande oferta de água, tanto para 

utilização no processo de produção industrial quanto para despejo de rejeitos, além 

disso, a proximidade com os portos facilita a importação e a exportação de matéria 

prima e produtos industrializados 

A prática de piscicultura é prejudicial ao ecossistema, assim como a agricultura, pois 

utilizam produtos tóxicos que podem atingir o ambiente (CETESB, 1983a). O 

desmatamento é outra prática prejudicial a qualquer tipo de vegetação, as árvores 

são retiradas para obtenção de madeiras. 

Com o crescimento urbano essas áreas estão sendo ocupadas por moradias, nas 

cidades litorâneas, além de sofrerem com a poluição ocasionada pelo lançamento 

de esgotos nos rios e da modificação em sua estrutura promovida pela retificação 

dos cursos fluviais (CETESB, 1983a). 

O Homem vem utilizando os recursos naturais dos manguezais há muitos anos. No 

Brasil os registros de sambaqui são prova da utilização desses recursos pelas 

populações indígenas. Durante o período colonial além da coleta de alimento o 

manguezal era utilizado como fonte de madeira e lenha, para construção e uso 

doméstico e também para a extração de tanino (SCHAEFFER-NOVELLI e 

CINTRÓN, 1993, 1999). Entretanto, a intensificação do uso desse ambiente o levou 

a um estado de degradação, esse processo foi iniciado com as atividades que 

causaram destruição parcial ou total em algum dos componentes desse meio, 

algumas dessas atividades são bastante conhecidas como a urbanização, a 

mineração, o desmatamento e outras. No Capítulo 4.3 verifica-se como foi o 

processo de alteração nos manguezais da Baixada Santista-SP. 
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3.2.6. LEGISLAÇÃO INCIDENTE SOBRE OS MANGUEZAIS  

 

Muitos ambientes foram alterados ao longo das últimas décadas, por isso deve-se 

assegurar legalmente a conservação do ecossistema manguezal, haja vista sua 

importância para manutenção de muitos outros ecossistemas. Vale ressaltar que 

para uma eficiente conservação dessas áreas, além de assegurar em lei sua 

proteção, é necessário fazer com que essas leis sejam colocadas em prática. 

No Brasil, desde o século XVIII, algumas leis prezam a conservação e a manutenção 

de vários ecossistemas importantes entre eles os manguezais, como podem ser 

verificados em: 

 

� Regimento de 24 de julho de 1704 - Capítulo 1º: impedia a doação 
de terras aluviais (mangues), porque pertenciam à coroa. 
 
� Alvará de 10 de julho de 1760 – Del Rey D. José: determinava a 
proteção das árvores de mangue do Brasil e tornava ilegal a queima das 
árvores sem a retirada da casca, a penalidade para o infrator seria o 
pagamento de uma multa e reclusão por três meses. 
 
� Lei nº14.536, de 31 de dezembro de 1920: proíbe o aterro e a 
ocupação de áreas de mangues. 
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� Decreto Federal nº24.643 de 10 de junho de 1934: fica decretado o 
Código das Águas, regulamentando a caça, a pesca e a extração, 
protegendo as populações ribeirinhas. 

 
� Decreto Lei nº9.760, de 05 de setembro de 1946: estabelece os 
terrenos de marinha34 como bens móveis da União.  
 
� Lei Federal nº4.771 de 15 de setembro de 1965: Institui o Código 
Florestal Brasileiro: Art. 2º estabelece os manguezais como Áreas de 
Preservação Permanente - APP. 
 
� Lei Federal nº5.357 de 17 de novembro de 1967: estabelece 
penalidades para as embarcações e para os portos que lançarem detritos 
ou óleo nas águas brasileiras. 
 
� Resolução CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, nº 4, 
de 18 de setembro de 1985: considera como Reservas Ecológicas às 
formações florísticas e as áreas de florestas de preservação permanente, 
incluindo os manguezais. 

 
� Constituição Brasileira de 1988: art.197º - estabelece as áreas de 
proteção permanente: demarcando os manguezais. 

 
� Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, Lei nº 7.661, 
de 16 de maio de 1988: integrado à Política Nacional para os Recursos 
do Mar (PNRM) e à Política Nacional do Meio ambiente (PNMA). Art. 2º- o 
PNGC visa orientar a utilização dos recursos na zona costeira, tendo 
como objetivo a qualidade de vida da população e a proteção de seus 
recursos naturais, históricos, étnicos e culturais. 

 
� Lei nº7.803, de 18 de julho de 1989: art. 1º - designam as florestas e 
as demais vegetações existentes no território nacional como bens de 
interesse comum de todos os habitantes do país; art. 2º - considera as 
florestas, a vegetação situada ao longo de rios, restingas e mangues 
como APP. 

 
� Decreto Federal nº. 750 de 1993: destaca as restrições de supressão 
em áreas de Mata Atlântica e seus ecossistemas associados como o 
manguezal. 

 
� Lei nº 9.605, de 1998: considera que os manguezais não podem ser 
substituídos por empreendimentos de aquicultura, sendo tal ação ilegal e 
considerado um crime ambiental. 

 

                                                      
34 São terrenos de marinha, a faixa de terra banhada por águas marítimas, lacustres ou fluviais, 
compreendendo uma largura de 33 metros, a partir da posição da linha da preamar média de 1831, 
integra o patrimônio da União. 
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Pela vasta legislação apresentada, considera-se que o ecossistema manguezal está 

bem assegurado legalmente. No entanto, não é isso que ocorre na prática, visto que 

essa legislação não é cumprida e os diversos tensores que atuam sobre esse 

ambiente faz dele um dos ecossistemas mais ameaçados ecologicamente.  

A legislação considera os manguezais como área de preservação permanente, essa 

designação restringe todos os usos possíveis nesse ecossistema, pois APP permite 

somente a prática de atividades educacionais e científicas. Talvez a legislação 

devesse assegurar esse ambiente como área de conservação permanente, pois 

assim, os recursos desse ecossistema poderiam ser utilizados, de maneira 

planejada, pela população residente no seu entorno, que há muitos anos vem 

utilizando esse ecossistema como principal fonte de alimentação. 

Para Diegues (1992), a designação de uma área para conservação possibilitará à 

utilização sustentada de seus recursos naturais, favorece, até mesmo, que algumas 

áreas específicas se mantenham como áreas preservadas e outras áreas, que 

sofreram a interferência de algum tensor, possam ser destinadas a recuperação. A 

conservação tem por finalidade a utilização dos recursos presentes, sem 

comprometer a manutenção futura desse ambiente. 

Portanto, a conservação ambiental pode ser entendida como a utilização racional 

dos recursos naturais, ou seja, como o conjunto de atividades políticas que devem 

assegurar a contínua disponibilidade de seus recursos. Para a IUCN - The World 

Conservation Union:  

Conservação é o manejo do uso humano de organismos e 
ecossistemas com o fim de garantir a sustentabilidade desse uso. 
Além do uso sustentável, a conservação inclui a proteção, 
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manutenção, reabilitação, restauração e melhoramento de 
populações (DIEGUES, 2000, p.1). 

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (2009), Lei 

n°9.985 de 2000, define conservação como o manejo de uso humano da natureza, 

compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a 

restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior 

benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de 

satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a 

sobrevivência dos seres vivos em geral. Essa definição insere os princípios do 

conceito de desenvolvimento sustentável. 
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4. ÁREA DE ESTUDO: BAIXADA SANTISTA-SP 

 

 

A Baixada Santista está localizada no litoral central do Estado de São Paulo - Brasil, 

como indicado na Figura 8. Como área de estudo, para essa pesquisa, foi definido o 

recorte da “Carta do meio ambiente e de sua dinâmica”, Baixada Santista-SP 

(CETESB, 1985). Entre as coordenadas geográficas: 23°51’ e 24° 03’ de latitude Sul 

e 46° 30’ e 46° 15’ de longitude Oeste de Greenwich. 

 
Figura 8. Localização da Baixada Santista - SP - Brasil. 

Elaboração: Santos (2009, presente trabalho). 
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A Região Metropolitana da Baixada Santista, criada pela Lei Estadual nº815, em 30 

de julho de 1996, abrange nove municípios do Estado de São Paulo, são eles: São 

Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Santos, Mongaguá, Itanhaém e 

Peruíbe, totalizando 2.422,776 km² e abriga cerca de 1.606.863 habitantes (IBGE, 

2009). 

Nessa pesquisa a área de estudo abrange parte dos municípios de Cubatão, 

Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente, correspondendo a uma área total de 

551,7 km². 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA 

 

De acordo com Menezes (1999), na região da Baixada Santista-SP, estão presentes 

as bacias de importantes rios: Cubatão, Mogi, Jurubatuba, Quilombo, Diana, 

Itapanhaú, Piacabuçu, Aguapeú e Branco, que nascem no alto da Serra do Mar e 

deságuam no estuário de Santos, como pode ser visualizado na Figura 9. Quando 

esses rios descem a escarpa da Serra do Mar apresentam fluxos rápidos e intensos, 

mas com a chegada na planície costeira essa energia diminui, e muitos canais são 

formados, gerando um emaranhado de rios, transformando essa área em um 

ambiente propício ao desenvolvimento de manguezais (GOLDENSTEIN, 1972). 
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Figura 9. A Serra do Mar e a Baixada Santista-SP. 
Fonte: Titarelli (1986, p.91) 

 

 Entretanto, as condições naturais dos canais fluviais têm sido alteradas ao longo 

dos anos, devido às intervenções antrópicas, com a construção de estradas e áreas 

urbanas, causando a retificação de alguns canais e a abertura de outros. 

Os solos da Baixada Santista são de três tipos, de acordo com Queiroz Neto e 

Kupper (1965). Próximos às praias encontram-se solos arenosos, nos vales aluviais 

a presença de solos arenoargilosos e ocupando a maior área têm-se solos formados 

por sedimentos finos, principalmente em áreas de manguezais. Na área de serras 

encontram-se podsois e latossolos amarelos e vermelhos. 

A região da Baixada Santista apresenta, na sua geomorfologia, terraços marinhos, 

praias arenosas e planícies influenciadas pelas marés, além de morros isolados e a 

escarpa da Serra do Mar, composta por granitos, gnaisse, quartzos e xisto 

estruturado (AB’SABER, 1965). 
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A amplitude das marés varia entre 1,4 metros (maré de sizígia) a 0,9 metros (maré 

de quadratura) sendo que a altura máxima atinge 1,6 metros, essa amplitude pode 

ser alterada em função da passagem de frentes frias, em que ondas e ventos podem 

elevar a altura das marés. Nessas planícies há um complexo sistema de rios 

meândricos, que atingidos pela entrada das marés altas formam um ambiente 

propício para a ocorrência de grandes áreas de manguezais. De acordo com 

Schaeffer-Novelli (1994), nessa região os manguezais encontram-se sob planícies 

formadas por depósitos marinhos ou flúvio-lagunares quaternários, formados por 

argilas, sujeitas a inundações pela maré. 

A Baixada Santista situa-se sob clima quente e úmido, com temperatura média anual 

de 22°C. A precipitação média anual fica entre 2.000 e 2.500 mm, considerada uma 

região bastante úmida, sendo que a umidade relativa do ar fica em torno de 80% 

durante todo o ano, não possui estação seca definida (SANTOS, 1965). Para Santos 

(1965), a Baixada Santista apresenta um clima litorâneo de transição, em relação à 

classificação climática e aos aspectos dinâmicos, esse ambiente sofre ação direta 

dos sistemas de brisas. 

Na Baixada Santista encontram-se florestas, restingas e manguezais. Originalmente 

a área formada pela Serra do Mar era coberta pela Floresta Ombrófila Densa, mas 

devido ao processo de ocupação, em muitos locais essa vegetação foi retirada para 

dar espaço a áreas construídas e instalações industriais, notadamente as florestas 

aluviais de planície e submontana. 

Devido as suas características climáticas e geomorfológicas, os manguezais 

dominam a paisagem da Baixada Santista. De acordo com Andrade e Lamberti 
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(1965), essa vegetação formava originalmente extensos bosques. No entanto, a 

ocupação urbana, industrial e portuária alterou, ao longo dos anos, as áreas de 

manguezais na região. 

Para Ab’Saber (1982), a faixa litorânea brasileira sofre com os problemas gerados 

pela grande aglomeração urbana, visto que os espaços são ocupados de forma 

intensa e desordenada. De acordo com Diegues (2001), 80% da população mundial 

vivem na zona costeira ou próxima dela. No Brasil, para Moraes (1999), esse valor 

corresponde a mais de 22% da população. Nos municípios da Baixada Santista o 

aumento populacional é um fenômeno bastante significativo e permanente, pode-se 

verificar o crescimento da população entre os anos de 1980 e 2009 na Figura 10. 

 
Figura 10. Crescimento populacional nos municípios da Baixada Santista-SP (1980 – 2009). 

Fonte: Seade (2009), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 
 

Os dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, 

apresentam o Município de Santos com a maior população, ao longo do período 

analisado, 1980 - 2009. Entretanto, nesse período contou-se com o menor 

crescimento populacional. Enquanto os Municípios de Cubatão e São Vicente 
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apresentaram um crescimento médio e os Municípios de Guarujá e Praia Grande 

mostraram o maior crescimento populacional neste período. O levantamento feito 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2008), entre os anos de 

1996 e 2000, também demonstra um crescimento significativo na população da 

Baixada Santista, o Município de Praia Grande apresentou a maior taxa de 

crescimento populacional, com 27,6%, seguida pelos Municípios de Guarujá 17,1%, 

Cubatão 11%, São Vicente 8% e Santos 1,3% (IBGE, 2008). 

No Município de Cubatão, segundo Baldini (1994), entre os anos de 1962 e 1980 

aproximadamente 5 km² de matas foram destruídas por usos antrópicos. Até a 

década de 1980, de acordo com Titarelli (1986), mais de vinte indústrias altamente 

poluentes se concentravam entre as muralhas da Serra do Mar, região desfavorável 

a dispersão de poluentes e nas palavras do autor “causando a morte da floresta, 

principalmente pela ação de fluoretos, que são desfolhantes enérgicos, além de 

outros fitotóxicos” (TITARELLI, 1986, p.92). 

A formação desse parque industrial incentivou a migração para essa região, devido à 

oferta de trabalho. Essa população começou a ocupar as áreas que estavam 

disponíveis e assim construíram suas casas sobre os manguezais, em áreas já 

aterradas ou com a construção de palafitas. A industrialização, a migração e 

posteriormente o turismo favoreceram o crescimento da área urbana da Baixada 

Santista (OLIVEIRA e RIBEIRO NETO, 1989). 

Para Duarte (2001), a ocupação da região litorânea do Estado de São Paulo foi 

intensificada a partir de 1960, com os investimentos governamentais. Estes 

viabilizavam a instalação do turismo na região, como a implantação de novas vias de 
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acesso e a construção de empreendimentos imobiliários, o que causou a destruição 

de diversos ambientes naturais. 

 

 

4.2. HISTÓRICO DA BAIXADA SANTISTA 

 

A região da Baixada Santista foi uma das primeiras áreas colonizadas pelos 

portugueses, sendo a cidade de São Vicente uma das primeiras vilas fundadas, em 

1532. Vinte anos depois o núcleo habitacional de Cubatão foi citado pela primeira 

vez em um documento oficial em 1553 (GUTBERLET, 1996). 

O processo de ocupação e urbanização da Baixada Santista foi realizado em cinco 

fases que se sucederam. Na primeira fase as regiões litorâneas pertenciam aos 

grupos indígenas que ali habitavam (tupi-guarani, tupinambá e carijó), 

posteriormente, outras comunidades representadas por algumas famílias passaram 

também a habitar essa região, nessa época se produzia culturas de subsistência e 

cana-de-açúcar (GUTBERLET, 1996). As lavouras de cana ocuparam grande parte 

da planície costeira, onde eram cultivadas, beneficiadas e exportadas, entretanto, no 

litoral sudeste as áreas eram limitadas, devido à presença de manguezais e da Serra 

do Mar, mas esse cultivo ganhou grande destaque, nesse período histórico, no 

nordeste brasileiro (SÃO PAULO, 1992). 
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Em uma segunda fase as famílias venderam às propriedades próximas a praia para 

empresas imobiliárias e da construção civil, e passaram a ocupar áreas mais 

interiores. Na terceira fase de ocupação algumas empresas adquiriram terrenos com 

vegetações de manguezais, restingas e matas para implantarem indústrias. Em uma 

quarta fase as populações de baixa renda, atraídas pelo emprego nessas indústrias, 

passaram a ocupar áreas de preservação permanente, como encostas e 

manguezais, para construção de moradias. Na quinta fase as áreas de preservação 

permanente começam a ser ocupadas também por residências de alto padrão e 

ocorre o processo de verticalização a beira mar. Portanto, o processo de 

urbanização iniciou primeiramente em áreas de terrenos planos, próximos a praia e 

somente depois as encostas íngremes e os terrenos alagadiços foram ocupados, 

como pode ser verificado na Figura 11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Processo de ocupação da Baixada Santista-SP. 
Fonte: Goldenstein (1972) e Gutberlet (1996), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 
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De acordo com Goldenstein (1972), a via de ligação entre os Municípios de Cubatão 

e Santos foi construída sobre áreas de manguezais em 1826. A primeira linha férrea 

foi construída em 1867, para o transporte de café, das fazendas do interior de São 

Paulo até o Porto de Santos. Com a inauguração da ligação Caminho do Mar, em 

1925, as ligações rodoviárias foram melhoradas.  

Inaugurado em 1892, o Porto de Santos teve papel fundamental na economia da 

região da Baixada Santista, na época da sua inauguração o Porto contava com 260 

metros quadrados de cais, no ano 2000 ocupava uma área de 510 mil metros 

quadrados, contando com onze quilômetros de cais, abrigando mais de 120 

empresas (POZZI-NETO, 2000). Atualmente, o Porto movimenta cerca de 76 

milhões de toneladas de produtos por ano, representando mais de 40% do 

movimento de contêineres no Brasil (EMPLASA, 2009). Grande parte da área de 

instalação das estruturas do Porto de Santos foi construída sobre manguezais, de 

acordo com Olmos e Silva (2003), alguns remanescentes de manguezais, nessa 

área, foram destruídos na década de 1980, com a construção do Complexo da 

Indústria Naval do Guarujá – CING. 

No início do processo de industrialização da Baixada Santista, as atividades 

desenvolvidas utilizavam os recursos existentes na região, por serem pequenas 

olarias, curtumes e fábricas de papel os recursos naturais utilizados eram em menor 

escala. Essas pequenas indústrias se instalaram no final do século XIX, época em 

que foi construída a Ferrovia São Paulo Railway, inaugurada em 1867, obra que 

favoreceu o crescimento econômico das cidades de Santos e São Paulo. Com a 

instalação de grandes indústrias o impacto gerado nesse ambiente foi maior, tanto 

pela ocupação direta de áreas de manguezais por algumas indústrias e surgimento 
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de novos bairros, como pelo despejo de resíduos tóxicos e efluentes contaminados 

no estuário (GOLDENSTEIN, 1972; GUTBERLET, 1996). 

Os curtumes foram as primeiras indústrias a se instalarem na região. Em 1895, uma 

companhia alemã já mantinha nessa área o maior curtume do Brasil, a Companhia 

Curtidora Mex, instalada no final do século XIX (GUTBERLET, 1996). 

Posteriormente esse curtume foi arrematado em leilão e em 1919 passou a constituir 

o Costa Munis Indústria e Comércio (GOLDENSTEIN, 1970). 

A Companhia Anilinas e Produtos Químicos do Brasil, construída em 1916, e a 

Companhia Santista de Papel, conhecida localmente como Fabril, também são 

indústrias antigas dessa região, esta última localizada na margem esquerda do Rio 

Cubatão, foi construída em 1918 e manteve suas atividades até 1968 

(GOLDENSTEIN, 1970; GUTBERLET, 1996). 

Entre os anos de 1926 e 1933, a construção da Usina Henry Borden atraiu para a 

região de Cubatão um grande contingente de mão de obra, vinda de várias regiões 

do país. Posteriormente, com a ampliação do sistema da Usina esse fenômeno foi 

percebido novamente, entre os anos de 1952 e 1955 (BALDINI, 1994). 

Alguns bairros de classe baixa surgiram na região da Baixada Santista no início do 

século XX, com as obras da Rodovia Piaçaguera e Anchieta, de acordo com 

Gutberlet (1996), a formação dos bairros cotas se deu nessa fase: Cota 95/100, Cota 

200, Cota 400 e Cota 500. 

Algumas fábricas construíram moradias para seus operários, como a Vila Fabril da 

Companhia Santista de Papel e a Vila Light, da usina hidrelétrica, mas muitos 
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trabalhadores se instalaram em ocupações irregulares em áreas insalubres próximas 

as fábricas, surgindo assim bairros operários como: Bairros Cota (1938), Jardim São 

Marcos e Jardim Vila Couto (1956), Vila Parisi (1958), Vila Siri (1960), Vila Socó 

(1962), Vila São José, entre outras, as duas últimas construídas em palafitas sobre 

manguezais e oleodutos (GUTBERLET, 1996). 

Essas vilas abrigavam, inicialmente, operários que trabalhavam na construção 

dessas novas empresas, assim como os trabalhadores dessas indústrias, mas foram 

crescendo e ocupando cada vez mais o espaço de manguezais, restingas, floresta 

Atlântica e margens de rios.  

Já no final da década de 1940, foi inaugurada a Rodovia Anchieta (SP-150), que 

ligou a capital paulista ao litoral do estado, o que facilitou ainda mais o fluxo de 

pessoas e mercadorias para essa região. Facilitando também o acesso de turistas, o 

que ocasionou uma expansão de loteamentos imobiliários e a fixação de moradias 

de segunda residência, esse fenômeno foi intensificado com a construção da 

Rodovia dos Imigrantes (SP-160) na década de 1970. As construções dessas 

rodovias e das demais rodovias, estaduais e interestaduais, facilitaram a circulação 

de mercadorias para o Porto de Santos e o escoamento das mercadorias para a 

capital paulista e para as demais cidades do estado e de outros estados também. 

Em 1914, a cidade de Santos já possuía um grande fluxo de turistas, com a 

inauguração, nesse ano, do Hotel Parque Balneário, instalado na praia do Gonzaga, 

posteriormente a cidade começou a receber pessoas que buscavam lazer de um dia 

na praia e voltavam para as suas residências para pernoitar, dessa forma a cidade 

se organizou para receber esses novos visitantes, instalando cabines para troca de 
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roupa e banho na Avenida Beira Mar. Na década de 70, a cidade já estava saturada 

de turistas e a prefeitura municipal tomou algumas medidas para restringir a entrada 

de pessoas que buscavam lazer de um dia nas praias locais, as cabines de banho 

foram retiradas das praias e os estacionamentos de ônibus fretados foram fechados, 

forçando os veranistas a procurarem outras praias, como: Praia Grande, Mongaguá 

e Itanhaém (SÃO PAULO, 1992). 

Durante a fase dinâmica da economia brasileira, entre as décadas de 1955 e 1961 

acorreu a implementação de muitas indústrias em Cubatão (GOLDENSTEIN, 1972), 

no entanto, essa região não dispunha de extensas áreas para instalação de um pólo 

industrial. As indústrias foram se instalando em áreas de mangue e nos morros. De 

acordo com Baldini (1994), as primeiras indústrias a se instalarem enfrentaram 

algumas dificuldades, como: falta de mão de obra especializada, presença de 

insetos e doenças como a malária.  

Posteriormente, foi instalado estrategicamente nessa região um pólo petroquímico, 

devido à proximidade do Porto de Santos e da capital paulista, grande centro 

consumidor desses produtos. A Refinaria Presidente Artur Bernardes foi inaugurada 

em 1955, atraindo diversas indústrias do setor petroquímico, químico, fertilizante e 

de materiais sintéticos. Em 1954, foi inaugurada a Alba S.A., em 1957, a Companhia 

Brasileira de Estireno e um ano depois, em 1958, a Union Carbide e a Copebrás. Em 

1964 a Carbocloro e quatro anos depois, em 1968, a Cimerita e em 1970 a Ultrafértil 

(BALDINI, 1994; GOLDENSTEIN, 1970; GUTBERLET, 1996). 

Em 1963, foi inaugurada a Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA, que se 

beneficiou da presença da Refinaria e do Porto de Santos. Entretanto, a história da 
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companhia teve início em 1951, quando o engenheiro Plínio Queiroz teve a iniciativa 

de construir no Estado de São Paulo uma usina similar a que visitou em Volta 

Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, tendo em 1953 a escritura pública oficial 

para a construção da obra. Para o seu funcionamento foi necessário que a COSIPA 

construísse um canal de acesso para que os navios conseguissem chegar ao pátio 

da usina. O Canal de Piaçaguera foi construído na década de 1970, com 10 metros 

de profundidade.   

A instalação da COSIPA, na região da Baixada Santista, ocorreu devido à 

proximidade do mercado consumidor, principalmente das fábricas de automóveis 

que utilizavam as chapas de aço produzidas pela empresa, além do acesso as redes 

ferroviárias, rodoviárias e ao Porto de Santos. No entanto, não houve preocupação 

com o sítio físico de instalação da companhia, localizado em área de manguezais, o 

que dificultou sua instalação, aumentando o valor da obra e ocasionando atrasos na 

construção. As indústrias que se instalaram em áreas de manguezais, na região de 

Cubatão, além de destruírem esse ambiente por aterramento, também destruíram os 

morros vizinhos para retirar sedimentos para aterrar as áreas de construção dessas 

indústrias. Segundo Gutberlet (1996), até 1988 a última fábrica que foi construída 

em Cubatão foi a AGA, que produz gases. A COSIPA se manteve como empresa 

estatal até 1993, quando foi vendida para a iniciativa privada (MENDES, 2006). 

De acordo com dados do censo de 1960 (GOLDENSTEIN, 1970), havia 88 pessoas 

empregadas em cada estabelecimento industrial em Cubatão, número superior ao 

da cidade de São Paulo, que mantinha uma média de 31,8 empregados por 

indústria. Nessa mesma data o valor da produção industrial de Cubatão era de 
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401,56 mil cruzeiros35, enquanto que no Município de São Paulo a produção 

industrial tinha um valor de 23,10 mil cruzeiros. 

De acordo com Diegues (1992), localizavam-se na região da Baixada Santista, na 

época desta obra, 23 indústrias de grande porte e cerca de 1.098 estabelecimentos 

industriais. Todas essas indústrias junto com o Porto de Santos e com o crescimento 

acelerado de novos bairros, emitiam e ainda emitem uma grande quantidade de 

resíduos e poluentes na atmosfera e nos rios locais, o que agrava a degradação 

ambiental nessa região. 

Mesmo sendo a principal fonte poluidora, da região da Baixada Santista, as 

indústrias locais eram responsáveis, na década de 1980, por 2,6% do PIB brasileiro, 

com destaque para o complexo industrial de Cubatão e para COSIPA 

(GOLDENSTEIN, 1972). No entanto, toda essa riqueza não se refletia em melhoria 

na qualidade de vida da população local, os trabalhadores destas indústrias e do 

Porto habitavam áreas consideradas insalubres e de risco, como nos manguezais e 

nos bairros cotas na Serra do Mar. 

De acordo com Fruehauf (2005), os sistemas estuarinos de Santos e São Vicente, 

representam um dos maiores exemplos no Brasil de degradação ambiental causada 

por indústrias (siderúrgicas, petroquímicas e de fertilizantes), estes estuários 

receberam durante anos resíduos tóxicos sem nenhum tratamento, que representam 

hoje um enorme passivo ambiental. 

                                                      
35 Cruzeiro: unidade monetária brasileira utilizada pela primeira vez entre 1942 e 1967, data em que 
foi substituída pelo Cruzeiro Novo. Novamente denominada como Cruzeiro a partir de 1970, até 1986, 
quando foi substituída pelo Cruzado e posteriormente pelo Cruzado Novo. Em 1990 voltou a ser 
denominada como Cruzeiro e após um período de transição com o Cruzeiro Real adotou-se o padrão 
utilizado atualmente, o Real. 
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Segundo Silva et al. (1993), os dados da Cetesb mostram que 40% dos manguezais 

da Baixada Santista apresentam bom estado de conservação. Os manguezais 

degradados possivelmente são áreas que foram afetadas por derramamentos de 

óleo ou são áreas sob influência dos rios Cubatão e Mogi, que possuem alto nível de 

poluição proveniente dos efluentes industriais. 

Um dos primeiros municípios a sentir os efeitos da degradação dos ecossistemas 

naturais foi Cubatão. A destruição da vegetação natural deste município é muito 

antiga, visto que as primeiras vias de transposição da Serra do Mar iniciaram em 

1560. Estas se deram com o Caminho do Padre José e em 1792 com a Calçada de 

Lorena, além do corte de madeiras e lenha para a produção de carvão vegetal 

(CETESB, 1991).  

Para Goldenstein (1972), as indústrias de Cubatão drenaram e secaram os 

manguezais da sua área por mais de quinze anos. A geomorfologia da Baixada 

Santista, conforme já exposto, não é favorável a instalação de indústrias, além disso 

a rede hidrográfica meandrante e com algumas áreas alagadas, torna essa região 

imprópria para instalação de indústrias de grande porte. 

Luiz-Silva et al. (2002) verificaram em seus estudos que o Rio Cubatão, possui uma 

das maiores concentrações de mercúrio em todo o estuário. Isso ocorre por esse rio 

receber grande parte dos efluentes industriais da cidade de Cubatão, essa carga de 

mercúrio não fica restrita somente a esse rio visto que ele promove a dispersão 

desse metal nos seus tributários: Rios Casqueiro, Pedreira, Cascalho, Capivari e 

Morrão, sendo que os últimos são menos afetados. 
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Devido a essa grande concentração de indústrias a poluição do ar atingiu cifras 

alarmantes. As chuvas ácidas e básicas na área da Serra do Mar, o aparecimento de 

doenças em trabalhadores e a veiculação de notícias sobre natimortos sem cérebros 

em Cubatão evidenciaram o grande problema ambiental que estava ocorrendo 

nessa região. Na década de 1980, Cubatão se tornou símbolo mundial de 

degradação ambiental. Em poucos anos de existência o parque industrial de 

Cubatão, localizado no sopé da Serra do Mar, provocou profundas alterações 

ambientais, alterando a dinâmica natural da região.  

Esses eventos ocasionaram a implantação do Programa de Controle da Poluição 

Ambiental em Cubatão em 1983 e na elaboração do projeto Vale da Vida, pela 

Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP. Até o final da 

década de 1980 o índice de saneamento básico era zero, no Município de Cubatão, 

que teve seu primeiro sistema de tratamento de esgotos sanitários em 1989 

(BALDINI, 1994). 

A preocupação com a conservação dos recursos naturais começou a ter destaque 

pela mídia a partir da década de 1970. Nessa década o desenvolvimento, que até 

então era visto somente como um fator econômico, passou a ser visto também como 

a relação entre a satisfação das necessidades humanas, sem comprometer a 

disponibilidade dos recursos naturais. 

Em 1987, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM estabelece o 

Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro – GERCO, como forma de estruturar 

o planejamento e a gestão da zona costeira, objetivando o uso sustentável dos 

recursos naturais costeiros, assegurando o planejamento e o gerenciamento de 
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forma integrada e participativa. Um ano depois, em 1988 é instituído o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, com a Lei nº7.661 de 16/05/1988. 

Quase dez anos depois, em 1997 o detalhamento e a operacionalização do PNGC 

foram atualizados, com a Resolução CIRM n°5 de 03/12/97, criando desta forma o 

PNGC II, sendo que as ações só foram regulamentadas em 7/12/2004 com o 

Decreto n°5.300, instituindo as bases para a formulação de políticas e planos 

municipais, estaduais e federais. O GERCO prevê a elaboração de um macro 

diagnóstico da zona costeira na escala da união e o PNGC visa promover o uso 

sustentável dos recursos costeiros e marinhos nacionais (TOMMASI, 2003). 

Está previsto no PNGC alguns instrumentos de gestão: Zoneamento Ecológico 

Econômico – ZEE; Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro – 

SIGERCO; Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira – SMA-ZC; 

Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira – RQA-ZC; Plano de Gestão da 

Zona Costeira – PGZC; Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC e o 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro – PMGC. 

O Estado de São Paulo instituiu o PEGC em 1998, com a Lei nº10.019, tendo como 

um dos objetivos a elaboração do ZEE. Para a elaboração desse zoneamento a 

zona costeira do Estado foi dividida em quatro setores: 1- Litoral Norte; 2- Região 

Metropolitana da Baixada Santista; 3- Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape e 

Cananéia e 4- Vale do Ribeira. Entretanto cada município realiza o seu 

planejamento do uso e ocupação do solo de forma individual, adotando critérios 

próprios para determinar os usos e isso dificulta o estabelecimento de um ZEE 

regional.  
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4.3. A OCORRÊNCIA DE MANGUEZAIS NA BAIXADA SANTISTA 

 

Na região sudeste brasileira, a Serra do Mar, que em muitos pontos alcança o 

oceano, limita a ocorrência de manguezais, essa vegetação localiza-se em áreas 

abrigadas das baías e estuários. De acordo com Herz (1991), o Complexo Lagunar 

de Cananéia-Iguape e a planície costeira da Baixada Santista formam as maiores 

áreas de manguezais do Estado de São Paulo. 

Suguio e Martin (197836, apud PANITZ, 1994) subdividem o litoral paulista em dois 

setores. O primeiro está localizado ao norte, possuindo como principal característica 

a entrada do Embasamento Pré-Cambriano em alguns pontos no mar e o segundo 

setor localiza-se ao sul, sendo formado por grandes planícies de depósitos marinhos 

e flúvio-lagunares, os manguezais, nesse trecho do litoral, ocorrem 

preferencialmente no segundo setor.  

Luederwaldt (1919) foi o pioneiro nos estudos de caracterização dos manguezais em 

Santos-SP, verificou a presença de três espécies de árvores de mangue na região: 

Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle e Avicennia tormentosa. O pesquisador 

constatou que o gênero Avicennia poderia diminuir devido à exploração do tanino. 

Nos trabalhos de campo, realizados ao longo desta pesquisa, também foram 

                                                      
36 SUGUIO, K.; MARTIN, L. Formações quaternárias marinhas do litoral paulista e sul fluminense. In: 
International symposium on coastal evolution in the quaternary, São Paulo, Special Publ, n.1, 
1978. 55 p. 
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encontradas, na região da Baixada Santista, espécies dos três gêneros estudados 

por Luederwaldt: Laguncularia, Rhizophora e Avicennia.  

O Estado de São Paulo conta com uma área de 231 km² de manguezais, no entanto, 

28 km² dessa área encontra-se alterada ou degradada, sendo somente 203 km² de 

área preservada. Separando o litoral paulista em três setores obtêm-se: Litoral 

Norte, com 3 km² de manguezais, Baixada Santista, com 120 km² e Litoral Sul, com 

108 km² (HERZ, 1987). Lamparelli (1998) verificou, dez anos depois, que a área de 

manguezais na Baixada Santista é de 120,21 km², sendo que o Município de Santos 

apresenta a maior área, com 30,69 km², equivalente a 25,53% do total, seguido 

pelos municípios de Cubatão 23 km² (19,13%), Bertioga 18,31 km² (15,23%), São 

Vicente 16 km² (13,31%), Guarujá 15 km² (12,48%), Praia Grande 8 km² (6,66%), 

Peruíbe 5,46 km² (4,54%) e Itanhaém 3,75 km² (3,12%), somente o Município de 

Mongaguá não apresenta áreas de manguezal. 

De acordo com Lamparelli (1998), os manguezais degradados37 da Baixada Santista 

totalizam uma área de 41 km², sendo que o Município de Santos apresenta a maior 

área de manguezais degradados, cerca de 20 km², o Município do Guarujá 

apresenta 10 km², Cubatão e Praia Grande apresentam 4 km² cada e São Vicente 3 

km², além dos 21 km² de manguezais que foram ocupados e os 17 km² que foram 

degradados por poluição. 

Herz (1991) constatou que mais de 10% dos manguezais presentes no Estado de 

São Paulo, encontram-se degradados ou alterados. Silva et al. (1993) detectaram 

                                                      
37 Ambientes degradados sofreram alteração negativa, possivelmente resultante de atividades 
humanas, que causaram desequilíbrio e destruição parcial ou total do ecossistema. Esses ambientes 
têm dificuldade na recuperação natural, necessitando de intervenção antrópica. 
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que Cubatão possui menos de 17% de áreas cobertas por manguezais cuja área 

original foi estimada em 29 km². 

Para Afonso (1999, 2001), os padrões de ocupação da região da Baixada Santista 

afetaram os ecossistemas naturais que têm sido constantemente ameaçados pelo 

processo de urbanização da região, além dos impactos causados pela poluição do 

solo, da água e do ar, proveniente das indústrias locais. 

A atuação das políticas públicas sobre o meio ambiente e o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro de São Paulo analisados por Moraes (1999), expõem 

elementos que ajudam a entender a organização da zona costeira do Brasil. Nos 

últimos anos, um dos usos mais frequentes do litoral brasileiro é a segunda 

residência, que tem se apresentado como um fenômeno determinante para a 

urbanização litorânea (CRUZ, 1999). 

A região da Baixada Santista tem vivenciado constantes eventos de derrames de 

óleo nos manguezais, provenientes tanto das indústrias locais como das atividades 

portuárias, além de inúmeros eventos com derramamento de grande quantidade de 

petróleo. Em 1983 houve um grande derramamento de óleo cru na Baixada Santista. 

Na ocasião o oleoduto que transportava o produto entre o Terminal Marítimo 

Almirante Barroso, em São Sebastião até a Refinaria Presidente Bernardes, em 

Cubatão, foi rompido. Isso causou vazamento de cerca de 2.500 toneladas de óleo, 

atingindo uma superfície de 100 km², rescindindo principalmente sobre o Rio Iriri e o 

Canal da Bertioga (SCHAEFFER-NOVELLI, 1984). No ano seguinte a Cetesb iniciou 

o monitoramento dessa região com o objetivo de medir e avaliar os efeitos do óleo 

sobre os manguezais, a curto e longo prazo (CETESB, 1993).  
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Na bibliografia consultada, Lugo e Snedaker (1974), verificaram que os manguezais 

possuem uma adaptação aos tensores naturais, entretanto, os tensores antrópicos 

ocorrem de forma intensa, prejudicando a capacidade de regeneração do sistema, 

pois ele precisará de maior quantidade de energia e condições ambientais 

favoráveis para a sua reorganização.  
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista está localizada próxima a cidade de 

São Paulo, e faz parte do maior centro consumidor e industrial da América Latina, 

abrigando o maior porto do país (CETESB, 1991). Além disso, conta com importante 

infra-estrutura de transporte e disponibilidade de água e energia elétrica, tudo isso 

foi um atrativo para as indústrias se instalarem nessa região e continua sendo, visto 

que há previsões para ampliação do Porto de Santos, instalações de novos 

empreendimentos portuários e industriais.  

Para Diegues (1992), essa configuração histórica, caracteriza os ecossistemas 

litorâneos, presentes nessa área como fortemente degradados. As principais fontes 

de alterações nos manguezais da Baixada Santista, de acordo com Cetesb (1990), 

são os despejos e disposições de resíduos industriais e domésticos, além de aterros, 

construção de vias de acesso, derrames de petróleo e derivados. As indústrias são 

atraídas para regiões estuarinas pela oferta de água, tanto para utilização direta em 

suas atividades, como para despejo de resíduos. A existência de portos são também 

pontos positivos, pela facilidade de transporte, tanto para importação de matéria-

prima como para exportação de produtos. 
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De acordo com Cetesb (1990), a área de manguezal degradado acompanha o eixo 

industrial de Cubatão. As principais indústrias que poluem os Rios Cubatão e 

Perequê com mercúrio são: Carbocloro S/A, Companhia Santista de Papel, Fábrica 

de Fertilizantes Fafer, Companhia Brasileira de Estireno, Alba S/A e Union Carbide 

do Brasil S/A (CETESB, 1978). Entretanto, outros metais pesados poluem a região, 

como pode ser verificado no trabalho realizado pela Cetesb (1983b), apresentado no 

Quadro 3.  

Quadro 3. Nível de contaminação por metais pesados na Baixada Santista-SP, de acordo com Cetesb 
(1983b). 

METAL PRESENÇA NA BAIXADA SANTISTA 

CÁDMIO 

Metal com alto potencial tóxico, se acumula em vários tecidos do corpo e fica 
armazenado principalmente nos rins e fígado. Esse metal não atingiu o limite 
recomendado pela Environmental Protection Agency – EPA (1972), valor de 10µg/ 
para água do mar, nas estações monitoradas pela Cetesb (1983b) 38. 

CHUMBO 

Metal tóxico que se acumula nos tecidos do homem e de outros animais. 
Encontrado em indústrias de tintas, petroquímicas, elétricas, refinarias, mineração, 
etc. De acordo com os estudos da Cetesb (1983b) todas as estações monitoradas não 
tiveram valores maiores que o limite estabelecido pela EPA (1972), que é de 50µg/l 
para água do mar.  

COBRE 

Metal tóxico ao homem em quantidades aproximadas de 100mg. Esse metal é 
utilizado como pesticidas, fungicidas e algicidas. Nas estações monitoradas pela 
Cetesb (1983b) não foram ultrapassadas o limite recomendado pela EPA (1972), de 
50µg/l para água marinha. 

CROMO 

Não se conhece nenhum efeito produzido pelo consumo excessivo de cromo. É um 
elemento traço essencial para o homem. Utilizado nas indústrias de couro, tintas, 
cerâmicas, explosivos e papel. O valor recomendado para água do mar de acordo 
com EPA (1972) é de 100µg/l, nas estações monitoras pela Cetesb (1983b) esse 
valor não foi alcançado. 

MERCÚRIO 

Metal com alto potencial tóxico, utilizado com finalidades médicas e agrícolas. 
Quase todas as estações monitoradas pela Cetesb (1983b) apresentaram valores 
superiores ao limite recomendado pela EPA (1972) de 0,10µg/l para água marinha, 
somente a estação do Rio Santo Amaro não excedeu esse limite. 

ZINCO 

Elemento útil ao metabolismo humano, utilizado nas indústrias de cerâmica, 
fertilizantes, tintas, fotografia, elétrica, etc. O limite recomendado para água do mar 
é 100µg/l (EPA, 1972), nas estações monitoras pela Cetesb (1983b) apenas a do 
Rio da Onça Norte ultrapassou esse limite, atingindo um valor de 176µg/l. 

Fonte: Cetesb (1983b), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 
 

                                                      
38 Estações monitoradas pela Cetesb (1983b): Rio do Meio (23°59’43”S, 46°17’40”W); Rio Santo 
Amaro (23°58’51”, 46°15’58”W); Canal de Bertioga (23°55’19”, 16°17’09”W); Lixão (23°54’57”S, 
46°17’31”W); Rio Diana II (23°54’58”S, 46°18’47”W); Rio Sandi (23°54’31”S, 46°19’00”W); Rio da 
Onça Norte (23°51’42”S, 46°21’49”W); Rio da Onça Sul (23°52’06”S, 46°21’21”W); Rio Cascalho 
(23°54’14”, 46°23’39”W); Rio Casqueiro (23°55’05”S, 46°24’10”W); Canal de São Vicente 
(23°56’18”S, 46°25’56”W); Ilha Araçana (23°58’48”S, 46°24’42”W). 
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Estima-se que em 1979, a Baía de Santos recebia cerca de 70 a 100 toneladas/dia 

de graxas e óleos das indústrias locais e do Porto de Santos, em 1984 as indústrias 

lançavam cerca de 57 toneladas/dia de resíduos orgânicos nos rios da região, 4 

toneladas/dia de metais pesados e aproximadamente 2,8 toneladas/dia de fluoretos, 

além de outros compostos (OLMOS e SILVA, 2003). 

Além das indústrias, as operações do Porto de Santos são responsáveis pela 

geração de 70 toneladas de resíduos sólidos por dia, que até poucos anos atrás 

eram despejados livremente nos manguezais (OLMOS e SILVA, 2003). Na Figura 12 

pode-se verificar a presença de navios no Porto de Santos. De acordo com o 

Cadastro de Acidentes Ambientais – CADAC da Cetesb, entre o período de janeiro 

de 1980 e fevereiro de 1990, ocorreram 71 acidentes com petróleo e derivados na 

região da Baixada Santista (LAMPARELLI, 1998). 

 

 
Figura 12. Navios no Porto de Santos-SP. 
Fotografia: Luciano R. Gonçalves, 2008. 
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Poffo (2007) considera que as obras de ampliação do Porto de Santos, a construção 

de ferrovias, rodovias e indústrias são as grandes responsáveis pelo aterro de 

extensas áreas de manguezais na Baixada Santista. Esse quadro é agravado pela 

existência de metais pesados nesses sedimentos, dragados dos canais locais e 

depositados em áreas de mangue.  

Menghini (2004) afirma que embora os manguezais da Baixada Santista estejam 

muito alterados, continuam exercendo a retenção de sedimentos, que é uma 

importante tarefa. Devido à retirada dos manguezais, das margens do Porto de 

Santos, há a necessidade de constantes dragagens, pois os sedimentos não são 

mais mantidos nas áreas de mangue. A atividade de dragagem é economicamente 

muito cara, o que onera ainda mais as atividades portuárias. É urgente e necessária 

a pesquisa sobre a deposição destes sedimentos, visto que, de acordo com Olmos e 

Silva (2003), aproximadamente 1.800.000 m³ de lodo precisam ser dragados dos 

canais do Estuário de Santos anualmente, em sua grande maioria se constituem de 

sedimentos com elevada concentrações de poluentes e não podem ser despejados 

aleatoriamente em áreas de mangue, como era feito até a década de 1980. 

Apesar dos diferentes níveis de degradação observados nas áreas 
de manguezal da região da Baixada Santista, este ecossistema 
possui grande importância econômica e ecológica. Constituem 
habitats críticos requeridos por recursos bióticos para completar seus 
ciclos biológicos, produzem matéria orgânica, funcionam como 
redutor de sedimento e contribuem para a produtividade aquática e 
dos recursos pesqueiros da zona costeira. Por isso, é importante que 
essas áreas sejam tratadas com atenção e que seja elaborado 
definitivamente um plano de ocupação do solo da região, no sentido 
de minimizar os impactos já existentes nesse ecossistema e protegê-
lo de novas agressões (CETESB, 1990, p.17). 

Durante a pesquisa destacaram-se alguns tensores antrópicos que afetam 

diretamente os ambientes presentes na Baixada Santista, exposto no Quadro 4. 
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Quadro 4. Tensores antrópicos nos ambientes da Baixada Santista-SP. 

Tensores 
 Resíduo 

doméstico 
Resíduo 
industrial 

Resíduo 
gorduroso Desmatamento Partículas 

aéreas 
Poluição 

das águas 

Processos 
erosivos e 

deposicionais 
 

Intenso 
tráfego de 

navios 

Construção 
de estradas 

AMBIENTES 

Corpos d’água X X X - X X X X X 

Floresta Ombrófila Densa X X X X X X X - X 

Restinga  X X X X X X X X X 

Manguezal  X X X X X X X X X 

Formação Herbácea  X X X - X X X - X 

Praias X X X - X X X X X 

Costão rochoso X X X - X X X X - 

Área de cultivo agrícola X X X - X X X - X 

Solo exposto X X X - X X X - X 

Área de mineração - X X - X X X - - 

Área urbana residencial 
e/ou comercial X X X - X X X X X 

Área portuária e/ou 
industrial X X X - X X X X X 

Elaboração e organização: Santos (2009, presente trabalho). 
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O despejo de resíduos (domésticos, industriais e gordurosos) são tensores que 

afetam todos os ambientes encontrados na Baixada Santista. O desmatamento, 

afeta os ambientes com presença de bosques, como as florestas, restingas e 

manguezais. As partículas aéreas e a poluição das águas são fatores que afetam 

todos os ambientes, assim como os processos erosivos e deposicionais. O intenso 

tráfego de navios afeta diretamente os ambientes nos quais ocorre esse trânsito, 

como os corpos d’água, restingas, manguezais, praias, costão rochoso e as áreas 

urbanas: residencial, comercial, portuária e industrial. As estradas atuam como 

tensor nos ambientes onde são construídas.  

Durante os trabalhos de campo, realizados em janeiro e abril de 2008 e agosto de 

2009, constatou-se a presença de muitos bairros construídos sobre palafitas em todo 

o estuário de Santos e São Vicente, como pode ser observado na Figura 13. Esses 

bairros possuem uma grande quantidade de lixo depositados ao ar livre, além de 

muitas habitações despejarem seu esgoto diretamente nos rios. 

 
Figura 13. Palafitas no estuário de São Vicente-SP. 

Fotografia: Luciano R. Gonçalves, 2009. 
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Verificou-se que o Estuário de Santos é fortemente influenciado pelas atividades 

industriais e portuárias, recebendo contaminação dessas duas atividades, 

acrescidas pelos despejos de esgotos e lixo. Esse lixo, despejado livremente, acaba 

depositando-se em áreas de mangue ou levado para esses ambientes com a 

movimentação das marés, conforme pode ser observado na Figura 14. 

 

 
Figura 14. Lixo em áreas de manguezais da Baixada Santista-SP. 

Fotografia: Ana Lucia G. Santos, 2008. 
 

Na região de São Vicente, o despejo de resíduos domésticos é a principal causa da 

poluição, além da disposição de lixo nas margens dos rios e do lançamento de 

resíduos industriais provenientes das onze indústrias de pequeno e médio porte 

presentes nesse município. Citam-se como exemplos, a Casa Bernardo de produtos 

químicos, a Mitsui fertilizantes, a Dutoflex tubos plásticos, a STAF secagem de areia, 

além de outras (CETESB, 1988). Em uma região de mangues, próximo a área do 
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antigo lixão da Alemoa e no Rio Casqueiro, verificou-se a presença de um grande 

número de urubus (Coragyps atratus), como apresentado na Figura 15. 

 

 
Figura 15. Urubus (Coragyps atratus) em manguezal, Cubatão-SP. 

Fotografia: Luciano R. Gonçalves, 2009. 
 

Os atuais projetos de expansão do Porto de Santos prevêem o aterro de áreas de 

manguezal, mesmo sendo consideradas áreas de preservação permanente. As 

propostas de ZEE para a região primeiramente delimitaram os manguezais como 

zona 1, mais restrita, mas devido à forte pressão para o crescimento econômico 

local os manguezais próximos a Ilha Barnabé passaram a fazer parte da zona 5, 

menos restrita, desta forma possibilitará a expansão portuária. O Município de 
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Cubatão utiliza áreas de Ocupação de Interesse Público para expansão retro-

portuária, áreas de mangues são ocupadas por empresas privadas, com a alegação 

de interesse público. No Município do Guarujá, parte da área de manguezais é 

ocupada por residências, com lotes de grandes dimensões, que se enquadram na 

Zona Verde do município.  

Apesar de todas essas constatações, durante a realização dos trabalhos de campo 

nos anos de 2008 e 2009, presenciou-se um grande número de aves: Garças (Ardea 

Alba e Egretta caerulea), Socós (Nyctanassa violacea), Biguás (Phalacrocorax 

brasilianus), Guará (Eudocimus ruber) e o Colhelheiro (Ajaja ajaja), como 

apresentado na Figura 16. 

 

 
Figura 16. Colhelheiro (Ajaja ajaja), próximo ao Rio Mariana, São Vicente-SP. 

Fotografia: Luciano R. Gonçalves, 2009. 
 

Os trabalhos de campo possibilitaram verificar in loco a exuberante manifestação da 

vida no Estuário de Santos e São Vicente. Com bosques repletos de Rhizophora 
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mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa, que abrigam entre suas 

raízes caranguejos como os guaiamuns (Cardisoma guanhumi). Resguardam 

também uçás (Ucides cordatus), aratus (Goniopsis cruentata), chama-marés (Uca 

rapax), marinheiros (Aratus pisonii), além de moluscos, que servem de alimentos as 

belíssimas aves que se fazem presentes no manguezal da Baixada Santista, 

proporcionando, aos visitantes, um inesquecível espetáculo de cores. 

Considerado como um dos mais importantes abrigos de aves aquáticas do litoral de 

São Paulo, os manguezais da Baixada Santista, servem de pouso para aves 

migratórias como as Águias-pescadoras norte americanas (Pandion haliaetus), o 

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) e os Maçaricos canadenses (Tringa flavipes) 

(OLMOS e SILVA, 2003). 

 

 

5.1. O PROCESSO DE MAPEAMENTO 

 

Sendo a informação cartográfica inerente aos mapas, a elaboração de uma série 

temporal de mapas (1962, 1994 e 2001) possibilitou o acompanhamento da 

dinâmica desse ambiente, apresentando os seus avanços e recuos. Foram utilizadas 

representações cartográficas para entendimento do funcionamento desse fenômeno. 

Sabe-se que essas representações são partes da realidade, mas não a substitui, por 

esse motivo a pesquisa foi acrescida de trabalhos de campo para melhor 

entendimento da fisiologia dessa realidade. 
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De acordo com Rodrigues et al. (2003), o uso de fotografias aéreas é excelente para 

a compreensão do histórico de uma paisagem. Com a utilização de fotografias 

aéreas é possível acompanhar o uso do solo de uma determinada paisagem, tendo 

a vantagem de haver recobrimentos antigos, décadas de 60 e 70 do século XX, 

período em que não foram encontrados imagens de satélite disponível, material mais 

utilizado atualmente nos estudos de sensoriamento remoto.  

Como o objetivo de um mapa é transmitir informações para o seu leitor, são 

necessários alguns cuidados na sua elaboração. De acordo com Duarte (1991), o 

mapa deve apresentar um conjunto harmônico para facilitar o seu entendimento pelo 

usuário. Enfatiza-se que os símbolos, as letras e as cores utilizadas na sua 

confecção devem facilitar a leitura dessas informações, visto que o mapa não deve 

apresentar nenhuma informação que não seja capaz de ser decifrada. 

Nessa dissertação, as classes julgadas possíveis de serem discriminadas no 

trabalho de fotointerpretação, e que compõem a legenda dos mapas são, Atributos 

de Suporte e Cobertura: curvas de nível, hidrografia, corpos d’água, floresta 

ombrófila densa – formação montana, formação submontana, formação das terras 

baixas e formação aluvial; restinga, manguezal, formação herbácea, praia e costão 

rochoso e Derivação Antrópica: área de cultivo agrícola, solo exposto, área de 

mineração, área urbana residencial e/ou comercial, área portuária e/ou industrial e 

eixo viário. Essas classes estão definidas e delimitadas no Quadro 5: 
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Quadro 5. Legenda integrada utilizada no trabalho de mapeamento para os manguezais da Baixada 
Santista-SP. 

LEGENDA OCORRÊNCIA 

1. ATRIBUTOS DE SUPORTE E COBERTURA 

1.1.  Curvas de nível Equidistância 100 metros. 

1.2. Hidrografia Cursos d’água presentes desde a nascente até a foz, 
em áreas de vegetação natural e área urbanizada. 

1.3. Corpos d’água Cursos de rios, mar e represas. 

1.4. Floresta Ombrófila Densa Vegetação encontrada em encostas íngremes e topos  
de morros. Formação característica da Serra do Mar  
e dos morros isolados. 

1.4.1. Formação Montana Quando situada no alto dos planaltos e/ou serras entre 
16° lat. S. e 24° lat. S., de 500 até 1.500 metros. 

1.4.2. Formação Submontana Quando situada nas encostas dos planaltos e/ou serras 
entre 16° lat. S. e 24° lat. S., de 50 até 500 metros. 

1.4.3. Formação das Terras Baixas Quando situada entre 16° lat. S. e 24° lat. S., de 5 até 
50 metros. Formação que ocupa, em geral, as planícies 
costeiras. 

1.4.4. Formação Aluvial Não varia topograficamente, ocorre ao longo dos cursos 
d’água, ocupando os terraços antigos das planícies 
quaternárias. 

1.5. Restinga  Localizadas nas áreas de planície litorânea, sobre 
dunas e cordões arenosos, comunidades vegetais que 
recebem influência direta do mar.  

1.6. Manguezal  Presente em áreas estuarinas tropicais, localizadas nas 
planícies costeiras com influência das marés. 

1.7. Formação Herbácea  Vegetação natural, encontrada também em áreas onde 
ocorreu intervenção antrópica. 

1.8. Praias No contato do continente com o mar. 

1.9. Costão Rochoso Em áreas íngremes, no contato da serra com o mar. 

2. DERIVAÇÃO ANTRÓPICA 

2.1. Área de cultivo agrícola Presença de polígonos demarcados para plantações. 

2.2. Solo exposto Áreas de solo exposto circundadas por vegetação ou 
área urbana. 

2.3. Área de mineração Presente em encostas de morros. 

2.4. Área urbana residencial e/ou 
comercial 

Presença de sistema viário, quadras demarcadas e 
edificações. 

2.5. Área urbana portuária e/ou 
industrial 

Áreas portuárias e industriais próximas ao estuário e 
indústrias em áreas íngremes. 

2.6. Eixo viário Maior concentração em áreas urbanizadas. 

Fonte: IBGE (1992), Rocha et al. (2004) e Veloso e Góes-Filho (1982). 
Elaboração e organização: Santos (2009, presente trabalho). 
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Durante a realização da fotointerpretação uma das dificuldades encontradas foi a 

delimitação das áreas de Restinga, visto que, as características dessa vegetação, na 

fotografia, se assemelham às características da Floresta Ombrófila Densa de Terras 

Baixas. Assim, decidiu-se que para a cartografia das coberturas florestais, entre elas 

as restingas e outras fisionomias que não são o foco principal dessa pesquisa, o 

trabalho se pautaria também nas informações contidas em estudos confiáveis feitos 

com base em fotografias aéreas e campo por vários pesquisadores e instituições, 

como: Cetesb (1991), Afonso (1999), Menghini (2008), entre outros.  

Sabe-se, no entanto, que o critério não nos remete a situação original e sim anterior 

ao tempo atual. Assim, dado às inúmeras tensões e derivações pelas quais 

passaram essas coberturas, as rubricas da legenda e os signos em área referem-se 

mais a uma possível cobertura remanescente daquela documentada em tempos, os 

mais remotos possíveis. 

 

 

5.2. A SITUAÇÃO DOS MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA EM 1962 

 

O mosaico de fotografias aéreas de 1962 apresenta um uso do solo pouco 

diversificado, a área de estudo nesse período é composta por vegetação natural e 

algumas áreas de agricultura, além da zona urbanizada. O que mais se destaca 

nesse mosaico é a pequena malha viária, quando comparada com a configuração 

atual. 
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Entre a ocorrência de vegetação natural, nesse período, destaca-se a presença de 

manguezais em grande parte do mosaico. De acordo com Cetesb (1990), em 1962 

os manguezais da Baixada Santista constituíam uma massa de caráter relativamente 

homogêneo. O mapa sobre os Manguezais da Baixada Santista-SP, 1962, 

Apêndice A, foi elaborado com a fotointerpretação referente ao ano de 1962. 

Essa fotointerpretação inicial foi posteriormente comparada com o “Mapa de 

Distribuição Original dos Ecossistemas da Baixada Santista”, elaborado pela Cetesb 

(1991). Esse mapeamento foi realizado por meio de uma chave de interpretação 

preliminar, também baseado em fotografias aéreas, obtidas a partir de sobrevôos 

nos anos de 1954, 1962 e 1977. Depois foram associadas as características 

geomorfológicas da área e os padrões de drenagem. Na região de influência das 

marés foram delimitados os manguezais, que possuem cobertura com textura fina e 

tonalidade cinza média a escura. Nas planícies arenosas foram mapeadas as 

restingas, que apresentavam textura fina a média e tonalidade cinza médio a escuro. 

Nas cotas altimétricas elevadas foram demarcadas as Matas Atlânticas, compostas 

por textura média a grossa e com tonalidades cinza claro a médio. Devido à escala 

adotada, o trabalho da Cetesb (1991), não considerou as áreas de transição entre as 

vegetações. 

Essa bibliografia possibilitou uma comparação com o mapeamento realizado nesta 

dissertação, visto que, em algumas áreas de vegetação natural em que havia 

dúvidas na fotointerpretação de 1962, verificou-se e classificou-se de acordo com o 

“Mapeamento da Distribuição Original dos Ecossistemas da Baixada Santista” 

(CETESB, 1991). 
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O trabalho da Cetesb (1991), compreende áreas dos municípios de Santos, São 

Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e Bertioga, perfazendo uma superfície total 

de 1.329 km², na qual se constatou que a área coberta por vegetação de Mata 

Atlântica compreendia 735 km², ocupando a Serra do Mar e os morros isolados 

localizados na planície litorânea. As Restingas representaram 413 km² da área 

desse mapeamento, os Manguezais cobriam cerca de 133 km² e os 48 km² restantes 

correspondiam a praias arenosas, costões rochosos e canais fluviais. 

No mapeamento sobre os Manguezais da Baixada Santista-SP, 1962, Apêndice A, 

a área total de estudo equivale a 551,7 km², compreendendo parte dos Municípios 

de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente, nessa data os 

manguezais ocupavam uma área de 93,3 km². 

De acordo com Cetesb (1983a), a urbanização da região da Baixada Santista 

começou na Ilha de São Vicente e Ilha de Santo Amaro, além das margens dos Rios 

Cubatão e Casqueiro, invadindo o Vale do Rio Mogi. Os loteamentos se iniciaram 

preferencialmente em áreas de terrenos firmes e depois prosseguiram em áreas 

inundáveis como os manguezais. 

Mendes (2006) relata que o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo – IPT elaborou relatórios sobre a área de instalação de algumas indústrias na 

Baixada Santista, como a COSIPA, esses relatórios apontam a região como 

imprópria para a construção de indústrias, visto que seus terrenos são formados por 

mangues, com presença de argilas moles e matéria orgânica, características de 

solos com pouca resistência, além da presença de alta pressão na água intersticial, 
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no entanto, mesmo diante de pareceres desfavoráveis, muitas indústrias se 

instalaram na região.  

Na Figura 17, sobre o Perfil esquemático e manguezais da região da Ilha dos Bagres 

- Baixada Santista, 1962, recorte do Apêndice A, verifica-se o início dessa 

industrialização, com algumas instalações na parte norte do Largo do Canéu, no 

Município de Cubatão. Além de uma extensa área de Solo Exposto, que evidencia 

uma área de aterro para expansão industrial. Nessa data os canais fluviais ainda 

mantinham o seu curso original, possibilitando que houvesse uma grande área 

coberta por Manguezais, como evidência o Perfil esquemático da Figura 17. 
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Figura 17. Perfil esquemático e manguezais da região da Ilha dos Bagres - Baixada Santista-SP, 1962. 
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A Figura 17 também apresenta a formação da Ilha dos Bagres, distante do setor 

continental do Município de Santos. Em 1962 a Ilha mantinha uma completa 

cobertura de Manguezais. 

Na Ilha Barnabé, Município de Santos, o principal risco ambiental está relacionado à 

presença do terminal da Petrobrás, onde é armazenada grande quantidade de 

derivados de petróleo. A Figura 18 apresenta o Perfil esquemático e os manguezais 

da região da Ilha Barnabé - Baixada Santista, 1962, recorte do Apêndice A, no qual 

se verifica a presença de Área portuária e/ou industrial no setor sul da citada Ilha, 

uma pequena estrada e áreas de Manguezais e Floresta no restante da mesma. 

Nessa figura é possível visualizar o perfil esquemático da vegetação, que representa 

a composição da cobertura natural da área de estudo nessa data, composta por 

Manguezais, Restingas e Florestas. 
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Figura 18. Perfil esquemático e manguezais da região da Ilha Barnabé - Baixada Santista-SP, 1962. 
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5.3. A SITUAÇÃO DOS MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA EM 1994 

 

Na área de estudo verificou-se que grande parte da vegetação natural, presente em 

1962, cedeu lugar para a ocupação urbana em 1994. Fierz (2001), também verificou 

a mesma ocorrência para uma área vizinha, no Município de Bertioga–SP, 

destacando que, para os manguezais, o crescimento urbano foi o fenômeno 

antrópico que mais alterou a paisagem. Para Pozzi Neto (2000), o processo de 

degradação ambiental na Baixada Santista foi intensificado pela poluição industrial 

associada a eventos de vazamentos de petróleo. 

Segundo Paschoal (1996), os manguezais da Baixada Santista estavam 

razoavelmente preservados em 1962, depois de pouco mais de vinte anos, em 1985, 

já se encontravam bastante degradados, principalmente nas áreas próximas ao pólo 

industrial e urbano. A retificação de canais de marés, também contribuiu para a 

diminuição dos ambientes naturais, possibilitando o aumento da área de expansão 

urbana (BONETTI-FILHO, 1996). 

Para Cetesb (1985), cerca de 97% dos resíduos provenientes de áreas portuárias 

não possuem destino adequado, visto que são depositados a céu aberto, muitas 

vezes em áreas de manguezais, ou lançados diretamente ao mar. Os resíduos 

gerados pelas atividades portuárias são derivados das atividades de limpeza de 

tanques, lavagem e da própria atividade de carga e descarga. 
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O Programa de Controle da Poluição Ambiental em Cubatão teve início em 1983 e 

analisou as 23 indústrias presente no município, cadastrando cada fonte de 

poluição, de acordo com matéria publicada na Revista Gerenciamento Ambiental 

(2003). Em 1983 as indústrias de Cubatão lançavam diariamente na atmosfera 236,6 

toneladas de poeira, dois anos depois esse número foi reduzido para 126,4 

toneladas ao dia. No início desse programa, foram detectadas 320 fontes de 

poluição, sendo 230 diretamente ligadas à poluição do ar, 44 à poluição das águas e 

46 à poluição dos solos, vinte anos após o início do programa, em 2003, cerca de 

97% dessas fontes de poluição estavam controladas (REVISTA GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL, 2003).  

Com base no “Mapeamento da Distribuição Original dos Ecossistemas da Baixada 

Santista” (CETESB, 1991), a mesma instituição elaborou um segundo mapa sobre a 

“Ocupação Atual e Degradação dos Ecossistemas da Baixada Santista”, verificando 

quanto da distribuição original de cada ecossistema havia sido alterada. Esse 

mapeamento foi aqui utilizado na comparação com os dados do mapeamento da 

área de estudo de 1994, o que originou o mapa dos Manguezais da Baixada 

Santista-SP, 1994, Apêndice B. 

O segundo mapa da Cetesb (1991) foi elaborado utilizando fotografias aéreas 

obtidas em sobrevôos nos anos de 1985, 1986 e 1989. Nesse mapa, a Cetesb 

subdivide cada ecossistema em áreas preservadas, degradadas e com vegetação 

secundária. A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por 735 km², em 1991 

estava representada por uma vegetação preservada de somente 319 km², outros 

226 km² representavam Mata Atlântica Secundária, 74 km² Mata Atlântica 
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Degradada e cerca de 116 km² da área de Mata Atlântica original foram ocupados 

por infra-estrutura urbana composta por indústrias, vias de acesso e residências. 

No trabalho de fotointerpretação, a partir do mosaico fotográfico de 1994, foram 

identificadas florestas nas vertentes elevadas da Serra do Mar. Em outras áreas 

constatou-se a presença de ocupações irregulares, os chamados Bairros Cota e nas 

vertentes baixas, próximas aos centros urbanos, principalmente em Cubatão, a 

vegetação está muito alterada devido à degradação pela poluição, como se verifica 

no Apêndice B. 

Ainda de acordo com Cetesb (1991), a vegetação de Restinga original ocupava uma 

área de aproximadamente 413 km², mas devido ao desmatamento e a ocupação, 

esse ecossistema foi destruído. Em 1991, as Restingas cobriam apenas 90 km², 

sendo grande parte da área original ocupada por estruturas urbanas, cerca de 162 

km² e o restante da área era composto por matas de Restinga Secundária 78 km² e 

mata de Restinga Degradada 83 km² (CETESB, 1991). 

Para os Manguezais, que originalmente cobriam uma área de 133 km² (CETESB, 

1991), em 1991, estava preservado somente 53 km². A área dos Manguezais 

Degradados cobria 58 km² e 20 km² da área original encontra-se ocupada por infra-

estrutura urbana. Nesse trabalho da Cetesb (1991) há uma diferença na informação 

da cobertura original de Manguezais. No “Mapeamento da Distribuição Original dos 

Ecossistemas da Baixada Santista” os Manguezais ocupavam uma área original de 

133 km², e no “Mapeamento da Ocupação Atual e Degradação dos Ecossistemas da 

Baixada Santista” a área formada por manguezais: preservado, degradados e 

ocupados totaliza 131 km² (CETESB, 1991). 



121 
MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA-SP: ALTERAÇÕES E PERMANÊNCIAS (1962-2009) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  Ana Lucia Gomes dos Santos 

 

No mapeamento sobre os Manguezais da Baixada Santista-SP, 1994, Apêndice B, a 

área representada pelo ecossistema Manguezal em 1994 equivalia a 66,3 km², 

lembrando que a área total mapeada neste trabalho compreende 551,7 km².  

Os manguezais sob influência direta das águas dos Rios Cubatão e Mogi, 

encontram-se muito degradados pela poluição (CETESB, 1991). A degradação 

dessas áreas de manguezais ocasiona a perda de produtividade pesqueira e o maior 

assoreamento dos canais à jusante, fazendo com que a área precise de dragagens 

constantes, nos canais de navegação.  

Na Figura 19, observa-se que a Ilha dos Bagres já se encontra bem próxima ao 

continente, devido ao excesso de sedimentos depositados nesta área do Largo do 

Canéu. Essa Figura também apresenta uma grande modificação da mesma área 

representada na Figura 17, na região norte, no qual havia Solo Exposto, em 1962, 

há em 1994 uma grande área industrial, com grandes instalações da Cosipa, 

Ultrafértil e Carbocloro. Verifica-se também, como diferença entre as paisagens 

dessas duas Figuras, a construção do canal fluvial de ligação entre o Rio Cubatão e 

o Rio Cascalho. Em 1977, o Rio Cubatão teve uma alteração no seu curso, um canal 

artificial foi construído para conectá-lo ao Rio Cascalho, com o objetivo de aumentar 

a sua vazão e reduzir o risco de enchentes na cidade de Cubatão (OLMOS e SILVA, 

2003). 
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Figura 19. Perfil esquemático e manguezais da região da Ilha dos Bagres - Baixada Santista-SP, 1994. 
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Na representação do Perfil esquemático, entre as Figuras 17 e 19, é possível 

comparar a modificação da paisagem dessa região nessas duas datas, visto que 

grande parte da área coberta por Manguezais em 1962 foi transformada em área 

com Vegetação Herbácea e Solo Exposto em 1994. Além da presença de mais dois 

Corpos d’água, no início do perfil, representado pela instalação de uma pequena 

represa e pela construção do canal de ligação entre os Rios Cubatão e Cascalho. 

No final do perfil verifica-se o aterro de um corpo d’água para possibilitar a expansão 

industrial nessa região.  

Comparando o mapa dos Manguezais da Baixada Santista-SP, 1994, Apêndice B, 

com o mapa dos Manguezais da Baixada Santista-SP, 1962, Apêndice A, verifica-se 

também que em outras áreas de manguezais existentes em 1962 foram modificadas 

em 1994, em alguns casos a vegetação foi suprimida, apresentando Solo Exposto 

ou apenas estrato Herbáceo, em outros a ocupação foi alterada para áreas 

industriais e residenciais.  

Segundo a Cetesb (1991), os manguezais existentes no Município do Guarujá foram 

degradados pelo lançamento de esgoto e lixo, tanto doméstico como industrial, além 

de grande parte da sua área ter sido aterrada para construção de marinas e 

residências. 

Ao longo da pesquisa, verificou-se que algumas áreas de manguezais, presentes na 

Ilha Barnabé em 1962, foram retiradas, sendo aterradas para a construção de mais 

instalações industriais e construção de estradas. Este fato modificou a configuração 

espacial da ilha, havendo abertura de canal, no setor norte, e formação de lagoa, no 

setor sudeste, como pode ser observado na Figura 20. 
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Figura 20. Perfil esquemático e manguezais da região da Ilha Barnabé - Baixada Santista-SP, 1994. 
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Na Figura 20 visualiza-se duas grandes Áreas de Mineração, próximo ao Rio 

Jurubatuba, que não aparecem em 1962, Figura 18. As atividades de mineração, na 

Baixada Santista, estão concentradas nos morros e no leito dos rios e voltadas para 

o fornecimento de matéria-prima para construção civil e indústria (extração de brita e 

areia). Além do comprometimento da flora e fauna local, essa atividade também 

causa problema pelo intenso trânsito de caminhões, assoreamento dos rios, 

poluição, ruídos e vibração do solo, devido às frequentes explosões (CETESB, 

1988). 

No Apêndice B, é possível verificar como a paisagem foi modificada, quando 

comparada com o ano de 1962. Nota-se o incremento da malha viária e a diferença 

entre a hidrografia e os corpos d’água nas duas datas. Em 1994, verifica-se uma 

configuração espacial hidrográfica bem diferente da encontrada em 1962, Apêndice 

A, com novas aberturas e fechamento de canais, principalmente no Rio Jurubatuba, 

Cubatão e Canal de Bertioga. 

O perfil esquemático da vegetação, presente na Figura 20, também retrata essa 

mudança hidrográfica, com o alargamento de um Corpo d’água em uma área a 

montante, possivelmente favorecida pelo represamento de uma área de terrenos 

baixos, ocupada em 1962 por manguezais, mas que, depois da construção da 

Rodovia SP-055 - Piaçaguera-Guarujá, na década de 1970, teve sua dinâmica 

alterada. 

Nesse perfil esquemático, também se verifica que o primeiro trecho, próximo ao Rio 

Diana, encontra-se em 1994 ocupado por área residencial, afirmando as 
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constatações já feitas pela Cetesb (1991), que grande parte da área de vegetação 

natural em 1962 foi ocupada, nos anos seguintes, por áreas urbanas. 

Contraditoriamente a toda essa expansão urbana, a ave símbolo do manguezal: 

Guarás (Eudocimus ruber) começaram a ser vistos no Rio Morrão, Quilombo e Canal 

de Piaçaguera, a partir da década de 1980, locais nos quais essa ave havia deixado 

de ser avistada. A princípio eram apenas aparecimentos esporádicos e 

posteriormente houve aumento da frequência. Nota-se, de acordo com Olmos e 

Silva (2003), um grande incremento na população de Guarás ao longo dos últimos 

vinte anos, em 1986 o número de aves observadas no estuário de Santos era de 82 

indivíduos, em 1994 observou-se cerca de 385 animais e três anos depois essa 

população representava 575 indivíduos. No entanto, nos anos seguintes, devido a 

ações predatórias os animais não continuaram a se reproduzir na região e apenas 

os animais que já habitavam o local continuaram a serem vistos, como os 

observados nos trabalhos de campo em 2008 e 2009, Figura 21. 



127 
MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA-SP: ALTERAÇÕES E PERMANÊNCIAS (1962-2009) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  Ana Lucia Gomes dos Santos 

 

 
Figura 21. Guarás (Eudocimus ruber) avistados no Rio Cubatão, Cubatão-SP. 

Fotografia: Luciano R. Gonçalves, 2009. 
 

 

 

5.4. A SITUAÇÃO DOS MANGUEZAIS DA BAIXADA SANTISTA EM 2001 

 

A degradação do ecossistema manguezal, na Baixada Santista, está também 

associada aos efeitos da poluição hídrica, causada pelo pólo industrial localizado na 

região de Cubatão e pelo Porto de Santos. Nas últimas décadas, as dragagens 

constantes dos canais de navegação ocasionaram alterações nesse ecossistema, 

visto que os resíduos provenientes destas dragagens são depositados em áreas de 
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mangues. No mapa dos Manguezais da Baixada Santista-SP, 2001, Apêndice C, 

pode-se verificar a configuração dos manguezais da Baixada Santista em 2001. 

Durante a década de 1990 continuou o crescimento industrial em toda a Baixada 

Santista, com a ampliação de algumas empresas já instaladas e com o incremento 

de novas indústrias na região, como é possível verificar na Figura 22. Nessa figura 

pode-se acompanhar a continuidade do processo de assoreamento na Ilha dos 

Bagres, aumentando a área da ilha e proporcionando a sua junção ao continente, 

em outros pontos do Largo do Canéu também é possível reconhecer pontos de 

assoreamento, normalmente associados a áreas de Solo Exposto, pois a deposição 

ainda é recente e não houve colonização por vegetação. 
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Figura 22. Perfil esquemático e manguezais da região da Ilha dos Bagres - Baixada Santista-SP, 2001. 
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Comparando o perfil esquemático entre as Figuras 19 e 22 verifica-se uma expansão 

da área representada por indústrias, essas se instalarão em áreas de Vegetação 

Herbácea e Solo Exposto presentes em 1994. Em 2001 representam uma parte 

significativa da Área industrial da região.  

Nos locais onde houve retirada da vegetação de mangue, mas as condições 

hidrográficas foram mantidas percebe-se uma recolonização por essa vegetação, em 

vários pontos, como pode ser observado na Figura 22 e no Apêndice C. Verifica-se a 

recolonização de áreas que apresentavam em 1994, Apêndice B, Vegetação 

Herbácea e Solo Exposto e que não foram ocupadas ao longo desse período por 

instalações urbanas, conseguiram um novo recobrimento de áreas de manguezais, 

como apresenta o perfil esquemático da Figura 22. 

Na Figura 23 destacam-se as Áreas de Mineração, localizadas à margem do Rio 

Jurubatuba, que contribuíram para a degradação dos manguezais locais, visto que 

depositam os rejeitos desta atividade em áreas de mangues (CETESB, 1991). 

Observa-se também, nesta figura, que o rio próximo a área de mineração encontra-

se modificado, quando comparado com o seu curso em 1962, Figura 18.  
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Figura 23. Perfil esquemático e manguezais da região da Ilha Barnabé - Baixada Santista-SP, 2001. 
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Ao comparar as Figuras 20 e 23, é possível verificar que houve diminuição da área 

de Solo Exposto e Vegetação Herbácea, nas áreas próximas ao Rio Jurubatuba. 

Sendo que, a montante, a área ocupada por Vegetação Herbácea, em 1994, foi 

recomposta por Floresta Ombrófila Densa Aluvial, em 2001, e a jusante áreas de 

Solo Exposto e Vegetação Herbácea, em 1994, foram recolonizadas por mangues, 

em 2001. 

No mapeamento dos Manguezais da Baixada Santista-SP, 2001, Apêndice C, 

verifica-se a presença de 65,2 km² de áreas de manguezais. 

Menghini et al. (2007) verificaram, analisando fotografias aéreas da região de 

Santos-SP, que os manguezais apresentam grande capacidade de regeneração. 

Acompanhando a série histórica de algumas áreas, esses autores constataram que 

pequenas clareiras existentes nos bosques, em fotografia aérea de 1994, se 

encontravam em processo de sucessão secundária na fotografia de 2003, no 

entanto, os pesquisadores destacam que esse resultado de regeneração foi 

observado para áreas com clareiras pequenas, não acontecendo o mesmo para 

áreas maiores.  

De acordo com Forman e Godron (1986), a capacidade de uma área degradada 

voltar ao seu estado original irá depender das interferências ocorridas localmente 

nesse sistema, o entorno dessa paisagem também contribui nesse processo. 
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5.5. SÍNTESE DA SITUAÇÃO DOS MANGUEZAIS NA BAIXADA SANTISTA 

 

Os estuários possuem uma dinâmica ambiental muito rápida. De acordo com 

Tommasi (1979), as variações podem ser percebidas no curto período de um dia, 

modificações nos padrões ambientais influenciados diretamente pelas dinâmicas 

hidrológica, geomorfológica, climática e biológica. Entretanto, as interferências 

humanas acentuam ainda mais essas mudanças e acrescentam, nesses ambientes, 

componentes físico-químicos que promovem alterações profundas, dificultando sua 

regeneração natural.  

Nos mapeamentos elaborados, Apêndices A, B e C, observou-se que em 1962, a 

Ilha dos Bagres era coberta por manguezais, mas atualmente algumas áreas 

encontram-se aterradas por resíduos, formando uma extensa faixa de assoreamento 

na ilha, ligando-a ao continente. Na Figura 24 pode ser comparada a modificação da 

configuração espacial da ilha, além da ocorrência do ecossistema manguezal, 

visualizando os três mapeamentos realizados durante essa pesquisa sobre os 

manguezais da Baixada Santista. 
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Figura 24. Manguezais existentes na Baixada Santista-SP em 1962, 1994 e 2001. 
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Nesse mapeamento visualiza-se a área de estudo, compreendendo 551,2 km² de 

extensão na Baixada Santista, destacando-se a área ocupada pelo ecossistema 

manguezal em cada data. Em 1962 os bosques de mangue cobriam uma área de 

93,3 km², em 1994 essa área diminuiu para 66,3 km² e em 2001 os manguezais 

representavam 65,2 km² da área de estudo. Percebe-se que durante os anos de 

1994 e 2001 não houve uma expressiva diminuição do ecossistema manguezal, 

como observado entre 1962 e 1994 com a redução de cerca de 27 km² de área 

desse ecossistema, no segundo período estudado, houve uma redução de 1,1 km². 

Portanto, em 1962 os manguezais representavam 16,9% da área de estudo, em 

1994 esse ecossistema era encontrado em 12% da área e em 2001 representava 

11,8%. Nota-se que entre os anos de 1962 e 1994 houve uma redução de 28,9% de 

áreas de manguezais, entre os anos de 1994 e 2001 houve uma redução menor, 

1,7%, entretanto, ao longo do período de análise observa-se uma redução de mais 

de 30% de manguezais na Baixada Santista. 

Para essa análise deve-se levar em consideração que o primeiro período, 1962 a 

1994, se refere a uma passagem de mais de trinta anos e que corresponde aos anos 

de crescimento econômico e de expansão urbana em toda a Baixada Santista. No 

segundo período a análise se refere à duração de menos de uma década, 1994 a 

2001, período em que já havia o estabelecimento de protocolos ambientais que 

dificultaram a degradação de todos os ambientes naturais no Estado de São Paulo. 

As diferentes escalas de análise, tanto temporais como espaciais, utilizadas nesta 

pesquisa, possibilitaram um melhor entendimento da dinâmica apresentada na 

Baixada Santista. A leitura da bibliografia possibilitou verificar a evolução da área de 

estudo em tempos passados até a atualidade, visto que as obras consultadas se 
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referem ao início do século XX (LUEDERWALDT, 1919), década de 1960 e 1970 

(AZEVEDO,1965; GOLDENSTEIN, 1965, 1970, 1972; TOMMASI, 1979) e escritos 

recentes (CETESB, 1991, 2001; AFONSO, 2001; MENDES, 2006; BELCHIOR, 

2007; POFFO, 2007; SIMÕES, 2007, MENGHINI, 2008).  

No trabalho de fotointerpretação, analisou-se a área de estudo com uma escala 

espacial de 1:50.000 nos produtos cartográficos e 1:25.000 nas fotografias aéreas, 

em uma série com três datas: 1962, 1994 e 2001. Os trabalhos de campo, realizados 

em janeiro e abril de 2008 e em agosto de 2009, possibilitaram o reconhecimento da 

realidade em campo, no período recente e na escala espacial de 1:1. Essa escala de 

trabalho local permitiu o contato com a dimensão real do ambiente, possibilitando 

uma melhor interpretação desta realidade palmilhada pelo pesquisador. 

Durante os trabalhos de campo verificou-se que os bosques de mangue, presentes 

no Rio Diana em Santos, apresentavam boas condições estruturais da vegetação, 

como pode ser verificado na Figura 25. O trabalho realizado pela Cetesb (1983a), 

chegou a constatação similar, de que esses mesmos bosques possuíam boa 

estrutura e não eram afetados diretamente por nenhum tensor. 
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Figura 25. Bosque de mangue no Rio Diana, Santos-SP.  

Fotografia: Luciano R. Gonçalves, 2008. 
 

 

5.6. ANÁLISE DA OCUPAÇÃO HUMANA NA BAIXADA SANTISTA E SUA 
INTERFERÊNCIA NOS MANGUEZAIS 

 

A Região da Baixada Santista, se caracteriza economicamente por exercer 

diferentes funções, dependendo do município há maior destaque para determinada 

atividade econômica, como Cubatão que possui um grande parque industrial, sendo 

essa atividade a de maior destaque para o município. Em Santos, as atividades 

econômicas estão, em sua maioria, relacionadas ao Complexo Portuário, mas o 

município se destaca também no setor turístico. Na maioria dos municípios, as 

maiores rendas estão vinculadas as atividades ligadas à indústria e ao setor de 

serviços, conforme Figura 26. 
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Figura 26. Rendimento médio por atividade na Baixada Santista-SP, em 2001. 

Fonte: Seade (2009), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 
 

Os dados apresentados pela Seade (2009), Figura 26, mostra um maior rendimento 

nas atividades ligadas à indústria nos Municípios de Cubatão, Guarujá e São Vicente, 

na Praia Grande a atividade de maior destaque é o setor de serviços, assim como na 

cidade de Santos. A agropecuária é o setor de menor expressão em rendimento 

médio nos vínculos empregatícios em todos os municípios amostrados. 

Atualmente, as cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista oferecem a 

população local e aos visitantes de cidades próximas uma grande variedade de 

opções de lazer, sendo um grande atrativo nos finais de semana, feriados e férias, 

principalmente para os moradores da cidade de São Paulo. Por ser um berço 

histórico da ocupação européia no Brasil, as cidades de São Vicente e Santos, além 

das inúmeras praias, oferecem aos visitantes a possibilidade de conhecer museus e 

igrejas que revelam o seu passado histórico, como: Igreja Nossa Senhora do Monte 

Serrat, Museu do Porto, Museu dos Cafés Brasileiros, Igreja Matriz, etc. As demais 

cidades também possuem os seus atrativos históricos, em Guarujá é possível visitar 

o Forte dos Andradas e a Capela dos Escravos; em Cubatão a Calçada do Lorena e 
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o Cruzeiro Quinhentista também são atrações locais. As cidades também 

construíram alguns atrativos turísticos, como o Jardim da Orla e o Aquário Municipal 

de Santos, o Horto Municipal e a Ponte Pênsil em São Vicente. 

Durante os trabalhos de campo, em contato com a população local, verificou-se que 

a atividade de pesca, realizada no estuário Santista, é voltada ao lazer ou atividade 

secundária, de complementação de renda ou para obtenção de alimentos para a 

família. 

Constatou-se ainda que há uma tendência para a ocupação de áreas urbanas, nos 

municípios analisados neste estudo: Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São 

Vicente. Os censos do IBGE, dos anos de 1970, 1991 e 2000, apresentam incremento 

da população urbana e declínio da população rural, nos municípios da Baixada 

Santista, conforme apresentado na Figura 27.  
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Figura 27. Totais da população urbana e rural por município da Baixada Santista-SP, 1970 - 2000. 

Fonte: IBGE (2009) censos demográficos: 1970, 1991 e 2000. 
Organização: Martinelli (2009, presente trabalho) 

 

Verifica-se na Figura 27, que o Município de Cubatão ainda mantinha uma parcela 

significativa da população ocupando áreas rurais em 1970, nas décadas seguintes 

apresentou uma diminuição acentuada dessa população rural. Os demais municípios 

já tinham grande parcela da sua população ocupando áreas urbanas e assim se 

mantiveram ao longo desses trinta anos. Destaca-se o Município de Praia Grande que 

só apresentou população rural significativa em 1970 e nas décadas posteriores 
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predominância de população urbana. O Município de Santos apresenta o maior 

número de habitantes, população predominantemente urbana durante o período 

analisado, 1970- 2000. 

Embora, nos últimos anos, o crescimento do PIB na Baixada Santista tenha 

aumentado significativamente, devido ao crescimento e expansão das atividades 

industriais, comerciais, portuárias e turísticas, conforme bibliografia consultada, esse 

crescimento não tem refletido na melhoria da qualidade de vida da população local. 

A educação é um dos índices que pode servir como parâmetro para inferir que não 

houve reflexo na sociedade local ocasionado por esse crescimento econômico. A taxa 

de analfabetismo em pessoas acima de 15 anos tem crescido ao longo dos anos. 

Dados do Seade (2009) mostram que em 1991 havia menos analfabetos que em 

2000, nos Municípios de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente, 

conforme Figura 28. 
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Figura 28. Taxa de analfabetismo na população acima de 15 anos nos municípios da Baixada 

Santista-SP, nos anos de 1991 e 2000. 
Fonte: Seade (2009), organizado por Santos (2009, presente trabalho).. 

 
 

Verifica-se na Figura 28 que todos os municípios analisados tiveram um crescimento 

considerável na taxa de analfabetismo na sua população durante esse período. Como 

não foram encontrados dados anteriores a 1991 não pode-se inferir que esse 

crescimento seja uma tendência, há necessidade de estudos mais específicos para se 

detectar as causas desse aumento. 

Por outro lado alguns índices melhoraram para esses municípios, como o 

atendimento a rede de esgotos, que em 1991 apresentava um atendimento muito 

inferior a 2000 (SEADE, 2009), como mostra a Figura 29.  
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Figura 29. Domicílios atendidos por rede de esgoto sanitário na Baixada Santista-SP, 1991 e 2000. 

Fonte: Seade (2009), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 
 

Os Municípios de Cubatão, Praia Grande e São Vicente foram as que apresentaram 

maior crescimento do atendimento de rede de esgoto sanitário nos anos de 1991 e 

2000, 18,69% para 44,37% em Cubatão; 25,01% para 57,64% em Praia Grande e 

37,66% para 66,72% em São Vicente. Guarujá foi o único município que apresentou 

diminuição no número de atendimento de coleta de esgoto, 74,94% em 1991 para 

72,07% em 2000. Santos mantêm o maior número de atendimento a coleta de esgoto 

entre as cidades pesquisadas, 87,02% em 1991 e 97,42% em 2000. 

Ao analisar os mapas de 1962, 1994 e 2001, Apêndices A, B e C respectivamente, 

verifica-se um adensamento da ocupação, principalmente nas áreas urbanas dos 

municípios da Baixada Santista. Dado também comprovado analisando os dados de 

densidade demográfica divulgados pelo Seade (2009) e apresentado na Figura 30.  
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Figura 30. Densidade demográfica nos municípios da Baixada Santista-SP, 1980, 1994, 2001 e 2009. 

Fonte: Seade (2009), organizado por Santos (2009, presente trabalho). 
 

O Município de São Vicente apresenta a maior densidade demográfica,no período 

analisado, 1980 - 2009. O Município de Santos teve a sua densidade demográfica 

quase triplicada no mesmo período, em 1980 contava com 539,4 hab/km² e em 2009 

1.541,97 hab/km². Guarujá manteve um crescimento aproximadamente proporcional 

no período, 1.054,41 hab/km² em 1980; 1.590,70 hab/km² em 1994, 1.890,55 hab/km² 

em 2001 e 2.191,63 hab/km² em 2009. 

Praia Grande, no período de catorze anos, entre 1980 e 1994, teve a densidade 

demográfica quase duplicada, 438,52 hab/km² (1980) para 971,77 hab/km² (1994), em 

2001 apresentou uma densidade de 1.335,28 hab/km² e em 2009 1.672,03 hab/km². 

O Município de Cubatão, apesar de apresentar uma concentração de indústrias, não 

mantém esses trabalhadores em seu território, estes provavelmente residem nos 

municípios vizinhos, indo para Cubatão para trabalhar, por isso, quiçá, a densidade 

demográfica não aumentou muito ao longo desse período: 551,3 hab/km² em 1980; 

675,89 hab/km² em 1994, 772,8 hab/km² em 2001 e 873,52 hab/km² em 2009.  
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Segundo Paiva (2007), a faixa costeira concentra cerca de um quarto da população 

de todo o País, o que equivale, de acordo com dados do censo do IBGE (2008), a 

cerca de 36,5 milhões de pessoas, tornando a região litorânea a mais densamente 

povoada.  

Para Weber (2003), metade da população brasileira vive a menos de 200 km do mar. 

Essa população está localizada em 400 municípios, o que equivale a uma densidade 

média de 121 hab/km², valor superior à densidade média nacional de 20 hab/km². 

Nos estudos de Tommasi (2003), essa densidade demográfica nacional ficava em 

torno de 17 hab/km², enquanto para o litoral esse valor seria de 87 hab/km², isto se 

deve ao processo histórico de ocupação no Brasil. 

A presença de grandes aglomerações urbanas em áreas de baías e 
enseadas, uma industrialização heterogênea e fortemente poluidora. 
Ao par com uma especulação irrefreável sobre todos os tipos de 
espaços, tem criado sérios problemas de degradação da natureza 
nas faixas costeiras e baixadas litorâneas do Brasil (AB’SABER, 
1982, p.8). 

Os mapas, Apêndices A, B e C, evidenciam, graficamente, que houve mudanças no 

ecossistema manguezal existente na região de estudo, além de revelar a grande 

expansão urbana, ocupação de áreas industriais e diminuição dos principais 

ecossistemas litorâneos: Manguezais, Restingas e Floresta Ombrófila Densa, essa 

vegetação foi retirada de suas áreas originais, nos quais foram construídas novas 

instalações urbanas. 

Menezes (1999) verificou que é possível a recuperação dos manguezais alterados 

do Município de Cubatão, por meio do plantio de propágulos e plântulas de mangue. 

Considera ainda que, o envolvimento da comunidade ribeirinha contribui para o 

sucesso dos projetos de recuperação ambiental. É possível recuperar áreas de 
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manguezais, desde que o poder público viabilize projetos, integrando a comunidade 

local e divulguem a preservação dos ambientes junto ao grande número de turistas 

que visitam a região. 

As indústrias e mineradoras existentes na região da Baixada Santista, assim como 

as instalações de oleodutos e gasodutos devem ser rigorosamente controladas, a 

fim de evitar acidentes na produção, armazenamento e transporte de materiais. Para 

isso se faz necessário, que essas instalações sigam os padrões ambientais 

existentes e que novos estabelecimentos, quando tiverem aprovação de instalação, 

também sigam essas normas. 

A atual situação dos manguezais da Baixada Santista não é a ideal, visto que, em 

muitos lugares estão sujeitos a tensores, causados pelas atividades humanas, e 

como considera Ross (1995), o ambiente precisa de tempo e trégua para se 

recuperar. O manguezal é um ecossistema de grande resiliência e pode se adaptar 

às modificações ambientais (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990). Por isso, 

considera-se que, se os tensores forem cessados o ambiente terá condições de se 

regenerar. Uma possibilidade para viabilizar essa recuperação é a criação de 

Unidades de Conservação, para que ambientes importantes, como os manguezais, 

possam continuar exercendo seu papel na manutenção da vida no Planeta. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Apesar da ocupação de ambientes costeiros ser uma realidade histórica, essa 

pressão vem se intensificando, principalmente nas últimas décadas. Por 

consequência os ecossistemas litorâneos não conseguem absorver todas essas 

alterações, tendo os seus processos e a sua dinâmica modificada e, às vezes, 

totalmente desestruturadas. Devido ao modo de produção da sociedade atual, as 

iniciativas de conservação dessas áreas são prejudicadas, visto que, empresários e 

governantes consideram como prioritário o crescimento econômico, não se 

importando com a resposta do ambiente as suas intervenções. 

As fontes potenciais de poluição, na Baixada Santista-SP, estão relacionadas, 

principalmente à presença de atividades portuárias, industriais e residenciais. Como 

as atividades agrícolas, atualmente, não são tão difundidas nesta região, elas 

contribuem menos com o lançamento de poluentes, no ar, na água e no solo.  

Devido à grande diversidade de produtos que circulam no Porto de Santos, as fontes 

de poluição no estuário também são múltiplas, podendo ocorrer poluição pelo 

escoamento de granéis líquidos (solventes, petróleo, etc.) e de granéis sólidos 

(grãos, produtos químicos, etc.). O esgoto doméstico é uma das fontes de intensa 
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poluição no estuário da Baixada Santista, o que ocasiona a eutrofização do 

ambiente aquático, comprometendo, desta forma, a qualidade das águas. 

Durante esse trabalho, verificou-se que as possíveis causas das alterações dos 

manguezais na Baixada Santista são diversas: mudanças nos fluxos hidrográficos, 

barramento e abertura de canais; mudanças no sistema de drenagem dos rios; 

construção de aterros, para expansão imobiliária e industrial; frequentes 

derramamentos de petróleo, provenientes das atividades portuárias - Porto de 

Santos, e do transporte e armazenamento de produtos; despejo de efluentes 

industriais e domésticos nos rios e solo; deposição de resíduos e lixões; construção 

de ferrovias, rodovias e demais estradas; extração mineral e realização de atividades 

extrativistas. 

Um dos tensores de maior impacto nos manguezais é a modificação da topografia e 

dos cursos fluviais. As alterações dos fluxos dos rios e canais de marés são 

ocasionadas, geralmente, por construções de vias de acesso e instalações 

imobiliárias. Essas obras não deveriam interferir no aporte de água, doce e salgada, 

no manguezal, visto que, podem ocasionar a perda das condições de manutenção 

do ecossistema. 

Os manguezais devem ser mantidos na região estuarina da Baixada Santista - SP, 

pois mesmo possuindo alterações esse ecossistema ainda realiza suas funções 

ambientais, entre elas, a retenção de sedimentos, visto que sua retirada ocasiona 

maior assoreamento nos canais fluviais. 

É fundamental a preocupação com a destinação adequada dos resíduos 

provenientes das constantes dragagens dos canais locais, visto que, esses resíduos 
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não podem ser depositados livremente em áreas de mangues. Maior atenção deve 

ser dada aos sedimentos que contêm poluentes, como graxas, óleos e metais 

pesados, que devem receber tratamento adequado. 

Com a presente pesquisa foi possível analisar as alterações dos manguezais da 

Baixada Santista–SP, durante o período de 1962 a 2009, as técnicas de 

sensoriamento remoto possibilitaram a comparação de uma mesma área em datas 

diferentes, aliadas a realização de trabalho de campo. Considera-se, portanto, que 

seja possível acompanhar o desenvolvimento de um fenômeno utilizando fotografias 

aéreas, interpretando como está distribuído espacialmente esse fenômeno e a 

dinâmica que ele apresenta ao longo dos anos. Reconstituindo, dessa forma, o seu 

histórico e possibilitando a discussão do seu arranjo no futuro, permitindo assim que 

ações de planejamento sejam propostas.  

A utilização de fotografias aéreas na elaboração dos mapas possibilitou uma visão 

sinóptica da região da Baixada Santista, como a área de estudo possui uma grande 

extensão, com a utilização dessa técnica foi possível ter uma visão de conjunto e 

multitemporal desse espaço. 

As atividades de recuperação desse ecossistema devem ser incentivadas pelo poder 

público, e ações que promovam o seu desmatamento e aterramento, como a 

ocupação urbana, industrial e portuária, devem ser evitadas. Verificou-se que os 

manguezais da Baixada Santista, independente do seu estado de conservação, 

proporcionam melhorias ambientais para o estuário.  
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Durante a pesquisa constatou-se que os manguezais da Baixada Santista, recebem 

poluentes, em quantidade maior do que o próprio ecossistema consegue depurar. 

Entretanto, nos trabalhos de campo observou-se que, mesmo possuindo alterações 

o manguezal se faz presente em grande parte do estuário, realizando suas funções 

biológicas e possibilitando a ocorrência de vida, oferecendo abrigo e alimentação 

aos seus habitantes: peixes, crustáceos, aves, mamíferos e até mesmo o homem, 

contraditoriamente o seu maior predador. 

Classificar os manguezais da Baixada Santista como área de manguezais 

degradados não auxilia esse ambiente, pelo contrário, deixa argumentos para que 

empresários, com pretensões de expansão das instalações industriais e portuárias, 

utilizem essa prerrogativa para proporem novas infra-estruturas, tendo como 

principal discurso o crescimento econômico do país. 

Espera-se que, essa dissertação, contribua na divulgação dos dados apresentados: 

o manguezal existe em vários locais da Baixada Santista e, independentemente do 

seu estado de conservação, ainda realizam funções vitais, servindo de abrigos para 

diversos animais, de pouso para aves migratórias, retendo os sedimentos levados 

pelos cursos fluviais, reduzindo a erosão costeira, auxiliando na manutenção dos 

estoques pesqueiros e, principalmente, são importantes por si só, assim como todos 

os ecossistemas, pois fazem parte de um sistema maior, e se forem retirados, de 

seus locais de origem, ocasionarão mais danos ao ambiente, do que sendo 

mantidos e tendo a possibilidade de recuperarem o seu habitat natural. 

A conservação dos manguezais da Baixada Santista é imprescindível, pois essas 

áreas podem servir como reservas para obtenção de propágulos e plântulas, para 
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regeneração de manguezais alterados. As áreas em processo de recuperação 

também devem ser asseguradas, para que essa recuperação possa ocorrer de 

forma eficiente. É necessário que se assegure a conservação desses ambientes 

com a instituição de unidades de conservação, visto que, somente o título de área 

de preservação permanente não assegura a sua proteção. Com a instalação de 

unidades de conservação será possível a realização de planos de recuperação 

ambiental e atividades de uso sustentável. 

Considera-se que o processo de alteração dos manguezais da Baixada Santista está 

diretamente associado à história de ocupação da região. Entende-se que o melhor 

uso, para qualquer área de manguezal é deixar esse sistema como área 

conservada, pois somente dessa forma será possível manter todos os valores 

atribuídos ao ecossistema. 
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