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                                            R E S U M O 

 
Os conceitos e técnicas que envolvem a caracterização dos 
bosques de mangue são amplamente conhecidos e utilizados 
em diversas pesquisas, teses e relatórios técnicos elaborados 
para distintas finalidades, seja com o intuito de identificar e 
descrever o bosque, acompanhar a evolução de impactos ou 
ainda apontar áreas prioritárias para o gerenciamento 
ambiental. Entretanto há uma grande carência de 
informações sobre como o manguezal é estudado para efeito 
de elaboração de EIA/RIMA. Assim, com o objetivo de 
identificar qual a abordagem utilizada nesses documentos 
para análise de áreas de mangue e registrar se os mesmos 
adotam os conceitos e técnicas usuais de pesquisa para esse 
ecossistema, o presente estudo consiste em uma revisão de 
oito EIA/RIMA referentes a regiões litorâneas do Estado de 
São Paulo. 

 
Como não existe um procedimento técnico que propicie a 
discussão do estudo dos manguezais no contexto da 
elaboração de EIA/RIMA, foi necessário delinear um 
procedimento de investigação que se adequasse a presente 
proposta. Os levantamentos de informações contidas nos 
EIA/RIMA basearam-se na metodologia recomendada para 
estudo dos manguezais. Os diagnósticos foram classificados 
quanto a natureza dos dados apresentados em primários e 
secundários,  e quanto a sua tipologia em qualitativos  ou 
quantitativos. Nos prognósticos foram identificadas e 
comparadas as bases empíricas e/ou conceituais usadas, 
bem como os tipos de monitoramento e medidas mitigadoras 
propostas. 

 
Verificou-se que os diagnósticos dos manguezais são 
predominantemente baseados em dados primários e 
secundários qualitativos, ou seja, a ocorrência de medidas de 
campo são raras. Os prognósticos caracterizam-se 
basicamente pelo uso de medidas qualitativas. Somente um 
EIA/RIMA apresentou proposta de monitoramento em área de 
manguezal. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

  O manguezal é conceituado como um ecossistema costeiro, situado 

nas regiões tropicais e subtropicais, ocorrendo  junto a desembocadura de rios, 

estuários e lagunas costeiras, até onde houver influência de marés. Os 

manguezais são ecossistemas de transição entre os ambientes oceânico e 

terrestre (Schaeffer-Novelli, 1989). 

  A importância desse ecossistema tem sido destacada por diversos 

autores, como, por exemplo, Lindén & Jernelöv (1980), Cintrón & Schaeffer-

Novelli (1983a) e Pool et al. (1975), ao considerarem os manguezais como 

ecossistemas altamente produtivos, devido a grande quantidade de matéria 

orgânica gerada neste ambiente e liberada para as águas costeiras na forma de 

detritos, compondo a base alimentar de várias espécies de caranguejos, 

camarões e peixes de valor comercial. Tais considerações estão fundamentadas 

nos trabalhos de Heald (1969) e Odum (1970), que apresentaram as primeiras 

evidências sobre a relação existente entre a matéria orgânica produzida pelo 

mangue, constituída principalmente de material foliar, sua exportação e a 

fertilidade  das águas costeiras adjacentes. 

  Alem da exportação de detritos para o estuário, Maciel (1989) cita a 

importância do manguezal como fixador de sedimentos e habitat para as espécies 

de valor comercial. Diegues (1990), sintetizando a opinião dos especialistas 

nesse ecossistema, destaca outras importantes funções desempenhadas pelo 

manguezal, tais como: proteção da linha de costa, berçário para inúmeras 
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espécies de peixes, crustáceos e moluscos, além da manutenção da qualidade da 

água. 

  Embora os mangues estejam bem adaptados para serem bem 

sucedidos em condições de altas temperaturas, substratos anaeróbicos e 

variações de salinidade, existem certas situações, tanto naturais como induzidas 

pelo homem, para as quais são extremamente vulneráveis (Odum & Johannes, 

1975). De acordo com Schaeffer-Novelli (1989), estes ecossistemas estão sob 

forte influência dos processos continentais, tais como a drenagem das águas e os 

efeitos das atividades antrópicas, devido a sua condição de ecótono. 

  O manguezal, segundo Pannier & Pannier (1980), é um sistema 

aberto em relação ao fluxo de energia e matéria, que reage ostensivamente a 

qualquer influência anormal externa. De acordo com estes autores, sua 

característica dinâmica se manifesta nas alterações em sua estrutura florística e 

faunística (dinâmica populacional), pelos processos de transformações continuas 

de seus solos (dinâmica pedológica) e pela sua capacidade  de fixação de 

energia e síntese de matéria orgânica, sob a influência reguladora dos fatores 

ambientais particulares de seu ambiente (dinâmica produtiva). 

  O conhecimento acumulado sobre as respostas dos manguezais 

submetidos a diferentes causas antrópicas e naturais foi reunido e revisto por 

Lugo & Snedaker (1974) e Odum & Johannes (1975). Estes últimos autores 

afirmam que havia pouca informação detalhada sobre o tema e em muitos casos 

basearam-se em observações pessoais ou comunicações ainda não publicadas 

de outros pesquisadores. Entretanto, em revisões bibliográficas mais recentes, 
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realizadas por Lugo et al. (1980) e Cintrón & Schaeffer-Novelli (1983b), fica 

evidente o crescimento de investigações sobre o assunto, embora a maioria das 

pesquisas se concentre nas regiões da Flórida e Porto Rico. 

  Uma das mais importantes considerações sobre o tema é efetuada 

no trabalho de Lugo et al. (1980), onde os autores postulam que as respostas dos 

manguezais a uma variedade de pressões antrópicas ou naturais tendem a seguir 

padrões comuns, podendo ser interpretadas e explicadas por intermédio do 

conhecimento atual do funcionamento destes ecossistemas. 

  No Brasil os manguezais estão distribuídos desde o Oiapoque 

(4°30’ N), no extremo setentrional, até Laguna (28°30' S), em Santa Catarina, 

(Schaeffer-Novelli, 1989). Relatos de Lamberti (1969), mostram que estudos 

sobre problemas ecológicos ou fisiológicos da vegetação dos mangues brasileiros 

eram muito escassos, havendo predominância de pesquisas com enfoque 

direcionado a composição florística. Este fato também pode ser evidenciado no 

extenso levantamento bibliográfico realizado por Schaeffer-Novelli (1986), 

abrangendo o período de 1614 a 1986. 

  Na última década, estudos voltados ao mapeamento, as 

características estruturais e funcionais, a estimativa de produção do ecossistema 

e a sua vulnerabilidade a impactos induzidos pelo homem, vem sendo 

desenvolvidos por diferentes grupos de pesquisas, nos diversos estados 

brasileiros (Schaeffer-Novelli, 1987). 

  Os resultados das pesquisas brasileiras, conforme esclarece Adaime 

(1987), ainda são poucos e alguns ainda não foram publicados, porém os dados 
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gerados possibilitarão a realização de comparações entre diferentes regiões, já 

que seguiram uma metodologia padronizada para o estudo dos manguezais. 

  Nos manguezais do Estado de São Paulo, Adaime (1987), registrou, 

a época, a existência de três grupos que estudavam a caracterização estrutural 

dos bosques de mangue para distintas aplicações, tais como: a identificação de 

áreas para monitoramento e preservação, realizada pela CETESB 1 , o 

acompanhamento de um mangue impactado por derramamento de óleo, efetuado 

pelo Grupo Bertioga e as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo do Projeto 

Manglar - CIRM / IOUSP 2 que visam, futuramente, correlacionar a produção do 

manguezal com a produção pesqueira na região estuarino - lagunar de Cananéia. 

  Uma característica importante desta metodologia, fundamentada no 

conhecimento teórico e empírico do ecossistema manguezal, é o fato da mesma 

se adequar muito bem ao desenvolvimento de trabalhos no âmbito das pesquisas 

básica e aplicada de distintas finalidades. Em 23 de janeiro de 1986 surgiu no 

país um novo campo de aplicação das técnicas de estudo dos manguezais e do 

conhecimento sobre as respostas destes ecossistemas a diferentes pressões 

antrópicas. Nesta data, entrou em vigor a Resolução CONAMA 001/86, instituindo 

na legislação ambiental brasileira os critérios básicos de obrigatoriedade de 

apresentação do estudo prévio de impacto ambiental para o licenciamento de 

atividades modificadoras do meio ambiente. 

  A Resolução fixada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

                                            
1  Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 
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(CONAMA), segundo FEEMA (1986), dispõe sobre os elementos básicos para 

execução de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e da apresentação do Relatório 

de Impacto Ambiental, conhecido pela sigla RIMA, viabilizando a implementação 

do processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) no país. A Avaliação de 

Impacto Ambiental ou AIA, de acordo com Bailey et al. (1992), é um processo 

utilizado para prever os impactos ambientais potenciais de um projeto de 

desenvolvimento, identificar e fixar medidas mitigadoras para controlá-lo e 

auxiliar, através de informações geradas no estudo, os tomadores de decisão na 

responsabilidade de permitir ou recusar a aprovação do referido projeto. 

  Vale destacar que no contexto legal da proteção aos manguezais, 

conforme relato de Maciel (1987), tanto a fauna quanto a flora encontram-se sob  

proteção da legislação ambiental federal, através do Código Florestal (Lei 

4771/65) e Código de Caça e Pesca (Lei 5197/67). Estas leis protegem os 

mangues somente de intervenções humanas diretas, tais como a supressão da 

vegetação e a captura da fauna dos manguezais. Entretanto, pelo fato desse 

ecossistema ser extremamente vulnerável a interferências externas, podem 

ocorrer situações em que as alterações antrópicas em áreas próximas aos 

manguezais interfiram negativamente sobre os mesmos. 

  Assim, a Resolução CONAMA 001/86, ao se somar as demais 

legislações que garantem a preservação dos manguezais, pode ser entendida 

como um acréscimo à proteção jurídica aos mangues, pois também contempla a 

                                                                                                                                     
2  Comissão Interministerial dos Recursos do Mar / Instituto Oceanográfico da USP. 
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avaliação dos impactos diretos ou indiretos causados a este ecossistema por 

ações antrópicas, em áreas adjacentes ao mesmo, quando da implantação de um 

empreendimento. Para que este recente mecanismo de proteção seja eficiente, há 

que se considerar os aspectos técnicos e científicos da elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA), já que tal estudo se constitui no principal procedimento 

de aplicação da Resolução CONAMA 001/86. 

  Embora a literatura científica seja vasta, composta por pesquisas 

originais, teses e relatórios técnicos, os trabalhos sobre a AIA no país são ainda 

extremamente escassos e atualmente, como assinalam Fowler & Aguiar (1991), 

prevalece uma ênfase na abordagem dos aspectos legais e institucionais da 

análise ambiental, pelo fato do Brasil ter uma história curta neste campo de 

atividade. Há uma grande carência de informações sobre a real situação dos 

EIA/RIMA no que se refere as considerações científicas e técnicas em relação as 

pesquisas em ciências biológicas, especialmente em ecologia dos manguezais. 

  Assim, diante da relevância da AIA como instrumento da política 

ambiental brasileira e devido ao seu sucesso estar vinculado aos procedimentos 

adotados quando da elaboração dos Estudos de Impactos Ambientais, este 

trabalho realiza uma revisão de oito EIA/RIMA referentes a áreas de mangue no 

Estado de São Paulo, com o intuito de verificar se os seus diagnósticos e 

prognósticos ambientais utilizam conceitos e técnicas  usuais  de  pesquisa  

descritas para este ecossistema. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

  Neste capítulo serão apresentadas algumas características gerais 

dos manguezais, bem como diversas técnicas para pesquisa nesse ecossistema. 

Em seguida são levantadas as definições, leis, critérios e comentários referentes 

aos Estudos de Impacto Ambiental, visto que a presente dissertação trata de 

manguezais no contexto de EIA/RIMA. 

  

 2.1.  Manguezais 

 

  2.1.1.  Características gerais dos manguezais 

   

  O manguezal, segundo Pannier & Pannier (1980), é um sistema 

ecológico costeiro tropical anfíbio, situado na interface entre terra firme e mar 

aberto, caracterizado por certa diversidade taxonômica vegetal cujo denominador 

comum é a forma arbórea de vida, representando uma unidade integrada, auto-

suficiente, com componentes vegetais e animais altamente adaptados as 

condições especiais do ambiente, tais como: solos periodicamente submersos 

pela ação das marés, variação de salinidade e um clima bastante homogêneo. 

  A distribuição dos manguezais é apresentada em  diversas 

publicações, como em Cintron & Schaeffer-Novelli (1983a), Macnae (1968), 

Snedaker (1973), e considerada em detalhes em Chapman (1976). De um modo 

geral, sua ocorrência está restrita aos trópicos mas, segundo Macnae (1968), já 
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foram localizados mangues a 35° de Latitude N (Ilha Kgushu) e a 40° de latitude S 

(Nova Zelândia).  Entretanto, de acordo com Cintron & Schaeffer-Novelli (1983a), 

os mangues que ocasionalmente  se estendem a latitudes mais altas, apresentam 

vegetação com baixo desenvolvimento estrutural devido a sua limitada tolerância 

ao rigor do clima nessas regiões.  

  No território brasileiro, segundo Schaeffer-Novelli & Cintron-

-Molero (1994), o ecossistema encontra-se distribuído ao longo de praticamente 

toda a costa e, dentre os Estados litorâneos, apenas o Rio Grande do Sul não 

registra presença de cobertura vegetal típica de manguezal. Nesse trabalho, os 

autores relatam que, segundo Saenger et al. (1983), os manguezais abrangem   

25.000 Km² de território brasileiro.  Já em mapeamento realizado por 

Hertz (1987), através de levantamentos aerofotogramétricos, a área total de 

espaços da costa brasileira ocupados por manguezais corresponde a  

9.802,81 Km², sendo 2,34% situados na  região do Estado de São Paulo. 

  Quanto a formação vegetal, Schaeffer-Novelli & Cintron-

-Molero (op. cit.) relatam que nos bosques brasileiros há ocorrência de  sete 

espécies: Rhizophora mangle, Rhizophora racemosa, Rhizophora harrisonii, 

Avicennia germinans, Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa e 

Conocarpus erecta. Em relação aos manguezais da costa sul e sudeste brasileira, 

Schaeffer-Novelli(1987) relata que a vegetação é constituída por três gêneros 

(Rhizophora, Avicennia e Laguncularia) e quatro espécies (R. mangle, A. 

schaueriana, A. germinans e L. racemosa),  e por elementos não típicos aos 

mangues, como Conocarpus erecta, Hibiscus tiliaceus e Acrostichum aureum. 



9  

  As espécies vegetais dos mangues apresentam adaptações 

fisiológicas e morfológicas  para sobreviverem sob condições de  alta salinidade 

da água e do solo, de níveis muito baixos de oxigênio no solo, de freqüentes 

inundações pelas marés, etc.  Dentre as principais adaptações, citadas por 

diversos autores 3 , destacam-se: as estruturas destinadas ao controle interno de 

concentração de sais, como as glândulas excretoras de sais presentes nas folhas; 

os sistemas radiculares (raízes aéreas e pneumatóforos) que, além de permitirem 

a fixação da planta em solo frouxo, desempenham a função de garantir as trocas 

gasosas com o ambiente; e, por último, a reprodução por viviparidade, isto é, o  

desenvolvimento do embrião preso a planta-mãe, desprendendo-se da mesma 

somente quando a nova plântula estiver formada. 

  Os manguezais abrigam ainda outras espécies vegetais que, embora 

não sejam exclusivas desse ambiente, ocorrem em associação a sua vegetação 

típica. Na literatura (Lamberti, 1969; Chapman, 1976; Lacerda, 1984; Por et 

al., 1984) são encontradas referências sobre a presença de epífitas nas árvores, 

abrangendo espécies de orquídeas, bromélias e líquens, e de associações de 

macroalgas bentônicas colonizando as bases dos troncos, pneumatóforos e 

raízes escoras. 

  No que diz respeito a composição da fauna, Macnae (1968) 

considera que a fauna encontrada nos mangues pode ser dividida em dois tipos:  

epifauna de formas móveis e errantes (diversos moluscos e gastrópodes e alguns 

                                            
3  Cintrón & Schaeffer-Novelli (1983a), Lacerda (1984), Lindén & Jenelöv (1980), Maciel (1989). 
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caranguejos) e infauna de formas perfurantes (pequenos crustáceos, alguns 

bivalves e um gênero de peixe). Neste último grupo, o autor inclui ainda os 

nemátodos e outros pequenos vermes que, segundo Gerlach (1958), são também 

um constituinte importante  da fauna perfurante nos manguezais brasileiros.   

  Quanto aos animais que se utilizam dos manguezais, os trabalhos 

de Macnae (1968) e Snedaker (1973), registram várias espécies de peixes, aves 

marinhas e terrestres e alguns mamíferos.  

  Do ponto de vista funcional do ecossistema, a fauna é fundamental 

na decomposição do material vegetal produzidos nos bosques de mangue pois, 

como bem destacam Lugo & Snedaker (1974), a matéria orgânica produzida pela 

cadeia detrítica é que confere ao manguezal o seu principal valor.  Os trabalhos 

de Heald (1969) e Odum (1970) apresentaram as primeiras evidências sobre os  

detritos gerados no manguezal assumirem grande importância para a fertilidade 

das águas costeiras. Heald (1969)  mostrou que 40% dos detritos em suspensão 

nas águas dos estuários próximos a Everglades, na Flórida, eram provenientes  

dos manguezais e, segundo Cintron & Schaeffer-Novelli (1981), na pesquisa 

realizada por Odum (1970) ficou estabelecida a relação entre  a decomposição 

das folhas de R.mangle  e a produção pesqueira. 

  O processo de decomposição tem como base a serapilheira 

produzida pelo bosque, composta principalmente por material foliar. Inicialmente 

esse material é colonizado por diversos organismos (fungos, bactérias e 

protozoários), utilizado como alimento por um grupo de pequenos animais, como  

nemátodos copépodos e turbelários, e gradualmente degradado por pequenos 
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caranguejos e anfípodos, transformando-se por fim em partículas de detritos que 

podem ser transportadas para as águas adjacentes pela ação das marés. 

  Nesse contexto, o manguezal é considerado como um sistema 

aberto no que diz respeito a matéria e energia e, conforme destacado por Lugo & 

Snedaker (1974) e Wolanski et al. (1992), tanto o transporte de matéria para o 

interior do bosque, como sua reciclagem e conseqüente exportação dependem de 

fatores biológicos (acúmulo de biomassa, produção de serapilheira, 

decomposição, atividade da fauna, etc.) que, por sua vez, são fortemente 

influenciados por fatores físicos, como marés, escoamento, precipitação. 

  De acordo com Cintrón & Schaeffer-Novelli (1983a), os bosques de 

mangue reagem aos fatores ambientais por meio de uma grande variabilidade em 

seu desenvolvimento estrutural. Segundo os autores, dentre os fatores que 

controlam a estrutura dos bosques de mangue incluem-se: as flutuações de maré 

(com ciclos diários, mensais e anuais), a periodicidade do escoamento de água 

(geralmente acima de um ciclo anual), a entrada de nutrientes (usualmente 

ligadas aos períodos hidrológicos de escoamento), as secas (algumas vezes com 

períodos de vários anos) e a salinidade do solo. Tais condições físicas atuam 

como aportes energéticos ao manguezal, condicionando o desenvolvimento da 

vegetação e, em conseqüência, a produtividade do bosque. Com o intuito de 

associar a fisiografia local com o desenvolvimento estrutural e funcional dos 

bosques, Lugo e Snedaker (1974) desenvolveram uma classificação que, 

posteriormente, modificada por Cintrón et al. (1980), resultou em três tipos 

distintos de bosque, conforme segue: 
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• ribeirinhos: crescem junto aos principais cursos de rios e estão submetidos a 

um fluxo lateral de água com baixa salinidade. 

• bacia: crescem em depressões onde o fluxo de água é lento e o movimento 

vertical da água prevalece sobre seu fluxo lateral. 

• franja: crescem a beira do mar ou de outros corpos d’água e estão expostos a 

flutuações verticais de água. 

 Cada um deles reflete um conjunto diferente de condições ambientais que se 

ajustam e formam uma fisionomia particular, incluindo as espécies de plantas e 

animais que o compõem e que também o deixam mais ou menos susceptível a 

certos tipos de tensores ambientais (Lugo et al., 1980). 

   A definição de tensor, segundo Cintrón & Schaeffer-Novelli (1983a),   

se aplica a qualquer evento, condição ou situação que cause um aumento dos 

gastos de manutenção de um sistema, sendo a perda de energia ocasionada pela 

operação do tensor definida como tensão ou estresse. A magnitude de qualquer 

tensão é quantificável pelas alterações que causa nos fluxos de energia, pela 

eliminação de fluxos ou pelo aumento no custo energético de reparar ou reabilitar 

o sistema (Odum, 1967. In: Cintrón & Schaeffer-Novelli, op. cit.). 

    As áreas de mangue estão sujeitas a tensores naturais e antrópicos, 

os quais podem atuar no sistema de um modo crônico ou agudo (Cintrón & 

Schaeffer-Novelli, 1983b). Os tensores agudos operam sobre o sistema por um 

curto período de tempo, permitindo que o mesmo se recupere assim que se 

reduza ou cesse a atuação do tensor. Já os tensores ditos crônicos expõem o 

sistema a efeitos contínuos, inviabilizando sua recuperação ao estado anterior à 
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situação de tensão. 

   Lugo (1978) realizou uma ampla revisão sobre os conceitos que 

envolvem a atuação dos tensores nos ecossistemas. O referido autor identificou 

cinco tipos de tensores e por verificar que distintos tipos de tensores afetam 

diferentes setores funcionais do sistema, postulou que a resposta do sistema a 

um determinado tensor dependerá do ponto em que o tensor estiver atuando 

sobre o sistema. Os cinco tipos de tensores classificados por Lugo (1978) são: 

• Tipo 1 - Alteram a natureza da fonte primária de energia. 

• Tipo 2 - Desviam a fonte primária de energia antes desta ser transformada 

quimicamente pelo sistema. 

• Tipo 3 - Desviam a energia do sistema após esta ser transformada 

quimicamente pelo mesmo, porém antes de ser incorporada à sua estrutura. 

• Tipo 4 - Removem a energia armazenada pelo sistema. 

• Tipo 5 - Aceleram a taxa de respiração do sistema. 

  De acordo com Lugo et al. (1980), o tensor do tipo 4 pode ser 

subdividido em quatro sub-tipos: 

Sub-tipo 4a - Quando envolve os fatores limitantes para a fotossíntese. 

Sub-tipo 4b, 4c e 4d - Quando removem qualquer outra porção da estrutura do  

ecossistema. 

  A tabela I indica  alguns dos tensores naturais e antrópicos 

revisados no estudo de Lugo et al. (1980). Vale ressaltar ainda a importância 

destes aspectos conceituais na Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) pois, 

segundo Lugo et al. (1978), se existem padrões de respostas dos ecossistemas a 
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tensores, este conhecimento pode ser utilizado para prever os impactos humanos 

sobre os ecossistemas naturais. 

 

  2.1.2.  Técnicas de pesquisa em manguezais 

 

  Os procedimentos metodológicos empregados na caracterização 

estrutural e funcional dos bosques de mangue estão reunidos em duas 

publicações nacionais.  A primeira trata de uma proposta de estudos, elaborada 

por Cintrón & Schaeffer-Novelli em 1981, com a finalidade de orientar os 

procedimentos de pesquisa em marismas e manguezais. A segunda configura-se 

como um manual de métodos específico para áreas de mangue, preparado por 

Schaeffer-Novelli & Cintrón (1986), e reúne as técnicas utilizadas para medição 

dos parâmetros estruturais e de algumas variáveis funcionais do ecossistema. 

Nessas duas publicações torna-se evidente a relevância do uso de variáveis 

estruturais e funcionais na descrição e interpretação do sistema manguezal para 

viabilizar decisões sobre a adequada administração de seus recursos. Segundo 

os autores a primeira fase do estudo corresponde a identificação e descrição dos 

recursos do mangue. Esta fase, em resumo, compreende principalmente: 

interpretação de fotografias aéreas e reconhecimento de campo para registro da 

extensão do bosque e subsidiar a seleção das áreas a serem estudadas; 

descrição das características das marés e dos dados climáticos, principalmente 

temperatura do ar e pluviosidade, dada a sua importância no grau de 

desenvolvimento da vegetação; coletas de água intersticial para registro da 
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salinidade do solo bem como de sedimento para determinação de sua 

granulometria. A segunda fase do estudo trata de registrar as variáveis estruturais 

do bosque, envolvendo principalmente a classificação do tipo fisiográfico do 

mangue, a identificação das espécies vegetais, as medições de diâmetro das 

árvores e altura das copas por meio do método de parcelas ou quadrantes, além 

de algumas medidas referentes aos aspectos funcionais do bosque. 

  As técnicas empregadas para medir as variáveis estruturais dos 

bosques de mangue são bem conhecidas, pois são baseadas em trabalhos de 

ecologia florestal, com adaptações para melhor adequação do seu uso nessas 

áreas, contendo recomendações técnicas sobre onde e como efetuar as medidas 

de DAP e altura nas árvores, número de parcelas e direcionamento das mesmas, 

etc. 

  O uso do método das Parcelas, segundo Martins (1979), é 

tradicional em levantamentos fitossociológicos e sua aplicação no Brasil conta 

com uma prática de mais de um quarto de século. Descrições sobre a aplicação 

dos métodos de Parcelas, Quadrantes e Perfis Transversais para quantificar as 

formações vegetais são encontrados em diversos trabalhos de pesquisa, além 

das publicações acima mencionadas. 

  Uma técnica qualitativa comumente utilizada para análise da 

vegetação é a sua descrição fisionômica que, segundo Brower &  Zar (1984) é um 

procedimento botânico facilmente utilizado por não especialistas, consistindo em 

uma descrição da organização básica, aparência geral e formas específicas da 

vegetação. Essa técnica corresponde a uma das atividades que compõem a 
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primeira fase de estudos em manguezais, precedendo a aplicação de técnicas 

quantitativas para caracterização estrutural do bosque. 

  Uma análise sobre a utilização de fotos aéreas e sua aplicação ao 

estudo dos manguezais pode ser encontrada em Machado (1992). Nesse trabalho 

a citada autora utilizou fotos aéreas e dados de  campo para analisar a cobertura 

vegetal de um mangue impactado por derrame de petróleo. O trabalho também 

testou a eficiência da fotointerpretação na identificação de diferentes fisionomias 

da cobertura vegetal e o registro fotográfico do dossel como indicador das 

condições da vegetação. 

  Medidas  dos parâmetros estruturais dos bosques de mangue, como 

altura, diâmetro e medidas foliares, tem sido amplamente utilizadas nos estudos 

sobre atuação de tensores ou em trabalhos de caracterização geral dos bosques. 

Tratam-se de  medidas relativamente fáceis de serem efetuadas, não exigindo o 

uso de equipamentos ou materiais sofisticados.  

  Dentre os parâmetros para caracterização funcional dos bosques, 

Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986), descrevem os procedimentos para realização 

de medidas foliares (comprimento e largura, área e porcentagem de pastoreio) 

comentando seu uso como indicadoras da qualidade ambiental do bosque e o 

aumento excessivo da porcentagem da área foliar pastoreada como indicativo de 

condições ambientais desfavoráveis. 

  Nos trabalhos de Lugo et al. (1980), Ponte et al. (1987) e Rodrigues 

et al. (1989) foram utilizadas medidas foliares para verificar os efeitos da poluição 

por óleo em bosques de mangue. Rodrigues & Roquetti-Humaytá (1988) 
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determinaram, por meio de análise em laboratório, os níveis de metais pesados 

nas folhas de mangue de diferentes áreas, onde também foram medidas as 

variáveis estruturais desses bosques. Correlacionando esses dados, as citadas 

autoras evidenciaram uma tendência a redução na qualidade estrutural da 

vegetação em relação a poluição, mas, em alguns bosques, o fator degradação 

não foi exclusivamente químico, havendo interações com alterações físicas nas 

proximidades, como, por exemplo, a interrupção de fluxos de água. 

  No trabalho de Lugo et al. (1980), também são comentados outras 

pesquisas onde medidas estruturais dos bosques estão relacionadas com outros 

tensores, como, por exemplo, área basal e altura média das árvores em relação a 

salinidade do solo, variação na área basal do bosque em função da profundidade 

de areia, altura das árvores em relação a temperatura do ar, etc. 

  Em resumo, é válido afirmar que a determinação do parâmetro a ser 

medido torna-se mais fácil uma vez conhecido o tipo de tensor e seu principal 

ponto de ataque ao sistema e também que a realização de medidas estruturais 

tem mostrado eficiência tanto na caracterização do ecossistema como no 

acompanhamento de impactos. 

 

 

 2.2. Revisão da literatura de EIA 

   
  Sanchez (1991b) enfoca como ocorreu a implantação da AIA, 

relatando que, em boa parte dos países, a Avaliação de Impacto Ambiental surgiu 
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da iniciativa de um grupo reduzido de técnicos, adquirindo paulatinamente 

expressão legal e, em conseqüência, sendo incorporada ou integrada aos 

procedimentos administrativos existentes. O referido autor destaca que houve um 

período de aprendizado, no qual os objetivos deste novo instrumento - Avaliação 

de Impacto Ambiental - foram sendo divulgados juntamente com os procedimentos 

que visavam po-los em prática e, paralelamente, foi necessário ensinar como 

fazer uma Avaliação de Impacto Ambiental, multiplicando-se por conseguinte os 

cursos, seminários, mesas redondas e outras formas de divulgação entre 

técnicos. Sanchez (1991b) salienta ainda que as Universidades não foram 

pioneiras nem assumiram posição de liderança nessa fase de treinamento e, 

quando muito, limitaram-se a organizar cursos ministrados por especialistas ou 

funcionários de agências governamentais, o que corrobora a tese de que a AIA 

surgiu de uma estratégia burocrática. 

  Esta estratégia burocrática que, segundo Sanchez (op. cit.), deu 

origem a AIA, foi instituída pela primeira vez nos Estados Unidos da América. 

Moreira (1989) comenta que a aprovação do "National Environmental Policy Act" 

(NEPA) em 1969, implantando a AIA nos Estados Unidos, foi a resposta 

governamental as pressões exercidas por grupos ambientalistas. A referida autora 

relata, com base em Cook (1977), que a partir da promulgação desta lei, todas as 

propostas e ações do governo federal daquele país que venham a afetar 

significativamente a qualidade do meio ambiente devem incluir um documento, 

conhecido como Declaração de Impacto Ambiental (Environmental Impact 

Statement - EIS), com uma declaração detalhada contendo: os impactos 
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ambientais, os efeitos adversos que não possam ser evitados, as alternativas de 

ação, a relação entre os usos dos recursos ambientais a curto prazo e a 

manutenção  e melhoria de sua produtividade a longo prazo, além de qualquer 

comprometimento irreversível ou irrecuperável destes recursos caso a proposta 

seja implementada.  

  Embora nenhum pais tenha adotado exatamente a NEPA ou os 

procedimentos adotados pelos Estados Unidos para a AIA, muitos tem seguido o 

caminho geral da aprovação de novas legislações específicas contendo as 

exigência formais que determinam como e em que casos efetuar a Avaliação de 

Impacto Ambiental (Kennedy, 1988). Entretanto, como destaca Kennedy (op. cit.), 

os países que possuem um planejamento bem estabelecido para o uso da terra, 

tem respondido a necessidade da AIA de muitas maneiras flexíveis, adaptando a 

legislação e os procedimentos de planejamento para dar maior atenção a 

Avaliação de Impacto Ambiental. 

  O Programa  de Ação Ambiental da Comunidade Européia data de 

1973 e desde então a AIA vem sendo considerada como instrumento de uma 

política preventiva para os danos ambientais (Claudio, 1989). De acordo com Lee 

& Wood (1978), em dezembro de 1976, o Conselho de Ministros da Comunidade 

aprovou uma proposta para examinar procedimentos sistemáticos de aplicação da 

AIA nas tomadas de decisão das autoridades públicas, nos âmbitos da 

Comunidade e de seus Estados Membro. 

  Na América Latina, como ocorreu em outras regiões em 

desenvolvimento, as principais exigências da AIA foram formuladas por agentes 
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financeiros internacionais. Entretanto, a grande maioria dos países, apesar das 

pressões exercidas por esses agentes, continua a utiliza-la quase exclusivamente 

como justificativa para os programas de ajuda externa, sem a preocupação de 

institucionaliza-las como instrumento de análise para seus próprios projetos 

internos (Moreira, 1989). 

   O procedimento de alguns países da América Latina em relação a  

AIA, descrita por Moreira (1988), e brevemente resumida a seguir, mostra que 

eles tem trabalhado na sua discussão e viabilização, porém encontram-se em 

diferentes estágios para sua implementação. No Peru e no Uruguai, segundo a 

autora, não existem instrumentos legais instituídos para  a obrigatoriedade da 

AIA, e suas experiências tem se voltado principalmente para as avaliações 

exigidas por agências internacionais de desenvolvimento. Países com Colômbia, 

Venezuela, México e Brasil, possuem legislações que estabelecem as bases dos 

sistemas legais e institucionais para a implantação da AIA. 

  A Colômbia foi a pioneira dentre os países latino americanos, 

instituindo em 1974 o “Codigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 

la Proteccion Ambiental”, o qual exige Relatório de Impacto Ambiental para obras 

públicas e particulares potencialmente perigosas para o meio ambiente. 

  Na Venezuela os princípios do planejamento, gestão ambiental e 

amparo legal para a AIA, foram estabelecidos pela lei promulgada em 1976 (Ley 

Organica del Ambiente). 

  No México, segundo Moreira & Rohde (1993), a base para a adoção 

da AIA foi estabelecida em 1982 com a promulgação da “Ley Federal de 
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Protección Ambiental” que determinou a obrigatoriedade de apresentação de 

“Manifestación de Impacto Ambiental” (MIA) para projetos públicos e privados 

capazes de causar danos ambientais. 

  As experiências brasileiras na AIA iniciaram-se, segundo 

FEEMA (1986), através de estudos de impacto ambiental de grandes projetos de 

investimento, efetuados por exigência de agentes financeiros internacionais. De 

acordo com Moreira (1989), a primeira avaliação ambiental foi realizada no país 

em 1972, em virtude do financiamento do Banco Mundial para o projeto da 

barragem e da usina hidrelétrica de Sobradinho. Alguns Estados criaram 

mecanismos legais para a exigência de estudo de impacto e, conforme relato da 

FEEMA (op. cit.), o Estado do Rio de Janeiro incluiu a possibilidade de exigir um 

Relatório de Influência do Meio Ambiente nas normas de Implementação do 

Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP) a partir de 1987, 

ficando tal exigência a critério da Comissão Estadual de Controle Ambiental - 

CECA e da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA. 

  A Lei Federal 6.938/81 criou a Política Nacional do Meio Ambiente, 

fixando suas diretrizes. Concomitantemente constituiu o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

bem como instituiu a Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos 

da política ambiental brasileira, O Decreto 88.351/83 regulamentou a referida Lei, 

estabelecendo a exigência de Estudo de Impacto Ambiental para o licenciamento 

de qualquer atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio 

ambiente e conferindo ao CONAMA as atribuições de definir as 
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responsabilidades, os critérios e as diretrizes básicas para a implementação da 

AIA no país. O CONAMA, por sua vez, aprovou em 21/01/86  a Resolução 001/86, 

que exige a elaboração de EIA/RIMA como mecanismo de aplicação da Avaliação 

de Impacto Ambiental (AIA) no país. Trata-se portanto de um instrumento 

relativamente jovem no campo legal-institucional brasileiro. 

  A AIA, segundo FEEMA (1986) é um processo composto por um 

conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde seu início, o exame 

sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, 

plano ou política) e de suas alternativas, com resultados apresentados de forma 

adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, para serem 

devidamente examinados. Promovendo o conhecimento prévio, a discussão e a 

análise dos impactos ambientais positivos e negativos de uma proposta, a AIA 

permite evitar e corrigir os danos e otimizar os benefícios, aprimorando a 

eficiência das soluções e possibilitando a redução dos conflitos de interesse dos 

diferentes grupos sociais afetados pela proposta. 

  A eficácia da AIA depende de uma combinação de processos ao 

nível científico, prático e político, devendo envolver não somente a interpretação 

científica correta de uma determinada situação, mas a habilidade técnica de 

assegurar o seu efetivo gerenciamento (Bailey & Hobbs, 1990). 

  O processo da AIA, conforme Moreira (1989), apresenta duas 

vertentes claramente distintas: a técnico-científica e a político-institucional. 

Segundo a autora, a primeira refere-se ao Estudo de Impacto Ambiental, (EIA), 

compreendendo os métodos, as técnicas, as pesquisas e os dados sobre os 
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fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e culturais que caracterizam o 

ambiente, o estudo da interação desses fatores e a previsão dos prováveis 

impactos ambientais gerados pelas diversas etapas de implantação de um projeto 

e suas alternativas. A vertente político-institucional diz respeito aos 

procedimentos administrativos e ao aparato legal e burocrático que os regulam, 

sendo que os princípios e objetivos da política ambiental vigente, as instituições 

governamentais e a legislação protetora do meio ambiente determinam as 

condições do processo da AIA. 

  O estudo de impacto compreende um grupo de atividades que, 

segundo Moreira (1993), correspondem as seguintes etapas de estudo: descrição 

das ações e dos elementos do projeto e de suas alternativas, delimitação da área 

de influência dos impactos ambientais, diagnóstico ambiental dessa área, 

identificação dos prováveis impactos ambientais, medição e valoração desses 

impactos, definição das medidas destinadas a mitigar os impactos adversos, 

programa de acompanhamento e monitoração dos impactos, comparação das 

alternativas e prognóstico da qualidade ambiental nas diversas fases de 

implantação do projeto. Tais atividades resultam em um relatório designado como 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA. Para a elaboração do Relatório de Impacto 

Ambiental - RIMA, parte-se das informações contidas no EIA, apresentando-as 

“de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As informações devem ser 

traduzidas em linguagem acessível ... ” (Parágrafo único do Artigo 9º da 

Resolução CONAMA 001/86). Conforme consta no Artigo 11º da citada resolução, 

respeitado o sigilo industrial, o RIMA será acessível ao público.  Baseando-se no 
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sigilo facultado pela Resolução, o EIA poderá ou não ficar disponível a consulta 

do público, de acordo com o interesse dos empreendedores. 

  No  Estado de São Paulo o EIA/RIMA é utilizado como instrumento 

para licenciamento ambiental, conforme determina a Resolução CONAMA 001/86. 

O órgão responsável pelo recebimento, avaliação e  elaboração de parecer 

técnico referentes aos EIA/RIMA é o Departamento de Avaliação de Impacto 

Ambiental (DAIA), criado em 1987, subordinado a Coordenadoria de 

Planejamento Ambiental (CPLA), na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O 

parecer técnico do DAIA é encaminhado ao Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CONSEMA), que o aprecia e aprova, reprova ou exige complementação do 

Estudo de Impacto Ambiental. A Secretaria do Estado do Meio Ambiente publicou 

em 1989 o primeiro “Manual de Orientação”, onde constam as instruções para 

elaboração de EIA/RIMA e sua sistemática de tramitação. Nesse Manual, 

especificamente em relação a áreas de manguezal é assinalado somente que o 

mesmo deverá ser analisado segundo os critérios indicados para os ecossistemas 

aquáticos e terrestres, com ênfase em seu papel regulador. 

  Diversos autores (Wright & Greene, 1987; Beanlands, 1988 e 

Sanchez, 1991a) argumentam que o estudo de impacto deveria, inicialmente, 

definir quais os problemas relacionados com os efeitos do projeto sobre o 

ambiente e, posteriormente, proceder a escolha das variáveis do estudo.  

  Existe suficiente experiência acumulada para que, dados os 

objetivos e as características básicas de um projeto, proceda-se a uma 

identificação preliminar dos efeitos e impactos ambientais mais prováveis para 
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permitir a escolha das variáveis a serem consideradas nos estudos básicos para 

subsidiar o diagnóstico e o prognóstico ambiental (Sanchez, 1991a). Nesse 

aspecto, as considerações científicas e as técnicas de pesquisa assumem 

extrema importância ao servirem de base e fundamentação para o 

desenvolvimento das demais etapas do Estudo de Impacto Ambiental. 

  Bisset (1983), afirma que não existem dúvidas sobre a necessidade 

do rigor científico na AIA e defende a aplicação de técnicas de estudo que, 

futuramente, permitam a comprovação das previsões de impacto formuladas no 

EIA. Nesse contexto, Duinker (1987), considera que é melhor realizar um 

prognóstico de impacto ambiental quantitativo, mesmo correndo-se o risco dele 

estar errado, do que efetuar prognósticos qualitativos que não possibilitem a 

avaliação de sua precisão. Vale destacar também a revisão de Munro et al. 

(1986), sobre os conhecimentos relacionados as auditorias da AIA, aqui 

entendidas como as comparações sistemáticas entre os impactos previstos e os 

mensurados posteriormente. 

  As publicações de Beanlands & Duinker (1984), Suter (1981) e 

Auerbach (1978), versam sobre técnicas e teorias ecológicas aplicáveis ao estudo 

de impactos ambientais. Beanlands & Duinker (op. cit..) consideram que as 

estratégias a serem adotadas nos estudos de sistemas biológicos, para fins de 

avaliação de impacto, podem enfocar diferentes formas de análise. Segundo os 

autores, esses estudos podem ser conduzidos sob o ponto de vista das relações 

estruturais da biota ao nível de indivíduo, comunidade ou ecossistema, ou ainda 

tratados de acordo com as relações funcionais nos diferentes níveis da cadeia 
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alimentar. Já Suter (1981) defende o uso de medidas que reflitam a dinâmica do 

ecossistema, como as relacionadas com a produtividade e com o fluxo de 

nutrientes, considerando-as como geradoras de bons resultados. Auerbach (1978) 

comenta as dificuldades existentes na avaliação de impactos e apresenta 

algumas considerações sobre as dúvidas em se determinar até onde os mesmos 

podem ser absorvidos sem romper o mecanismo homeostático essencial do 

ecossistema e quais as medidas que poderiam efetuar tais previsões. 

  Quanto aos métodos para previsão de impactos, conhecidos como 

métodos da AIA, diversos autores apresentam descrições e críticas sobre o tema. 

Dentre eles podemos citar: Clark et al. (1978), FEEMA (1986), Shopley & Fuggle 

(1984) e Bisset (1983).  Moreira (1993) elaborou um quadro síntese agrupando os 

principais tipos de métodos  e, dentre os citados, temos:  

• Métodos ad hoc ; consiste na reunião de especialistas para criação de grupos 

de trabalho com profissionais de diversas áreas. 

• Listagem de Controle Simples, Escalares, Descritivas, Escalares Ponderadas. 

• Matrizes de Interação. São listagens de controle bi-dimensionais dispondo nas 

linhas os fatores ambientais e nas colunas as ações do projeto. Cada célula de 

intersecção representa a relação de causa e efeito geradora do impacto. 

• Rede de Interação: gráficos ou diagramas representando cadeias de impactos 

gerados pelas ações do projeto. 

• Superposição de Cartas: preparação de cartas temáticas em transparência e 

síntese das interações dos fatores ambientais por superposição das cartas ou 

processamento no computador. 
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• Modelos de Simulação: modelos matemáticos computadorizados que 

representam o funcionamento dos sistemas ambientais. 

  Como bem observaram Shopley & Fuggle (op. cit.), existem muitos 

métodos e técnicas para uso em análises de impacto ambiental, mas nenhum tem 

aplicabilidade geral. Todos os métodos tem suas vantagens e desvantagens, mas, 

se usados em conjunto, podem se tornar muito mais proveitosos. Não existem 

métodos infalíveis e, de acordo com o impacto, os autores do EIA/RIMA deverão 

escolher os mais adequados para elaboração do seu estudo. 

  Na literatura são encontradas diversas críticas a AIA pelo fato da 

mesma não ser conduzida juntamente com o processo de planejamento dos 

projetos, além do curto período de tempo disponível para a elaboração dos 

estudos, bem como o uso de técnicas de previsão inadequadas. Entretanto as 

mais relevantes para o presente trabalho se referem as considerações sobre os 

métodos, técnicas e uso do conhecimento cientifico, adotados para o 

desenvolvimento do EIA/RIMA. 
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3.   MÉTODOS 

 

  Os procedimentos metodológicos que mais se adequariam ao 

tratamento geral das informações contidas nos documentos (EIA/RIMA) a serem 

analisados seriam aqueles utilizados em auditorias ambientais. Entretanto, as 

metodologias aplicadas nesses trabalhos, como as descritas em Bisset (1984), 

Bailey & Hobbs (1990) e Buckley (1991), não são totalmente apropriados para a 

presente proposta de trabalho, que limita-se a uma revisão dos conceitos e 

técnicas usados nos EIA/RIMA para avaliação dos manguezais, não se 

caracterizando em um estudo de auditoria propriamente dito. 

  Optou-se pelo uso exclusivo de documentos cujo acesso fosse 

público, e, como não existe uma metodologia específica que propicie a discussão 

do estudo dos manguezais no contexto da elaboração de um EIA, foi necessário 

delinear um procedimento de investigação que se adequasse ao presente estudo. 

Particularmente, as publicações de Bailey & Hobbs (1990) e Rosemberg et 

al. (1981) contribuíram para a definição dos procedimentos de amostragem e de 

análise adotados nesta dissertação. O trabalho de Bailey & Hobbs (1990) 

descreve uma metodologia que compreende a análise da documentação de 

projetos submetidos ao processo de avaliação de impacto ambiental, mediante o 

registro e classificação das informações em diversas categorias, distribuídas em 

quatro blocos distintos: ação proposta, condições impostas, impactos previstos e 

impactos observados. Rosemberg et al. (1981) basearam-se na análise de doze 

trabalhos conceituais a respeito dos aspectos mais relevantes e essenciais nas 
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avaliações de impacto, para posteriormente utiliza-la na revisão de estudos de 

impacto ambiental elaborados para diversos tipos de projetos. O primeiro trabalho 

favoreceu a estruturação de um procedimento metodológico para registro geral 

das informações contidas nos EIA/RIMA e o segundo auxiliou na escolha dos 

mecanismos de seleção dos documentos. 

  Os critérios utilizados no levantamento de informações sobre 

manguezais contidas nos EIA/RIMA foram fundamentados na metodologia 

recomendada por Cintrón & Schaeffer-Novelli (1981, 1984) e Schaeffer-Novelli & 

Cintrón (1986), nos conhecimentos sobre a atuação dos tensores em manguezais, 

nos conceitos e propriedades desse ecossistema. No que diz respeito a estudos 

de impacto ambiental foram consideradas as informações publicadas por 

FEEMA (1986 e 1987) e Secretaria do Meio Ambiente (1991), que apresentam as 

definições, os procedimentos e os critérios para elaboração de EIA/RIMA  

segundo a Resolução CONAMA 001/86. 

 

 3.1.  Procedimento de amostragem e análise dos EIA/RIMA 

 

  O estudo foi desenvolvido em seis etapas distintas, conforme segue: 

• ETAPA 1 - Corresponde a fase inicial da pesquisa, abrangendo levantamento  

bibliográfico sobre EIA/RIMA e Manguezal. 

• ETAPA 2 - Refere-se ao levantamento, junto a biblioteca da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, de todos os EIA/RIMA que apresentam diagnóstico e 

prognóstico de impactos em áreas de manguezais do Estado de São Paulo. 
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Essa etapa foi realizada em duas fases. Na primeira foi consultado o catálogo 

de EIA/RIMA da biblioteca, anotando-se todos os pertinentes aos municípios do 

Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul, bem como aqueles cuja área de 

influência poderia alcançar os citados municípios. Na segunda fase, procedeu-

se a leitura de todos os EIA/RIMA anotados, selecionando-se apenas aqueles 

que possuem tanto diagnóstico como prognóstico de impactos sobre 

manguezais. 

• ETAPA 3 - Abrange as atividades relacionadas com a leitura completa dos 

EIA/RIMA selecionados para identificar os conceitos e técnicas de pesquisa  

utilizados no diagnóstico e no prognóstico dos impactos em manguezais. Para 

cada documento foi efetuado um resumo das informações em quatro blocos; 

objetivo da obra, diagnóstico do manguezal, prognóstico de impacto no mangue 

e propostas sobre mitigação e/ou monitoramento dos impactos nesse 

ecossistema. 

• ETAPA 4 - As diversas informações dos diagnósticos foram classificadas 

segundo seu tipo  (qualitativas ou quantitativas) e sua natureza (primárias ou 

secundárias), conforme os seguintes critérios:  

qualitativas: são conceitos ou informações de cunho descritivo, não 

mensuradas. 

quantitativas: envolvem dados de uma variável ambiental, expressos em 

uma unidade de medida. 

primárias: dados obtidos por meio de pesquisa direta (questionários, 

entrevistas, inspeções e/ou trabalhos de campo). 
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secundárias: dados ou informações coletados por órgãos governamentais, 

instituições de pesquisa e/ou pesquisadores, cujas publicações estão 

colocadas a disposição de possíveis usuários. 

Em seguida, elaboraram-se tabelas dos dados primários e secundários para 

sua melhor comparação.  

• ETAPA 5 - Identificação das bases conceituais e/ou empíricas utilizadas nos 

prognósticos de impacto em manguezal, constatando quais as de maior 

ocorrência. 

• ETAPA 6 - Verificação da existência de medidas mitigadoras e/ou 

monitoramento de impactos e, em caso positivo, qual a mais utilizada, bem 

como, no caso de monitoramento, se são propostas técnicas usuais para áreas 

de manguezal. 

  

 3.2.  Estudos de impacto ambiental selecionados  

 

  Dentre os 44 Estudos de Impacto Ambiental pertinentes  ou com 

áreas de influência em municipios do litoral, catalogados na biblioteca da 

Secretaria do Meio Ambiente até novembro de 1994, 18 abrangem  áreas onde há 

ocorrência do ecossistema manguezal, porém apenas 8 atendem aos critérios de 

seleção estabelecidos no presente estudo, isto é, apresentam diagnóstico e 

prognóstico ambiental para áreas de mangue. Na tabela 2 encontra-se a lista dos 

documentos consultados. A numeração dos EIA/RIMA adotada no presente 

estudo segue a estipulada pela biblioteca da SMA. 
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  Dos oito EIA/RIMA selecionados para este estudo, dois envolvem  

áreas no litoral sul do Estado de São Paulo, cinco correspondem a 

empreendimentos na região administrativa da Baixada Santista e um refere-se a 

projeto localizada no litoral norte. A figura 1 indica a distribuição destes estudos 

de impacto  no litoral do Estado de São Paulo. 

  Os estudos de impacto que envolvem a região sul do litoral de São 

Paulo referem-se a barragem do Valo Grande e a construção da Ponte sobre o 

Mar Pequeno, duas obras situadas na extremidade norte do complexo estuarino-

lagunar de Cananéia-Iguape. 

  O EIA das “Obras Complementares da Barragem do Valo Grande” 

(EIA 169) trata dos prováveis impactos relacionados ao rebaixamento da 

barragem de um canal artificial, conhecido como Valo Grande. Aberto em 1820, 

com 4,4 metros de largura e 3.000 metros de extensão. O Valo Grande destinava-

se a encurtar o trajeto das canoas que demandavam o porto de Iguape pelo Rio 

Ribeira. Com o tempo, os impactos ambientais devidos aos processos de erosão 

tiveram suas causas associadas ao Valo, resultando em seu fechamento 

(barramento) em agosto de 1978, quando a largura do canal atingia até 253 

metros em várias localidades (CPRN, 1980). As obras previstas no EIA, incluem o 

rebaixamento da barragem em 2,4 metros, a instalação de comportas para 

controle de vazão e  a construção de  uma ponte sobre a barragem para permitir o 

trânsito  de veículos entre  o núcleo urbano de Iguape e o Bairro do Rocio. 

  O estudo de impacto da  “Ponte Rodoviária de Interligação Iguape-

Ilha Comprida” (EIA 255) refere-se ao término das obras de construção da ponte 
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sobre o Mar Pequeno. Conforme consta no EIA, a construção da  ponte foi 

iniciada  na Ilha Comprida em abril de 1984 e paralisada em junho de 1987, com 

aproximadamente 60% dos trabalhos executados. O empreendimento analisado 

no EIA envolve a conclusão da ponte, a adequação da malha viária e a 

implantação de duas vias de acesso em áreas de manguezal. Uma  avenida entre 

a ponte e o atracadouro de balsas de Ilha Comprida (Av. Projetada) e uma via de 

interligação da ponte com a estrada que contorna o Morro do Espia em Iguape 

(Via Costeira).  Posteriormente, no  relatório de complementação do EIA, o projeto 

de construção das citadas vias foi descartado e optou-se  por utilizar o sistema 

viário já existente.  

  Na  região da Baixada Santista, os documentos selecionados tratam 

de construção de barragens,  de duas obras viárias,  da construção de uma 

marina  e de um projeto envolvendo a instalação de gasoduto.  

  A construção de barragens refere-se ao EIA “Obras de 

aproveitamento dos rios Capivari e Monos para abastecimento de água da Região 

Metropolitana de São Paulo” (EIA 369). Essas obras visam reverter as vazões 

destes rios para o Reservatório de Guarapiranga, em São Paulo, por meio de 

cinco barramentos a serem construídos na região de Parelheiros, junto aos limites 

com os municípios de Itanhaém e São Vicente. Conforme descrito no EIA, a 

primeira etapa  do projeto corresponde a construção dos reservatórios de Embura, 

Alto Capivari e Médio Capivari, possibilitando a reversão de 2,9 m³/s de água do 

Capivari. A segunda etapa compreende os barramentos do Baixo Capivari e 

Médio Monos, revertendo cerca de 1,9 m³/s. Ocorre que os dois rios a serem 
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barrados são  contribuintes do rio Branco, um dos principais formadores do rio 

Itanhaém, onde há ocorrência de mangue.  Assim, embora o empreendimento se 

concentre na área do planalto, sua área de influência abrange o município de 

Itanhaém, no litoral sul do Estado de São Paulo. Um primeiro EIA/RIMA para este 

projeto foi elaborado em outubro de 1990 e tomou o número 242. Esse EIA foi 

analisado pelo DAIA e pedida complementação em setembro de 1991. Atendido o 

pedido, em dezembro de 1991 foi solicitada nova complementação. 

Paralelamente, o projeto evoluiu e passou a apresentar características diferentes. 

Em vista disso, novos estudos tiveram que ser desenvolvidos, configurando assim 

um novo EIA, que substituiu o anterior e tomou o número 369 em abril de 1992, e 

é este último documento o analisado no presente estudo.  O Rima para este novo 

EIA não esta disponivel no acervo da biblioteca.   

  As duas obras sobre sistemas viários são tratadas nos “Relatório de 

Impacto Ambiental da pista descendente da Rodovia Imigrantes” (RIMA 094) 4 e 

no EIA “Ligação Viária São Vicente - Vila Samaritá” (EIA 346). A Rodovia dos 

Imigrantes faz parte do Sistema Anchieta-Imigrantes, principal eixo rodoviário de 

interligação entre o planalto paulista e a região da Baixada Santista. De acordo 

com o RIMA, o projeto original da rodovia consistia na construção da pista 

ascendente, concluída na década de 70, e na gradativa complementação das 

obras durante a década de 80  com a implantação da pista descendente. O RIMA 

subdivide  a obra em três segmentos: Planalto, Serra e Baixada, esclarecendo 

                                            
4  O EIA 094 não está disponível para consultas. 
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que a nova pista do trecho Baixada terá uma extensão de 4,5 Km e será 

implantada na terraplanagem já existente, paralela a pista ascendente. Neste 

trecho estão previstas construções de alças de acesso e utilização de áreas 

próximas a  rodovia para despejo de material de bota-fora. Em um desses locais 

há ocorrência de manguezal. 

  O EIA da “Ligação Viária São Vicente - Vila Samaritá” (EIA 346) diz 

respeito a conclusão da ponte sobre o Canal dos Barreiros, situado entre a 

porção  insular e continental do Município de  São Vicente, e a construção de uma 

rodovia para facilitar o acesso entre a Ilha de São Vicente e o Bairro de Samaritá, 

no continente. A ponte e a rodovia, conforme descrito no EIA, serão implantadas 

em faixa paralela à linha ferroviária da FEPASA, porém as obras na porção 

continental do Município  implicam em desmatamento e aterro em área de 

mangue e restinga. Este fato  levou a equipe técnica responsável pela análise do 

EIA/RIMA a encaminhar parecer ao CONSEMA, condicionando a aprovação do 

empreendimento a autorização do DEPRN (Departamento Estadual de Proteção 

dos Recursos Naturais) e do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis). 

  O “Estudo de Impacto Ambiental - Marina Tijucopava” (EIA 077) trata 

da construção de uma marina na região do Canal da Bertioga, junto ao km 20,5 

da Rodovia Guarujá-Bertioga, no Município de Guarujá. O empreendimento é 

caracterizado como um complexo ligado ao turismo náutico. Parte da área 

prevista para implantação do projeto, situada entre a Rodovia e o Canal, 

corresponde a uma área de manguezal desmatada e aterrada em 1984 que, de 
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acordo com o EIA, resultou em autuação ao antigo proprietário do terreno.  

  A construção do Gasoduto faz parte do RIMA sobre o “Projeto de 

Desenvolvimento do Campo de Merluza” (RIMA 104) 5. Este projeto inclui a 

instalação de uma plataforma para prospecção e exploração de gás a 180 km da 

costa, nas coordenadas de 25°15'56" S  e  45°15'14" W, e a implantação de um  

gasoduto de 205 Km, com  180 km de tubulação submersa entre a plataforma e o 

município de Praia Grande e 25 km de dutovia terrestre, cruzando os municípios 

de Praia Grande e São Vicente até chegar a unidade de processamento da 

Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão.     

  No Litoral Norte, o único estudo que envolve diagnóstico e 

prognóstico em área de manguezal é o EIA intitulado “Residencial Praia da 

Mococa, Condomínio Mococa, Condomínio Fechado Residencial Praia da 

Mococa” (EIA 338), elaborado para um conjunto de três empreendimentos 

imobiliários na Praia da Mococa, no Município de Caraguatatuba. Em uma parcela 

da área prevista para instalação do Condomínio Mococa o projeto inclui a 

canalização de um córrego com bacia de drenagem de 1,2 Km²  e o aterro do 

manguezal adjacente ao mesmo. 

  A tabela 3 relaciona os EIA/RIMA consultados no presente estudo e 

sumariza a situação de cada documento perante o Departamento de Avaliação de 

Impacto Ambiental (DAIA), responsável pela avaliação de EIA/RIMA. 

 

                                            
5  O EIA 104 não está disponível para consultas. 
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4. RESULTADOS 

 

   Com o propósito de registrar as técnicas e conceitos 

utilizados em Relatórios de Impacto Ambiental para diagnosticar os manguezais e  

para a elaboração de prognósticos de impactos sobre esse ecossistema, este 

capítulo trata de apresentar e comparar os aspectos do ecossistema abordados 

em oito Relatórios. A primeira seção identifica e compara os contextos dos 

diagnósticos dos manguezais. A seção seguinte descreve os recursos 

apresentados nos documentos para a realização dos prognósticos de impactos no 

ecossistema e identifica quais as propostas para minimização e/ou  

monitoramento dos impactos . 

 

 4.1.  Diagnósticos sobre  manguezais 

 

  O diagnóstico do RIMA do “Projeto de Desenvolvimento do Campo 

de Merluza” (RIMA 104) apresenta uma breve revisão da bibliografia sobre a 

definição  do termo manguezal, os fatores abióticos que condicionam a ocorrência 

do ecossistema e a composição geral do solo. Destaca a interrelação entre o 

ambiente físico e a composição florísitica e faunística típicas de um manguezal 

por meio de uma descrição sobre a correlação entre a fauna e a zonação 

horizontal da vegetação, com base nas publicações de Rocha et al. (1983) e 

CETESB (1979, 1983). 

  O enfoque principal do texto é voltado para os resultados das 
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pesquisas sobre os mangues da Baixada Santista, apresentando a área total 

ocupada pelo ecossistema registrada nos estudos de Andrade & Lamberti (1965) 

e CETESB (1979), a composição da fauna bentônica pesquisada por 

Tommasi (1967) nos sedimentos moles da Baía de Santos e regiões vizinhas,  e 

uma síntese do estudo realizado pela CETESB (1979) em seis áreas de 

manguezais, com destaque para as considerações sobre  o estado de 

preservação da vegetação e a poluição por praguicidas e metais pesados nas 

águas e sedimentos. No diagnóstico do meio físico, durante a caracterização 

geoténica e geomorfológica do terreno, são descritos os compartimentos com 

mangue. 

  No caso do EIA “Obras Complementares da Barragem do Valo 

Grande” (EIA 169), o diagnóstico consiste em uma ampla revisão da literatura que 

trata do manguezal situado na porção sul da região estuarina-lagunar de Iguape-

Cananéia, correspondente a área de influência indireta do empreendimento 

proposto. Inicialmente o EIA apresenta uma perspectiva geral do ecossistema, 

conceituando-o e expondo brevemente que a elevada quantidade de matéria 

orgânica produzida e decomposta no manguezal lhe confere a condição de área 

altamente produtiva, propiciando alimento para um grande número de organismos 

e, via exportação de matéria orgânica, contribuindo para a fertilidade das águas 

costeiras. 

   Em seguida trata da composição florística, relacionando a formação 

vegetal típica e citando alguns exemplos de líquens, bromélias e macroalgas 

bentônicas que comumente aí ocorrem, embora não sejam exclusivos desse 
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ambiente. No que diz respeito a fauna, é realizada uma síntese abrangendo 

alguns exemplos dos habitantes permanentes dos manguezais, principalmente 

crustáceos e moluscos,  dos representantes da fauna terrestre (anfíbios, répteis e 

aves) e marinha (peixes, camarões) que utilizam temporariamente o ambiente 

para reprodução e/ou alimentação, salientando o papel desempenhado pela 

vegetação do manguezal em propiciar alimento e proteção aos indivíduos jovens 

de diversas espécies marinhas que aí se reproduzem, incluindo-se algumas de 

alto valor econômico. 

  O relatório inclui ainda exemplos dos tipos de estudos já realizados 

nos manguezais da região de Cananéia durante o período de 1980 a 1988, 

apresentando os resultados das pesquisas do Projeto Manglar (1980) e de 

Adaime (1985) sobre a caracterização estrutural de bosques para os  seguintes 

parâmetros: altura média das árvores (m), DAP (cm), densidade dos troncos 

(troncos/ha) e área basimétrica (m²/ha), como também as conclusões do estudo 

de Camargo (1982) sobre as comunidades aderidas as raízes de mangue 

vermelho. 

  Com  relação aos mangues próximos ao Valo Grande, o EIA aborda 

as informações registradas por Tommasi (1984) sobre os efeitos causados pelo 

barramento  do canal do Valo Grande, citando que os bancos de areia, 

colonizados por alguma vegetação de mangue, foram removidos do setor oeste 

do canal e algumas áreas anteriormente degradadas voltaram a ser colonizadas 

por manguezais. Ressalta ainda que as mudanças fisiográficas devem-se a 

alteração nas áreas de deposição dos sedimentos, anteriormente transportados 
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do Rio Ribeira para o Mar Pequeno  via Valo Grande e atualmente depositados a 

beira do rio em virtude das modificações hidrodinâmicas do sistema. Nesse EIA, 

além dos manguezais, o diagnóstico biológico da região trata principalmente da 

caracterização do plancton, bentos e nécton. 

  O texto do EIA “Ponte Rodoviária de Interligação Iguape - Ilha 

Comprida” (EIA 255) apresenta as espécies que compõem a cobertura vegetal 

dos mangues da região, faz um breve relato sobre a fauna, com destaque para os 

moluscos e crustáceos comuns a esse ambiente, além de registrar a variedade da 

avifauna e o fato do mangue servir como viveiro para várias espécies de peixes e 

camarões. 

   Enfoca principalmente o fato do canal entre Iguape e Ilha Comprida 

e seus trechos de mangue formarem um complexo hídrico interligado num 

processo de dependência e retroalimentação de frágil equilíbrio onde os 

manguezais, responsáveis pela intensa produção e exportação de detritos, atuam 

como fornecedores de alimento para muitos organismos e como locais de 

proteção e criação de peixes.  A seguir, apresenta uma síntese de informações  

sobre a influência do Valo Grande nas alterações de salinidade das águas da 

região e os efeitos verificados nas espécies planctônicas, além de considerações 

sobre as concentrações de metais pesados no ambiente. A ocorrência de 

mangues também é citada durante a descrição geomorfológica da região. 

  O RIMA “Pista Descendente da Rodovia dos Imigrantes” (RIMA 094) 

faz uma breve descrição geral de alguns atributos do manguezal, tais como: a 

dependência em relação a inundação periódica pelas marés, área de ocorrência, 
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vegetação e suas adaptações ao ambiente. Ressalta que os solos são férteis, 

contendo elevada quantidade de nutrientes trazidos pelos rios e que tal fertilidade 

e a incidência de radiação solar nos bosques de mangue são fundamentais para o 

estabelecimento dos ciclos biológicos, resultando em elevada produtividade 

orgânica, em uma rica fauna local (caramujos, camarões jovens, ostras, peixes e 

aves) e em fonte de nutrientes orgânicos para o mar. Salienta ainda as funções 

do ecossistema de garantir  fonte de alimento e habitat para a fauna,  de servir 

como proteção as áreas de terra firme contra a invasão das águas de maré e de 

atuar como retentor de sedimentos e materiais particulados transportados pela 

água, evitando o assoreamento de portos e canais. No diagnóstico são citadas 

inspeções que resultaram num sucinto inventário sobre a fauna e flora 

dominantes na área da obra. 

  O diagnóstico do EIA “Ligação Viária São Vicente - Vila Samaritá” 

(EIA 346) aborda alguns fatores abióticos que condicionam a ocorrência dos 

manguezais (marés, tipo de solo) bem como as espécies vegetais típicas da 

região e as principais funções do ecossistema (alta produtividade primária, habitat 

e alimento para fauna), com ênfase no papel desempenhado pela fauna no 

processo de decomposição da matéria orgânica. Ressalta ainda que o 

ecossistema abriga uma fauna rica, inclusive espécies de grande valor econômico 

e apresenta alguns exemplos da fauna associada aos mangues. Comenta que, 

embora protegidos por lei, os manguezais da Baixada Santista encontram-se em 

estado crítico de degradação e finaliza o diagnóstico com um relato das 

observações efetuadas nos mangues situados na área de influência do 
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empreendimento, registrando a fauna avistada nessas áreas, os trechos de 

mangue alterados e concluindo que ainda restam manchas significativas 

remanescentes da cobertura vegetal original, com parcela representativa da fauna 

e flora consideradas características desses ecossistemas. Quando da 

caracterização da hidrografia local, os mangues são ressaltados como áreas 

frágeis que devem ser preservadas para manutenção do equilíbrio hidrológico e 

hidrogeomorfológico da região.   

  No EIA “Residencial Praia da Mococa, Condomínio Mococa, 

Condomínio Fechado Residencial Praia da Mococa” (EIA 338), inicialmente é 

efetuada uma descrição geral da vegetação situada na área de influência direta 

do empreendimento, onde a porção de mangue existente no terreno é 

caracterizada como área de transição devido a presença de espécies de restinga 

associadas principalmente a Avicennia sp. . Posteriormente são relacionados 

alguns aspectos gerais dos manguezais abrangendo o enfoque conceitual do 

mangue, a composição do solo, a caracterização fisionômica e florística da 

cobertura vegetal no Brasil, as adaptações do sistema radicular e, com base em 

Chapman (1975), as estratégias de disseminação dos frutos e plântulas. O 

relatório cita também a importância do manguezal como área fértil e criadouro 

natural de muitas espécies de moluscos, crustáceos e peixes, salientando que 

estas áreas estão sob proteção legal mas, segundo Hertz (1987), o Estado de 

São Paulo possui 27.842 Km² de manguezal degradado.  

  Já nos EIA “Obras de Aproveitamento dos Rios Capivari e Monos 

para Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo” (EIA 369) e “Marina 
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Tijucopava” (EIA 077) os diagnósticos são predominantemente baseados em 

informações e dados colhidos em campo.  

   O EIA 077 oferece uma perspectiva geral do mangue como 

ecossistema, conceituando-o e citando seus importantes papéis em garantir a 

qualidade e a fertilidade dos sistemas aquáticos e marinhos associados, ao  atuar 

como filtrador de sedimentos e poluentes bem como exportador de nutrientes. 

Comenta que a viabilização da exportação de nutrientes depende de um equilíbrio 

entre a produção e a decomposição do material vegetal no solo do mangue, 

ressaltando a fundamental importância do processo de decomposição na 

liberação de matéria orgânica e nutrientes como fonte de alimento para os 

organismos dependentes desse ecossistema, inclusive camarões e diversas 

espécies de peixes que aí passam parte de seu ciclo de vida. 

   Apresenta a seguir uma breve revisão sobre as principais agressões 

registradas nos mangues da Baixada Santista, considerando que a região sofre 

sérios impactos decorrentes de derramamentos de óleo e despejos de resíduos 

domésticos e industriais, principalmente devido as atividades do porto de Santos 

e das indústrias do polo petroquímico de Cubatão. Com base em trabalho de 

Schaeffer-Novelli, expõe que os possíveis efeitos biológicos da poluição por óleo 

vão  desde a mortalidade de indivíduos por contato direto com o produto ou pela 

destruição de fontes alimentares, até  a queda de resistência a infecções devido a 

incorporação de quantidades subletais de óleo, ou ainda a incorporação de 

agentes mutagênicos e carcinogênicos na cadeia alimentar marinha.  Destaca 

que o manguezal é bastante vulnerável a derramamentos de óleo, apresentando 
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perda excessiva de folhas como primeira resposta ao ser exposto a tais situações 

e que, geralmente, sua recuperação é difícil e depende do emprego de técnicas 

pouco usuais e caras.  

   Em seguida comenta que alguns trabalhos tem demonstrado a alta 

resistência dos mangues a resíduos domésticos/industriais tomando como 

exemplo os mangues altamente poluídos de Cubatão, e passa a discorrer sobre a 

poluição por despejos industriais, sintetizando os resultados da CETESB sobre 

concentração de metais pesados nos manguezais e assinalando que tais 

trabalhos evidenciaram acúmulo desses poluentes nos tecidos vegetais, podendo 

ser transferidos para consumidores como peixes, crustáceos e moluscos, 

tornando-os inviáveis para consumo humano. 

  Passa então a caracterizar os mangues do Canal da Bertioga, 

situados entre o Largo do Candinho e a Barra de Bertioga, salientando que sua 

cobertura vegetal é a mais desenvolvida dos mangues da região, com árvores de 

13 metros de altura, e descrevendo a composição das espécies, seus limites de 

tolerância a salinidade e a inundações, bem como as adaptações de seus 

sistemas radiculares. O estudo local, baseado na análise de seqüências de  

fotografias aéreas de 1962, 1972, 1982 e 1987 e  nos dados obtidos em visitas de 

campo, consistiu em proceder uma avaliação cronológica do estado de 

preservação da cobertura vegetal, registrando os principais tensores atuantes na 

área. 

  De acordo com o relatório, as análises de fotos aéreas revelaram 

que o manguezal situado no lado continental do canal apresenta áreas 
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preservadas em condições naturais, apesar de ter um certo grau de alteração e 

de sofrer fortes pressões de uso e ocupação por loteamentos e pelo processo de 

expansão urbana de Bertioga. Os tensores atuantes nessa área são cortes e 

aterros que interromperam drenagens importantes no manguezal causando a 

chamada poluição hidráulica, que é um dos piores estressores para o 

ecossistema, o qual depende dos fluxos de maré e do aporte de nutrientes. 

Considera que o principal  impacto inicial ocorrido na área foi a interrupção de 

várias drenagens, com destruição de várias manchas de cobertura vegetal 

causadas pela construção da rodovia BR 101. 

  Já no lado insular do canal, onde se situa o local do 

empreendimento, o relatório registra a presença de áreas ocupadas por vários 

tipos de estabelecimentos e pequenas manchas de manguezais complemente 

alterados, restando áreas muito pequenas com mangues em estado natural. 

  Procede um balanço das condições atuais dos mangues situados no 

entorno da área do empreendimento, apresentando um mapeamento com 

indicações dos trechos de mangue preservados, aterrados, degradados, 

regenerados e em processo de assoreamento e de alagamento. Destaca a 

existência de um trecho de mangue com porte arbóreo representativo para a 

região e a presença de duas áreas com sinais de terem sido submetidos a corte 

que, de acordo com  os dados de campo, já atingiram a mesma altura das árvores 

do mangue lindeiro, porem com DAP individuais extremamente reduzidos. Por 

último, conclui existirem dois tensores atuando em conjunto sobre o mangue na 

área de entorno do empreendimento, ambos resultantes de atividades de aterro: 
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assoreamento causado pela migração generalizada de sedimentos e processo de 

alagamento provocado pela interrupção de um importante canal de drenagem do 

manguezal. O relatório apresenta ainda um levantamento bibliográfico sobre a 

fauna do manguezal do Canal da Bertioga e, na descrição do relevo e da 

hidrografia local, cita os canais naturais do mangue, seus sistemas de drenagem 

e analisa o relevo em função das alterações provocadas pelo processo de 

ocupação antrópica. 

  O texto do EIA 369 (Obras de Aproveitamento dos Rios Capivarí e 

Monos para Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo), além de 

conceituar o ecossistema e citar os gêneros que compõem sua formação vegetal 

halófita, aborda a importância do manguezal ao exercer as funções de retentor de 

sedimentos, protetor das áreas costeiras contra os efeitos erosivos provocados 

pelas marés, produtor de matéria orgânica e criadouro de diversas espécies de 

organismos marinhos. Destaca o aporte de nutrientes alóctones e o processo de 

decomposição foliar como condicionantes da alta produtividade do sistema, a qual 

é primordial para o suprimento alimentar da fauna que se utiliza do manguezal 

durante sua fase de desenvolvimento larval. 

   A abordagem principal do texto é voltada para a caracterização do 

manguezal do Rio Itanhaém, realizada com base em um estudo de campo que 

estabeleceu três áreas de observação em cada margem ao longo do curso 

d’água. O procedimento adotado na investigação de campo de cada área 

consistiu em percorrer uma perpendicular a margem do rio até 50 metros de 

distância do mesmo, passando-se então a seguir uma linha paralela a margem 
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por aproximadamente 100 metros, registrando-se a altura do dossel, a 

composição florística e as espécies arbóreas predominantes, a ocorrência de 

plântulas e dos vegetais epífitos nos troncos e nas raízes e a composição da 

fauna encontrada no solo e nas árvores, abrangendo os Cirripedia (cracas), 

Gastropoda (caramujos), Brachyura (caranguejos), além de aves e mamíferos. 

  O EIA descreve detalhadamente as observações de campo de cada 

uma das áreas estudadas e, a partir dessas informações, caracteriza a 

fitofisionomia do bosque,  seu tipo fisiográfico, bem como a composição da fauna 

local com comentários sobre a predominância e a distribuição de algumas 

espécies no ambiente. Faz uma breve revisão de algumas considerações 

ecológicas sobre a fauna  observada na área de estudo, enfocando 

principalmente seus hábitos alimentares, e apresenta uma comparação das 

espécies identificadas na área com as constatadas na literatura. Por último, 

quando da caracterização da bacia hidrográfica do Rio Itanhaém, dá ênfase a 

influência da penetração da cunha salina sobre o manguezal e, na ausência de 

dados para determinar o tempo de permanência das águas de maior salinidade no 

rio, apresenta uma estimativa da penetração da cunha salina com base nos dados 

disponíveis de vazão e declividade do Rio Branco e em entrevistas com 

pescadores da região. 

  Nos EIA/RIMA revistos, outras informações importantes para 

caracterização do manguezal correspondem ao mapeamento com indicação das 

áreas de mangue e aos dados sobre o ambiente físico, temperatura do ar e 

pluviosidade. Mapeamentos com indicações dos mangues situados nas áreas de 
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influência dos empreendimentos foram encontrados em seis dos EIA/RIMA 

revistos (077, 094, 104, 338, 346 e 369). Quanto aos dados climáticos foram 

descritos e apresentados no capítulo pertinente ao meio físico, já que os 

EIA/RIMA freqüentemente subdividem as caracterizações dos meios físico, 

biológico e antrópico em capítulos distintos. 

  Com relação a classificação quanto a natureza e a tipologia das 

informações (Tabela 4) e os dados verificados nos diagnósticos dos Relatórios, os 

resultados permitiram concluir que os oito Relatórios de Impactos selecionados 

para estudo  apresentam entre si características semelhantes, tanto em relação a 

natureza dos dados quanto em relação a sua tipologia.  

  Considerando-se os oito documentos sob revisão, tem-se que três 

utilizam dados primários qualitativos, dois apresentam dados quali-quantitativos e 

os outros três não dispõem de informações ou dados de natureza primária sobre o 

ecossistema manguezal. Via de regra, os dados de natureza primária são 

predominantemente qualitativos (Tabela 4).  

  Na tabela 5 encontramos uma relação de variáveis primárias 

qualitativas e quantitativas registradas nos diagnósticos de manguezais. As 

variáveis qualitativas tratam da descrição da área e/ou espécies da flora e fauna 

dos manguezais, com dados obtidos durante inspeções de campo ou a partir de 

entrevistas com moradores da região, sem maiores especificações sobre as 

técnicas utilizadas. Três documentos registram apenas essas variáveis 

qualitativas. São os de número 094, 338 e 346. Dois RIMA, os de número 077 e 

369 registraram ambos os tipos de variáveis, as acima descritas mais os dados 
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primários quantitativos que, embora escassos, denotaram o uso de medidas de 

altura das árvores e DAP, variáveis comumente adotadas nos métodos 

quantitativos de caracterização estrutural dos bosques de mangue. Utilizaram  

também outras técnicas qualitativas de coletas de dados, como o percurso na 

área de mangue para caracterização fisionômica do bosque (EIA 369)  e a análise 

da cobertura vegetal por interpretação de fotografias aéreas (RIMA 077), para 

identificação dos tensores atuantes no ecossistema. 

  Como se poderia esperar em elaboração de relatórios, o 

procedimento comum a todos os diagnósticos revistos é a utilização de dados e 

informações de natureza secundária qualitativa com o intuito de situar as 

principais propriedades do ecossistema (Tabela 6).  Nesse contexto, todos os 

documentos tratam de apresentar aspectos funcionais dos mangues, 

evidenciando principalmente a dinâmica produtiva do sistema. Outras 

características qualitativas encontradas na maioria do Relatórios são as 

identificações das espécies da flora e da fauna associada ao ecossistema. 

  Dados secundários quali-quantitativos foram registrados em apenas 

três Relatórios, (077, 104 e 169), evidenciando-se diferenças quanto aos tópicos 

com dados quantitativos. O EIA 169 é o único a mostrar resultados de pesquisas 

sobre as variáveis estruturais de bosques de mangue (Tabela 6). 

   

 4.2.  Prognósticos de impactos e medidas mitigadoras 

 

  A tabela 7 relaciona os impactos registrados em cada EIA/RIMA. 
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Observando-se a tabela, verificam-se sete tipos básicos de impacto sobre áreas 

de manguezais: desmatamento/aterro, assoreamento, redução no aporte de água 

doce, poluição por óleo, poluição por resíduos urbanos, alteração na drenagem e 

alteração na salinidade. 

  A revisão dos EIA/RIMA, visando identificar as técnicas e/ou 

conceitos usados como base para a determinação dos impactos em manguezais, 

mostrou que os prognósticos apresentam variações entre si, tanto na explicitação 

das bases utilizadas nas previsões de impactos, como na forma de interpretação 

dos mesmos. 

   Cinco dos documentos revistos apresentam os prognósticos em 

forma tabular, usando o Método das Matrizes para qualificar os impactos. São os 

EIA/RIMA 077, 104, 255, 338 e 369. Os EIA/RIMA 094,169 e 346 usaram o 

Método Ad Hoc. Dentre os EIA/RIMA que apresentam prognósticos de forma 

tabular, dois documentos (077 e 255) são acompanhados apenas por textos sobre 

a ocorrência dos impactos em relação as ações ou fases dos empreendimentos, 

enquanto os demais incluem também considerações sobre os efeitos que as 

transformações ambientais causarão ao manguezal. 

  No EIA 077 o citado texto refere-se exclusivamente a seqüência de 

impactos ao longo das fases de implantação do empreendimento e as respectivas 

medidas mitigadoras. Como já descrito na seção 4.1., o relatório apresenta 

considerações sobre impactos em manguezais no capítulo pertinente ao 

diagnóstico ambiental, recorrendo a referências sobre efeitos da poluição por óleo 

e por resíduos domésticos e industriais, além das informações, obtidas em visitas 
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de campo, sobre os tensores atuantes na área. O transporte de sedimentos, 

causador do agravamento do processo de destruição do manguezal, foi 

identificado em quatro situações diferentes em várias etapas da construção da 

obra. Na tabela 7 esse impacto foi descrito uma única vez. 

  O EIA 255 relata apenas que a implantação dos acessos a ponte 

provocará o isolamento de um trecho de manguezal e fornece uma medida 

mitigadora para esse impacto.  

  No EIA 338 o impacto refere-se ao desmatamento e ao aterro do 

manguezal, que é uma conseqüência inevitável do projeto como foi proposto. No 

breve texto que acompanha a matriz de impactos, é relatada a utilização da 

dimensão da área de mangue como indicadora de magnitude e importância do 

impacto, considerando-a como possuidora de baixa expressividade no contexto 

regional. 

  No RIMA 104 são identificados três impactos em manguezais (vide 

Tabela 7), sendo que o prognóstico de impacto por óleo é realizado com base em 

referências sobre os efeitos desse poluente no ecossistema e, a partir da 

classificação dos tipos de tensores em manguezais, considera o impacto por 

lançamento de hidrocarbonetos no mangue como um tensor do tipo 2, altamente 

nocivo à flora e a fauna. Sobre os dois outros impactos em manguezais, o 

relatório  se restringe a breves comentários sobre os seus  efeitos no ambiente 

afirmando que a movimentação de terras em áreas de mangue causam 

desestruturação do habitat e que contaminação por vírus e bactérias resulta na 

redução de oxigênio dissolvido, acarretando prejuízos a vida de peixes, 
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crustáceos e animais bentônicos. 

  No EIA 369 o único impacto é o designado como “aumento da 

vulnerabilidade do manguezal” que é provocado pelo aumento da intrusão da 

cunha salina no rio Itanhaém, devido a redução na vazão das águas pelo 

barramento dos rios Capivari e Monos. O EIA prognostica que “o maior tempo de 

permanência das águas marinhas nos rios e gamboas poderá modificar o quadro 

atual já estável, através da salinização do substrato”, podendo ocasionar 

mudanças na estrutura do ecossistema e também na distribuição espacial da 

biota, aumentando a permanência de espécies  eurihalinas. 

  A seguir são descritos os recursos e as formas de apresentação e 

interpretação dos impactos dos documentos que utilizaram o Método Ad Hoc . 

  No RIMA 094 não são efetuados outros comentários sobre os 

impactos além dos relacionados na Tabela 7, porém, ao se verificar o capítulo 

pertinente ao diagnóstico ambiental, torna-se claro o motivo pelo qual foi tratada 

com destaque a questão relacionada a dependência do manguezal em relação as 

marés e a importância do ecossistema ao reter sedimentos e impedir inundações 

nas áreas de terra firme, pois o projeto prevê área de bota-fora em locais 

contíguos ao manguezal. Foi sugerida, no próprio RIMA,  a utilização de outras 

áreas para a disposição de bota-fora. 

  No EIA 169, a referência feita ao método ad hoc é exclusivamente 

para informações apresentadas no capítulo de prognósticos sobre o meio 

biológico, pois o EIA como um todo utilizou-se de uma metodologia mista, 

compreendendo listagem de controle, modelagem matemática de simulação e ad 
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hoc. Nesse EIA é explicitado no início do capítulo sobre prognósticos ambientais 

no meio biológico que as bases utilizadas na previsão são informações sobre as 

espécies dominantes em cada habitat, considerando-se os possíveis impactos 

causados pela  redução na salinidade e aumento do teor de sedimentos na água.

  O EIA/RIMA 346 apresenta o prognóstico de forma descritiva, 

identificando o impacto inicial ao ecossistema (desmatamento/aterro) e 

descrevendo os possíveis efeitos resultantes desta ação com base no 

conhecimento profissional do autor. Esses efeitos estão resumidos na tabela 7. 

  A exceção do RIMA 104, em nenhum desses relatórios acima 

comentados foi apresentada, no capítulo pertinente aos prognósticos, uma 

exposição clara dos aspectos empíricos ou teóricos sobre tensores atuantes nos 

manguezais, que fundamentem a previsão dos possíveis impactos e/ou a 

determinação de suas magnitudes. 

  Na tabela 8 encontram-se relacionadas todas as propostas de 

mitigação e monitoramento associadas ao ecossistema de mangue. Como se 

observa nesta tabela, a maior quantidade de compromissos dos EIA/RIMA 

referem-se a propostas de mitigação de impactos. 

  Com relação as medidas propostas para monitoramento de 

impactos, observou-se que o EIA/RIMA 169 é o único que apresenta um programa 

contendo indicação de metodologia a ser adotada para monitoramento da fauna e 

flora do manguezal. Além dele somente o RIMA 094 e o EIA 369 apresentam 

propostas de monitoramento, porém no meio físico e não no manguezal 

propriamente dito. 
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5. DISCUSSÃO 

 

  Sob o ponto de vista da análise do ambiente para fins de Estudo de 

Impacto Ambiental, para Bisset (1984), Beanlands (1988), Sanchez (1991a) e Munro 

et al. (1986), a identificação dos parâmetros a serem considerados nos estudos 

básicos que compõem a fase de diagnóstico do EIA constitui-se em uma das 

principais etapas da AIA. 

  Fowler & Aguiar (1991) partem da premissa inicial de que os atributos 

biológicos são componentes essenciais de qualquer análise ambiental e para incluir 

estes atributos na análise, torna-se imprescindível utilizar conceitos e teorias 

ecológicas que envolvam a escala de atributos, podendo ser incorporada desde o 

nível de ecossistema até o de indivíduos. Como bem salientam os referidos autores, 

existem várias formas de se fundamentar as bases para avaliação de prognóstico 

ambiental, podendo os impactos serem analisados com o uso de atributos 

quantitativos ou semiquantitativos como por exemplo, critérios de diversidade 

ecológica, sucessão ou dinâmica de sistemas. 

  Neste contexto, há de se concordar com estes autores e assinalar que, 

dessa forma, reveste-se de interesse conhecer que espécie de informação ou 

fundamentação teórica é utilizada  para  diagnosticar e prognosticar impactos em 

manguezais nos EIA/RIMA. 

  Com referência ao diagnóstico dos manguezais, a revisão dos oito 

EIA/RIMA permitiu identificar o uso de dois tipos comuns de recursos para 

caracterização do ecossistema: descrições das propriedades gerais dos manguezais 

e informações baseadas em inspeções de campo 
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  Dentre os aspectos abordados nas descrições das propriedades dos 

mangues, foram comuns a todos os EIA/RIMA o reconhecimento da importância 

desses ecossistemas, com enfoque voltado a algumas funções e serviços prestadas 

pelo manguezal, o que se traduz num ponto positivo pois indica a preocupação  em 

relatar a dinâmica do sistema. Outra característica comum está associada a citação 

da composição floristica e faunística, seja via inspeção de campo e/ou revisão da 

literatura (Tabelas 5 e 6). 

  A presença desses dois aspectos comuns aos EIA/RIMA revisados 

pode ser interpretada como um atendimento as instruções contidas no Manual de 

Orientação da Secretaria do Meio Ambiente. 

  Quanto as informações e dados de campo, nota-se que são 

predominantemente obtidos por meio de inspeções ou vistorias, não sendo comum a 

aplicação de métodos quantitativos para a caracterização estrutural e/ou funcional 

dos bosques ou a escolha de parâmetros quantitativos do manguezal para a 

indicação de sua qualidade ambiental. Comparando-se tais dados com os métodos de 

estudo em áreas de mangue descritos no capítulo 2, percebe-se que eles se 

enquadrariam nos primeiros estágios da investigação de campo, designados como 

identificação e descrição do recurso. 

  A discussão sobre as bases utilizadas para diagnóstico e prognóstico de 

impactos tem recebido  atenção por parte de alguns autores, que defendem o uso de 

medidas quantitativas para a previsão de impacto. Esta é a postura de Duinker 

(1987), que considera melhor a elaboração de um prognóstico quantitativo a um 

qualitativo, mesmo com o risco de se estar incorrendo em erro, O argumento utilizado 

é que as previsões qualitativas não podem ser futuramente checadas para constatar 
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se os objetivos da propostos estão sendo atingidos e, portanto, carecem de senso 

científico. Para determinação da magnitude de alterações de impactos, Duinker 

(op.cit.) defende a utilização de modelos.  

  No que concerne aos modelos em manguezais, destacam-se os 

trabalhos de Lugo et al. (1976), que realizou um modelo de simulação sobre o fluxo 

de nutrientes e produção orgânica no manguezal. Entretanto, vale ressaltar que tais 

trabalhos são de alto nível científico mas de dificil aplicação prática,  principalmente 

devido ao volume de dados ambientais necessários para calibração do modelo, que 

freqüentemente exigem dados em séries temporais, o que obriga a realização de 

pesquisas a longo prazo, inviáveis a diversos empreendedores, tanto pelo custo como 

pelo tempo exigido. 

  No que diz respeito aos prognósticos de impactos,  o levantamento de 

informações disponíveis nos EIA/RIMA permitiu evidenciar que somente dois dos oito 

documentos analisados apresentam previsões fundamentadas na utilização de 

revisão da literatura sobre impactos em áreas de manguezais. Tratam-se dos 

EIA/RIMA 077 e 104, já comentados no capítulo anterior. Estes dois documentos 

usaram também formas tabulares (Método de Matrizes) para o estabelecimento dos 

prognósticos. Nos EIA/RIMA 094 e 346, os impactos foram identificados tão somente 

com base nos conhecimentos individuais, (julgamentos profissionais) dos autores 

sobre as relações funcionais do sistema. Já nos EIA/RIMA 255, 338 e 369, os 

impactos foram identificados com base no Método de Matrizes e nos conhecimentos 

individuais dos autores. OEIA 169 utilizou-se do julgamento profissional e de revisão 

da literatura sobre espécies dominantes na região e suas tolerâncias a salinidade. 

  Procedimentos similares para previsões de impacto foram encontrados 
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em Bailey et al. (1992). Nesse trabalho os autores verificaram que 88% das previsões 

sobre o meio físico, biológico e antrópico, foram expressas em termos qualitativos. Já 

Beanlands & Duinker (1984), em uma revisão de 30 Estudos de Impacto preparados 

no Canadá, relatam que os estudos sobre projetos que afetam o ecossistema 

aquático geralmente se reportavam aos conceitos ecológicos, mas só 

esporadicamente faziam uso de aplicações práticas em campo, sendo a maioria 

restrita a reconhecimentos da área. 

  Quanto aos compromissos de mitigação e/ou monitoramento dos 

impactos, verificou-se que a maioria dos documentos revisados oferecem um maior 

número de propostas visando a adoção de medidas mitigadoras, mas não 

estabelecem programas de monitoramento para constatação da eficiência de tais 

medidas. Beanlands & Duinker (1984), registraram que os planos de monitoramento 

raramente eram interligados a estudos de campo desenvolvidos na fase anterior a 

implantação do projeto, e que as propostas mitigadoras geralmente eram limitadas 

aos conhecimentos dos autores e as suas práticas de construção e engenharia. 

  Para Beanlands (1988), estudos básicos estão estritamente ligados ao 

monitoramento ambiental. Se o objetivo prático de um EIA é prever mudanças no 

sistema devidas a um futuro empreendimento, os estudos básicos de campo 

permitem prever as alterações antes da implantação do projeto, enquanto o 

monitoramento reflete as alterações posteriores ao projeto, determinando a extensão 

com que as modificações previstas ocorrem. 

  Há, sem dúvida, uma falta de trabalhos de campo denotando um 

distanciamento entre o que seria ideal para a caracterização dos mangues e o que é 

real nos EIA/RIMA. Nesse caso a enorme quantidade de informações e técnicas de 
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pesquisa é subutilizada. Isso não traz conseqüências apenas para o conhecimento 

dos recursos do manguezal, ela afeta diretamente a viabilização de estudos voltados 

para a comprovação de fenômenos pós-impactos, pois inviabiliza a comparação 

antes e depois. É claro que o elemento narrativo representa um papel essencial na 

descrição do ecossistema, mas também devemos definir as variáveis a serem 

estudadas e sua aplicação em campo. 

  Nesse aspecto, vale ressaltar o posicionamento de Odum et. al. (1980, 

In: Adaime, 1987) sobre informações referentes a dados estruturais quantitativos dos 

bosques de mangue auxiliarem na compreensão de processos como sucessão, 

produção primária e respostas a tensores de origem natural ou induzidos pelo 

homem. 

  Embora ainda não existam critérios específicos para elaboração de 

EIA/RIMA em áreas de manguezais, considera-se que o referencial conceitual dos 

atributos estruturais e funcionais dos mangues, juntamente com os recentes avanços 

nas pesquisas sobre as reações desse ecossistema a tensores ou pressões 

antrópicas adquirem extrema importância para a AIA, ao nortearem a identificação 

dos parâmetros  do ecossistema a serem analisados em um estudo prévio de impacto 

ambiental.  
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6. CONCLUSÃO 

 

  Ao se revisar os oito EIA/RIMA neste trabalho, no que diz respeito 

aos diagnósticos em áreas de manguezal, ficou evidente um procedimento comum 

em todos os documentos: a utilização de descrições teóricas com intuito de 

estabelecer as principais propriedades do ecossistema. Houve ainda uma forte 

tendência a realizações de inspeções ou vistorias de campo para descrição 

qualitativa dos recursos do manguezal, sem contudo desenvolverem-se trabalhos 

usando métodos quantitativos para caracterização estrutural e/ou funcional dos 

bosques. As evidências do uso de medidas estruturais foram encontradas 

somente em dois EIA/RIMA. 

  No que concerne as previsões de impacto, a maioria dos 

documentos não apresenta prognósticos fundamentados na literatura sobre 

impactos em manguezais. As identificações de impacto foram predominantemente 

obtidas com base em conhecimentos próprios sobre as relações funcionais do 

ecossistema. 

  Foram apresentadas poucas propostas para monitoramento dos 

impactos, sendo a maioria pertinentes ao meio físico e não ao manguezal 

propriamente dito. Apenas um EIA/RIMA propõe monitoramento de flora e fauna 

do manguezal segundo metodologia recomendada para esse ecossistema.  

  As propostas para mitigação dos impactos são em grande número e 

estão principalmente relacionadas com a realização de obras civis. Vale ainda 

ressaltar que, além das propostas de monitoração e/ou mitigação, consideradas 
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como compromissos assumidos pelo empreendedor na ocasião da aprovação dos 

EIA/RIMA, existem ainda em alguns documentos recomendações sobre medidas e 

cuidados a serem adotados pelos responsáveis da obra quando do licenciamento 

das mesmas. Tais recomendações refletem a preocupação dos consultores 

quanto a minimização dos danos ambientais ou indicam a necessidade de 

estudos mais aprofundados sobre determinados impactos. No EIA/RIMA 094 há 

uma recomendação, no 104 há três e no 077 quatro. Nos demais documentos 

nenhuma sugestão foi observada em relação a áreas de manguezal. 

  Do total de oito EIA/RIMA estudados neste trabalho, dois 

apresentaram alteração de projeto em relação a impacto em manguezal (RIMA 

094 e EIA 255). O primeiro alterou o projeto ainda durante os estudos de impacto 

ambiental e o outro, ao atender o pedido de complementação do DAIA, optou pela 

alteração total do projeto no que concerne as áreas de manguezal. Um outro 

estudo que teve também pedido de complementação foi o EIA 242, que acabou 

sendo substituído pelo EIA 369 tendo em vista o atendimento as solicitações e a 

evolução do projeto. 

  A aplicação de técnicas de campo em áreas de manguezal com o 

uso de parâmetros fáceis de manipular, resultam em informações satisfatórias 

sobre a qualidade do ambiente e viabilizam o uso dessas variáveis como 

indicadores a serem adotadas em um futuro monitoramento de impacto ambiental. 

Entretanto, mesmo tendo sido revisados poucos EIA/RIMA, pois eram só oito os 

que se encaixavam no presente estudo, pode-se concluir que tais técnicas são 

raramente utilizadas, e, quando há proposta de monitoramento, é previsto o uso, 
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principalmente, de parâmetros físicos. Percebe-se uma clara preferência ao 

oferecimento de medidas mitigadoras ao invés de propostas de monitoramento 

dos impactos. 

  Uma última consideração prende-se ao fato dos EIA/RIMA só 

poderem ser consultados nas dependências da Biblioteca da Secretaria do Meio 

Ambiente, onde não é permitida a retirada desses documentos, nem sua 

reprodução. Assim, ao mesmo tempo que a Lei torna obrigatório o acesso público 

a esses documentos (RIMA), a obtenção de informações neles contidas fica 

bastante restrita e dificultada. 
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     FIGURA 1 – Localizações dos  estudos de impacto  no litoral do Estado de São Paulo. 

 

 



  

TABELA I - Tensores naturais e humanos no ecossistema manguezal. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TENSOR   PONTO PRIMÁRIO DE ATAQUE AO ECOSSISTEMA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NATURAL 

Baixa temperatura     Folhas (4b,5,2,1) 

Amplitude de alta temperatura Complexidade estrutural (4d,5,1) 

Hipersalinidade   Complexidade estrutural (4d, 5) 

Baixa fertilidade do solo  Complexidade estrutural (4a, 4d) 

Sedimentação aguda  Intercambio gasoso radicular,  assimilação  de  água  

e      nutrientes (4a, 5) 

Ação do vento   Complexidade estrutural (4b, 4d) 

Alta energia das ondas  Complexidade estrutural (4a, 4b, 4c) 

Inundações crônicas  Intercâmbio gasoso radicular e de sedimentos (4a,5,1) 

Alteração no padrão de  

drenagem    Complexidade estrutural (1, 2, 5) 

Epidemia de herbívoros  Plantas (3, 4b) 

HUMANO 

Alta temperatura   Complexidade estrutural, folhas, plântulas (2, 4d, 5) 

Cobertura por petróleo  Intercâmbio    gasoso   de   superfícies   cobertas   por 

     petróleo, folhas (2, 5) 

Drenagem crônica   Complexidade  estrutural  e   todos  os  processos   do 

     ecossistema ( 1 ) 

Aterro ou sedimentação  Complexidade estrutural e intercâmbio gasosos (1, 5) 

Inundações crônicas  Intercâmbio gasoso radicular e de sedimentos (4a,5,1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FONTE: Compilação parcial da tabela elaborada por Lugo et al (1980).  



  

TABELA 2 - Lista dos EIA/RIMA consultados na biblioteca da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 
 

 
NºTOMBO / Nº EIA/RIMA 

 
OBRA OU ATIVIDADE 

 
INTERESSADO 

 
MUNICÍPIO 

A055e / 018  Extração de Areia Ana Carolina Mª  Santos Ubatuba - praia do Itaguá 
A223e / 060 Extração de Areia Agropecuária Coqueiral  Caraguatatuba 
A656s / 112 Disposição de Efluentes APEVE: As. J. Pedra Verde Ubatuba (Praia do Lázaro) 
B239i / 045 Loteamento Barma Incorp. Com. Ltda. Bertioga 
C28e / 294 Extração de Areia Carlos A. do Santos Bento Ubatuba (Rio Porumba) 
C725e / 295 Extração de Areia Com. Agríc. e P. Ressaca Ubatuba  (Rio Grande) 
C73a / 369             # Barragem Capivari-Monos Sabesp Parelheiros 
C73d / 196             # Gasoduto Congas S. Bernardo / Cubatão 
C74c / 338             # Condomínio Fechado  Caraguatatuba (Praia Mococa) 
C755e / 031  Extração de Argila Construtora Eng.Ind.Ltda. Cubatão - Sítio Areais. 
C868d / 025           # Desassoreamento Rio Mogi-Piaçaguera COSIPA Cubatão 
D468r / 169            # Valo Grande DAEE - SP Iguape 
D481d / 094           # Duplicação  Rodovia dos Imigrantes DERSA Santos 
D486i / 346            # Viário Urbano DERSA  São Vicente (Vila Samaritá) 
G293L /184            # Loteamento GENOA: Emp. Ltda. Peruíbe 
G777e / 152 Extração de Areia Granareia Com. Expl. Min. Caraguatatuba (Praia Mococa) 
G995e / 057 Extração de Granito Gutimepex: Imp.Exp.Ltda. Ubatuba, (Praia Tainhas) 
H537s / 135 Esgoto Sanitário Sabesp Praia Grande 
I085p / 200             # Loteam. Barra do Itaguaré Itaguaré, Agrícola e Ind. Bertioga 
I47m / 375 Mineração de Brita INTERVALES Santos 
I87e / 038 Extrração de Areia e Cascalho SOTESE Cubatão 
L744g / 016            # Gasoduto Liquigás do Brasil  S/A Santos(Alemoa) 
M285e / 032 Extração de Areia Mº José B. dos Santos Bertioga,Rio Itapanhaú 
M289m / 077          # Marina Marinas do Brasil e Assoc. Rodovia Guarujá/Bertioga 
O95e / 120             # Extração de Areia Ouro Fino, Itapanhaú Com Bertioga 
P385p / 104            # Prospecção- Merluza PECTEN Bras-Serv.de Pet. Bacia de Santos 
P399e / 065 Pedreira Pedr. Massaguaçú Caraguatatuba 
P583b / 378            # Distribuição de Petróleo Petrobrás Cubatão 
P583o / 011            # Oleoduto Petrobrás: Santos-Bertioga 
P583p / 353 Poliduto Petrobrás Rod. Guarujá/Bertioga 
P591e / 147 Emissário Submarino Petrobrás Sào Sebastião 
P734p / 255            # Ponte Iguape/Ilha Comprida Pref.Munic. de Iguape Iguape 
P881e / 026  Extração de Areia Porto Areia Ubatumirim Ubatuba 
P881e / 155            # Ampliação de Porto Portobrás Santos (Valongo/Paquetá) 
P881i / 073 Condomínio Residencial Porto Verde Mar Emp.Im. Caraguatatuba  (Praia Mococa) 
P934c / 144 Canalização de Córrego Pref. Munic. SP. Mongaguá 
R452e / 279 Extração de Granito Rio Branco Miner. A. Ltda Praia Grande 
S119s / 015            # Esgoto -Emissário Sabesp São Sebastião 
S452a / 003  Atêrro Hidráulico no Porto Sec. Neg. Transportes São Sebastião 
S452p / 035 Atêrro Hidráulico no Porto Sec. Neg. Transportes São Sebastião 
S659L / 231 Loteamento SOBLOCO - Jardim  Praias Bertioga 
S662e / 052 Extração de Areia Sotese Com. Extr. Areia Santos  
S662s / 399 Efluentes - Disposição Oceânica SAB:Soc.Am.Baraqueçaba São Sebastião  (Pitangueiras) 
Y35m / 210 Marina Yatch Club de Ilhabela Ilhabela 

# EIA/RIMA com citação de manguezal. 



  

 
TABELA 3 - Indicação na Secretaria do Meio Ambiente dos oito EIA/RIMA estudados. 
 
 

 
Nº do  

EIA/RIMA 

 
Nome do 
EIA/RIMA 
 

 
CONSULTORIA 

 
INTERESSADO 

 
MUNICÍPIO 

 
SITUAÇÃO NA 
SECRETARIA 

 
DOCUMENTO 
CONSULTADO 

 

077 

 

Marina Tijucopava 

 

SEMCO Rec. 

Amb. Ltda. 

 

SIMPLEX  

 

Guarujá 

 

Em análise 

 

EIA/RIMA 

094 Pista Descendente  

Rod. Imigrantes. 

TTC Trânsito 

Transp. Com. 

DERSA Santos Aprovado em 

08/12/89 

RIMA 

104 Proj. Desenvolv. 

Campo de Merluza 

SNAM Projetos  

Inf. e Consult. 

PECTEN Brasil 

Serv. Petróleo 

Santos Aprovado em 

julho de 1989 

RIMA 

169 Obr. Compl. Barragem 

Valo Grande. 

SEP Serv. Eng. 

Planej. S/C. 

DAEE Iguape Em análise EIA/RIMA 

255 Ponte Rodov. Iguape -

- Ilha Comprida 

Bauart 

Engenharia 

Prefeitura Mun. 

Iguape 

Iguape Aprovado em 

junho de 1992 

EIA/RIMA 

338 Res. Praia Mococa / 

/ Cond.M./ C.F.R.P.M. 

Teresa 

Lampoglia Eng. 

 Caragua. Retirado pelo 

interessado 

EIA/RIMA 

346 Lig. Viária S. Vicente -   

- Samaritá. 

Equipe UMAH 

Urb. M.A. Ltda. 

DERSA S. Vicente Aprovado em 

abril de 1992 

EIA/RIMA 

369 Obr. Capivari e Monos  

p/  Abastecim.  Água.  

Multiservice Eng. 

Ltda. 

SABESP Parelheiros Em análise EIA 

 

 



  

  

             TABELA 4 - Natureza e tipologia dos dados encontrados nos diagnósticos sobre manguezais 

 

 
 

Nº RIMA 
 

NATUREZA PRIMÁRIA 
 

NATUREZA SECUNDÁRIA 
 QUALITATIVA 

 
QUANTITATIVA QUALITATIVA QUANTITATIVA 

077 X X X X 

094 X - X - 

104 - - X X 

169 - - X X 

255 - - X - 

338 X - X - 

346 X - X - 

369 X X X -      

                          

  Legenda: X  =  presença 

    -   =  ausência 

 

 

 



  

TABELA 5 - Variáveis de natureza primária qualitativa e quantitativa registradas nos diagnósticos de manguezais 

 

 
 
VARIÁVEL 

 
RIMA  
077 

 

 
RIMA  
094 

 
RIMA  
104 

 
RIMA  
169 

 
RIMA  
255 

 
RIMA  
338 

 
RIMA  
346 

 
RIMA  
369 

descrição da área * - - - - - X X X 

descrição fisionômica do bosque * - - - - - - - X 

composição da flora * X X - - - X - X 

composição da fauna * - X - - - - X X 

dispersão da vegetação * - - - - - - - X 

espécie vegetal predominante * - - - - - - - X 

tipo fisiográfico de bosque * X - - - - - - X 

altura estimada das  árvores (m) ** X - - - - - - X 

DAP estimado (cm) ** X - - - - - - - 

estimativa da área de mangue (Km²) ** X - - - - - - - 

 

 Legenda :  X  =  presença                                 *  =  variável qualitativa 

    -   =  ausência                                **  =  variável quantitativa. 

    

 



  

TABELA 6 - Características citadas com base em dados secundários qualitativos ou quantitativos nos EIA/RIMA. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

 
RIMA 077 

 
RIMA 094 

 
RIMA 104 

 
RIMA169 

 
RIMA 255 

 
RIMA 338 

 
RIMA 346 

 
RIMA 369 

 
conceito de manguezal 
 

 
Q 

 
Q 

 
Q 

 
Q 

 
- 

 
Q 

 
Q 

 
Q 

adaptações da vegetação 
 

Q Q - - - Q - - 

aspecto fitofisionômico 
 

- - Q - - Q - - 

composição florística 
 

Q Q Q Q Q Q Q Q 

fauna associada 
 

& Q Q Q Q Q Q Q 

dados estruturais 
 

- - - & - - - - 

fatores abióticos 
 

Q Q Q Q - - Q Q 

tipo fisiográfico 
 

- - - Q - - - - 

limite de distribuição da vegetação 
 

- - & & - Q - - 

poluentes 
 

& - & - Q - - - 

mangue como barreira de poluentes 
 

- Q - - - - - - 

mangue como habitat para fauna 
 

Q Q Q Q Q Q Q - 

mangue como filtrador de sedimentos 
 

Q Q - Q - - - Q 

mangue como barreira para inundações 
 

- Q - Q - - - Q 

mangue como estabilizador de solo 
 

- - - - - - Q - 

alta produtividade orgânica 
 

Q Q Q Q - Q Q Q 

produção de serapilheira 
 

Q - - Q - - - - 

processos de decomposição  
 

Q - - Q Q - Q Q 

Legenda:        Q  =  qualitativos          &  =  quantitativos         -   =   não citadas 



  

   TABELA 7 - Impactos identificados nos EIA/RIMA 

 

 
 

Nº RIMA 
 
IMPACTOS IDENTIFICADOS 

FASE  
DA 

OBRA 

SENTIDO 
DO 

IMPACTO 
 

077 
 
continuidade de transporte de sedimentos para o manguezal adjacente 

 
C 

 
N 

077 transporte de sedimentos para o manguezal adjacente C N 
077 agravamento dos processos de destruição das esp. vegetais do mangue adjac. devido ao assoreamento C N 
077 contamin. do mangue adjacente com detritos variados devido a dispersão de materiais de construção C N 
077 contamin. do mangue adjacente com coliformes fecais e compromet. do valor alimentício do mangue O N 
077 contamin. do mangue p/ detritos orgânicos e inorgân.,  p/ despejo de resíduos sólidos no solo e na água O N 
077 possiveis contaminações por óleo e/ou combustíveis no manguezal adjacente ao empreendimento O N 
077 alteração da vazão e da contribuição hídrica ao manguezal, devido a canalização de nascentes C N 
094 interrup. do fluxo  de marés e modific. do sistema de drenagem natural, devido a disposição de bota-fora O N 
094 arrastamento de materiais instáveis, provocando o assoreamento de manguezais e cursos d’água O N 
104 alterações das comunidades bióticas dos mangues devido a movimentação de terras C N 
104 degradação e/ou mortandade das comunid. bióticas do mangue em decorrência de vazamentos de óleo O N 
104 degradação das comunid. bióticas dos mangues p/ lançamento de esgotos sanit.  de canteiros de obras C N 
169 colonização dos bancos de areia e manguezal por espécies predominantementes eurihalinas O N 
255 isolamento de um trecho de mangue devido a implantação de acessos à ponte C N 
338  desmatamento e aterro do manguezal C N 
346 redução da cobertura vegetal devido ao desmatamento em mangue e restinga C N 
346 morte de animais com pouca ou nenhuma mobilidade C N 
346 perda de área de mangue resulta em redução na quantidade de nutrientes nas águas e queda na pesca C N 
346 alteração de circul. interna e sedimentação no mangue remanescente seccionado p/ aterro da rodovia C N 
369 

 
aumento da vulnerabilidade do manguezal C N 

Legenda:  C = fase de construção;        O = fase de operação;          P = impacto positivo;         N = impacto negativo; 

 

 

 

 



  
Tabela 8 - Propostas de mitigação e monitoramento dos impactos relacionadas nos oito EIA/RIMA 
 

 
Nº RIMA 

 
MIT/MON 

  
PROPOSTAS 

 
077 mit Estudos das características sedimentológicas e geotécnicas do material assoreado p/ avaliação da magnitude do impacto,       

.         adequando medidas mitigadoras nas diferentes fases do empreendimento. 
077 mit Construção de obras de contenção nos limites da propriedade, otimizadas com base nos estudos acima. 
077 mit Adoção de contenção provisória nos limites da propriedade na fase de construção da parede de diafragma. 
077 mit Construção de obras de contenção nos limites da propriedade incluindo as provisórias e parede de diafragma.  
077 mit Adequação do cronograma de estocagem do material dragado e escavado na área do empreendimento. 
077 mit Eficiência do sistema de retenção dos sedimentos pelo “siltation screen”. 
077 mit Programa de educação ambiental interno e sistema de coleta de resíduos gerados durante a construção. 
077 mit Elaboração de projeto de E.T. Esgotos, dimensionada para os “picos” populacionais do empreendimento. 
077 mit Planos de coleta e disposição de resíduos sólidos nas embarcações e dependências da marina. 
077 mit Plano de contingência e normas internas sobre vazamentos de óleos e/ou combustíveis. 
077 mit Fiscalização dos despejos de resíduos sólidos (solo e água) efetuado pela marina. 
077 mit Programa de educação ambiental intensivo, visando esclarecer a comunidade pesqueira e turística sobre disposição de          

.         resíduos sólidos, derramamento de óleo e velocidade das embarcações. 
094 mit Alteração do projeto em relação a localização das áreas de bota-fora. 
094 mon Monitoramento do processo erosivo. (infiltração, nível do lençol freático, caract. geotécnicas do solo e substrato  rochoso). 
094 mon Monitoramento da qualidade da água das bicas, córregos e rios. (turbidez e materiais sedimentáveis, óleos e graxas, pH,      .         

DBO, DQO, colimetria). 
104 mit Qualidade da água: responsabilidade das firmas contratadas quanto a esgoto sanitário, coleta e destinação do lixo, óleo      

.         lubrificante, arraste de partículas. 
104 mit Qualidade da água: plano de contingência do empreend. deve, como atividade preventiva, considerar a construção de rede       

.          de drenagem para o  rio com possibilidade de estanqueidade por comportas “stoplogs”. 
104 mit Progr. recup. faixas ripárias: cadastro, seleção e dimensionamento das áreas prioritárias para recup. vegetal, diagnóstico  

.         preliminar das condições silvo-edafo-climáticas e elaboração de sub projetos de recomposição vegetal para cada área. 
104 mit Programa de recuperação vegetal de áreas perturbadas por cortes e/ou aterros e dos canteiros de obras. 
169 mit Medidas de contenção à erosão no Valo Grande evitarão problemas de assoreamento no Mar Pequeno. 
169 mon Monitoramento da fauna e flora dos manguezais. 
169 mon Monitoramento por sensoriamento remoto dos bancos de areia e manguezais. 
255 mit Instalação de tubulações sob a estrada para permitir a circulação das águas, minimizando o impacto no mangue. 
338  Nenhuma proposta apresenta para monitorar ou mitigar impactos no manguezal. 
346 mit Instalação de tubulações sob o aterro para  circulação de água entre as duas porcões isoladas do mangue. 
369 mit Construção de barreira para cunha salina, garantindo a manutenção das condições atuais do manguezal. 
369 mon Programa de monitoramento da cunha salina no Rio Itanhaém 

Legenda: mit = proposta de mitigação;       mon = proposta de monitoramento; 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


