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RESUMO 

As áreas de manguezais têm uma elevada importância para o equilíbrio ecológico dos 

ecossistemas costeiros por causa de sua rica biodiversidade e capacidade de absorção. 

Contudo, as ações antrópicas que se promoveram ao longo do tempo, vem provocando sérios 

impactos em tais áreas, como a alteração da biomassa. No rio Capibaribe, bosques de 

manguezais encontram-se distribuídos caracterizando a importância desses corpos 

vegetacionais. O Objetivo deste trabalho é propor um modelo que estime a variação da 

biomassa e do estoque de carbono na espécie de mangue Laguncularia racemosa por 

sensoriamento remoto. Para tanto, foram obtidos dados em campo para validação da equação 

proposta e utilizadas as imagens do Mapeador Temático do satélite Landsat 5, referente a 

2007 e 2011 na órbita e ponto 214-66. As imagens foram processadas a partir de métodos de 

regressão, utilizando softwares específicos. Os resultados encontrados apontaram para uma 

variação do NDVI (Índice da Vegetação por Diferença Normalizada) e para a presença de 

indivíduos que apresentaram diâmetros superiores aos atuais no ano de 2007, o que se 

evidencia um intenso processo de corte seletivo nos bosques da espécie estudada no baixo 

curso do Rio Capibaribe. As alterações da biomassa foram elevadas, provocando um aumento 

na estocagem de carbono na área estudada. Concluímos que se houvesse maior fiscalização 

para preservação, teríamos um potencial maior de carbono estocado na área. 

 

Palavras-chave: Laguncularia racemosa. Estimativa. Sequestro de carbono. NDVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The mangrove areas have a high importance to the ecological balance of coastal ecosystems 

because of its rich biodiversity and absorption capacity. However, human activities that have 

promoted over time, has caused serious impacts in such areas as the change in biomass. On 

the river Capibaribe, mangrove forests are spread featuring the importance of such vegetation 

bodies. The objective of this study is to propose a model to estimate the variation of biomass 

and carbon stock in mangrove species Laguncularia racemosa by remote sensing. Therefore, 

data in the field to validate the proposed equation were obtained and used images Mapper 

satellite Landsat 5 Thematic, for 2007 and 2011 in orbit and point 214-66. The images were 

processed from regression methods using specific software. The findings pointed to a 

variation of the NDVI (Vegetation Index Normalized Difference) and the presence of 

individuals who had diameters higher than the current in 2007, which shows an intense 

logging process in species forests studied in lower course of the Rio Capibaribe. Changes in 

biomass were high, causing an increase in carbon storage in the study area. We concluded that 

if there were greater oversight for preservation, we would have a greater potential for carbon 

stored in the area. 

Keywords: Laguncularia racemosa. Estimate. Carbon Sequestration. NDVI. 
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1 INTRODUÇÃO          

  

 As mudanças climáticas e a produção de gases de efeito estufa – GEE’s vem 

interferindo no modo de vida humana há décadas. Problemas ambientais em elevado grau, 

bem como fenômenos crônicos que se acumulam na atmosfera, biosfera e litosfera vêm 

causando modificações significativas no meio ambiente e promovendo novas posturas perante 

o mesmo. As pesquisas sobre sequestro de carbono se situam neste contexto e ainda são 

consideradas relativamente recentes, objetivando a busca de novas soluções para recapturar o 

carbono presente na atmosfera ou até mesmo conhecer a variação quantitativa em diferentes 

ecossistemas. O principal foco está não apenas no controle das emissões, mas também nas 

diversas formas de “sumidouros” naturais, assim considerada as coberturas vegetacionais, 

dentre elas os ecossistemas de manguezais.  

 Os manguezais são ecossistemas costeiros de transição entre os ambientes terrestre e 

marinho. Característico de regiões tropicais e subtropicais está sujeito ao regime das marés, 

dominado por espécies vegetais típicas, às quais se associam a outros componentes vegetais e 

animais (OLINTO et al., 2016). 

Conhecer o ecossistema manguezal é de grande contribuição econômica, ambiental e 

climática para diferentes regiões do mundo, porque a floresta de mangue contribui para a 

biodiversidade, uma vez que estão relacionadas, apresentando espécies animais e vegetais. 

Segundo Fatoyinbo (2013) e Galvíncio e Popescu (2016), o manguezal é um ecossistema 

terrestre altamente produtivo em que 25% do carbono dissolvido, são acumulados nos 

sedimentos, 25% são reciclados e 50% são depositados nos oceanos e cerca de 10% é carbono 

orgânico. 

Embora constituam apenas cerca de 3% da área florestal total de todo o mundo, a 

capacidade de armazenamento de carbono em biomassa florestal e do solo é maior do que a 

de florestas tropicais (ALONGI, 2002; LUCAS et al., 2007). 

A estimativa dos impactos antrópicos sobre a floresta de mangue tende a ser muito 

elevada, uma vez que 35% a 50% destas florestas desapareceram nos últimos 60 anos, embora 

sem dados de base sistemática estarem disponíveis (DONATO et al., 2011). As maiores 

ameaças atuais são decorrentes das atividades humanas: aquicultura, desvios de água doce, 

pesca artesanal, desenvolvimento urbano e industrial. Além dos efeitos das alterações 

climáticas, como a elevação do nível do mar e o aumento de eventos climáticos extremos, que 

também pode aumentar a vulnerabilidade dos ecossistemas de mangue (GALVINCIO; 
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POPESCU, 2016). O presente estudo se fundamenta numa escassez de produção científica 

verificada na literatura como um todo. 

Segundo Kjerfve e Lacerda (1993), os ecossistemas manguezais são considerados 

dominantes na fisiografia do litoral do Brasil, distribuindo-se ao longo dos 6.800 km da linha 

costeira, sendo a estimativa mais recente, para a área de cobertura calculada em 1,38 milhão 

de hectares. A Laguncularia racemosa L. (mangue branco) é uma espécie nativa e típica do 

manguezal brasileiro, sendo uma das que predomina na extensão dos mangues do rio 

Capibaribe (SANTOS; ZICKEL; LOGE, 2014). 

Vale ressaltar que os manguezais que se desenvolvem em áreas urbanas estão 

submetidos a vários tipos de pressões, não muito diferente da maioria dos ecossistemas 

brasileiros, que se tornaram alvos da desestruturação ambiental, decorrente dos processos de 

expansão urbana desordenada, dos desmatamentos, assoreamento, da erosão, aterramentos, 

deposição de resíduos sólidos, despejos de efluentes doméstico-industriais, entre outros 

(ALARCON; PANITZ, 1998).  Segundo Melo et al. (2013), o crescimento urbano 

desordenado das últimas décadas foi o responsável pela degradação dos recursos ambientais 

que circundavam o rio Capibaribe, principalmente os manguezais, comprometendo, assim, a 

qualidade de vida das populações ribeirinhas. 

Estudos que são concretizados no Brasil sobre os múltiplos aspectos do ecossistema 

manguezal referem-se, em grande parte, à caracterização estrutura funcional e sobre o 

comportamento espaço-temporal das formações vegetais, estas últimas por meio do 

sensoriamento remoto, que resultaram em múltiplos mapeamentos (MELO et al., 2013; 

SOARES, 1997). Portanto, a determinação da vulnerabilidade ambiental que venha gerar 

subsídios a propostas de manejo e conservação no ecossistema, também merecem destaque.  

Segundo Galvíncio e Popescu (2016), dentro das diferentes áreas do mundo, o monitoramento 

de mangue não é eficiente, nem preciso, porque o conhecimento sobre caracterização da ação 

física, natural e humana nesse ecossistema não é clara.  E se levarmos em consideração às 

difíceis condições ambientais dos manguezais, inundação constante, o monitoramento desses 

ecossistemas por dados de campo por si só é muito difícil. Assim, o sensoriamento remoto 

tem sido amplamente utilizado para medir características físicas-naturais e antrópicas nesses 

ecossistemas.  

 Diversos tipos de modelos de regressão e diferentes combinações de variáveis foram 

propostas para estimar a biomassa dos diferentes tipos florestais ao redor do mundo 

(BARBOSA, 2010; BROWN, 1997; BROWN; GILLESPIE; LUGO, 1989; BROWN; LUGO, 

1992; CLOUGH; ATTIWILL, 1982; FELLER et al., 2010; FENG et al., 2007; FIELD; 
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RANDERSON; MALMSTRÖM, 1995; HIGUCHI et al., 1998, 2004; IMHOFF et al.,  2004; 

SANTOS, 2012;. SOARES; SHAEFFER- NOVELLI, 2005). No entanto, Brown (1997) 

adverte que, sempre que possível, devem ser desenvolvidas equações locais de biomassa. 

Medidas no campo apontam para o corte de árvores o que causam maiores impactos aos 

manguezais. O sensoriamento remoto seria uma ferramenta mais adequada a identificar e 

subsidiar tais impactos em áreas de manguezal. 

Srinivasan et al. (2014), afirmam que as áreas de mangue e sua biomassa que é 

dinâmica, tem que ser continuamente monitorada para fornecer informações sobre fontes de 

carbono. Ao utilizarem a aplicação do sensoriamento remoto e do geoprocessamento como 

metodologia para estimar a capacidade de absorção do CO2 em ambiente vegetacional de 

mangue, através da interpretação de dados obtidos por sensores orbitais, esses autores 

constataram que medidas precisas dos parâmetros estruturais da vegetação e o 

acompanhamento de suas mudanças ao longo do tempo são essenciais para a modelagem do 

ciclo de carbono nestas áreas.  

Assim, o monitoramento das áreas vegetadas do ecossistema manguezal se torna muito 

importante. Conhecer as características da cobertura vegetal é de suma importância para a 

compreensão de uma possível resposta desta vegetação às mudanças climáticas ou impactos 

advindos da retirada da cobertura vegetal. Segundo Ponzoni e Disperati (1995), a utilização de 

técnicas de sensoriamento remoto pode ser considerada uma importante ferramenta para 

estimar o carbono fixado em ecossistemas florestais, permitindo diferenciar suas estruturas, 

associando o conteúdo de biomassa e carbono às imagens. De acordo com os mesmos, essas 

técnicas constituem um método indireto de coletas, podendo estimar parâmetros biofísicos, 

tais como biomassa, carbono e volume da madeira, pela propriedade espectral da vegetação 

que a constitui (folhas, galhos, troncos, entre outros). 

Dentre as técnicas utilizadas, a captação de imagens por sensores orbitais permite 

gerar índices de vegetação (OLIVEIRA; OLIVEIRA; GALVÍNCIO, 2011). Nesse contexto, o 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), indicador da densidade de biomassa verde 

está relacionado com parâmetros de crescimento e desenvolvimento das plantas (CAÑA; 

TRENTIN; FONSECA, 2013), auxiliando de forma direta no manejo de áreas florestadas, 

tornando-se viável por ser de maior rapidez a obtenção desses dados, com custo inferior 

comparados aos métodos utilizados convencionalmente.  

 

 

 

http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do100_b.htm
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Propor um modelo para estimativa da variação espaço-temporal da biomassa e do estoque 

de carbono na espécie de mangue Laguncularia racemosa através do sensoriamento remoto.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar a biomassa de mangue por dados de campo e sensoriamento remoto entre os 

anos de 2007 e 2016 utilizando o modelo proposto; 

 fazer o balanço de carbono da espécie de mangue L. racemosa entre os anos de 2007 e 

2016 a partir do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index); 

 avaliar espacial e temporalmente a produção de biomassa por sensoriamento remoto 

entre os anos de 2007 e 2016. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os manguezais são ecossistemas costeiros tipicamente tropicais estando representados 

em quatro continentes e seis regiões geográficas do planeta (Figura 1). As regiões de maior 

ocorrência são América Central e Caribe, Índia, Península da Indochina, Brasil e Austrália 

(FONSECA; ROCHA, 2004).  E constitui, segundo Lavender e Lavender (2015) e 

Lagomarsino et al. (2016) um dos ecossistemas mais importantes em termos de 

biodiversidade, sequestro de carbono e do ponto de vista econômico. 

Embora os ecossistemas manguezais constituam apenas cerca de 3% da área florestal 

total de todo o mundo, a sua capacidade de armazenamento de carbono em biomassa florestal 

e do solo é maior do que a de florestas tropicais (ALONGI, 2002; LUCAS et al., 2007).   

 

Figura 1 - Distribuição mundial de manguezais. 

 

 
  Fonte: Ostling, Butler e Dixon (2009). 

 

Entre as 74 espécies de mangue, há 45 nativas do Brasil e 29 exóticas, e nenhuma é 

endêmica para Pernambuco (aquelas que só ocorrem num determinado local) (SANTOS; 

ZICKEL; LOGE, 2014). De acordo com o estudo, três tipos de mangue predominam na 

extensão dos mangues do rio Capibaribe, Laguncularia racemosa L. (mangue branco), 

Rhizophora mangle L. (mangue vermelho) e Avicennia schaueriana L. (mangue preto). Essas 

espécies arbóreas típicas desenvolvem-se sobre um substrato lodoso, cuja influência das 

marés é marcante e determinante para sobrevivência e sucesso dessas plantas, que possuem 
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adaptações específicas para seu desenvolvimento neste ambiente que seria estressante para 

outras espécies vegetais (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995).  

A espécie L. racemosa, também denominada de Conocarpus racemosa L., 

Conocarpus racemosus L. e Laguncularia obovata L., é conhecida por ter o pecíolo 

avermelhado. Suas raízes são muito parecidas com as da A. schaueriana, porém são mais 

superficiais e os pneumatóforos são menores e mais grossos, embora seja muito difícil 

diferenciá-los em meio à “lama”. Possui caules que variam de um metro e meio a sete metros 

de altura, a madeira do qual a planta é composta tem a coloração marrom esverdeada escura, 

textura moderadamente fina. Sua propagação se dá por meio de sementes rebrotas e mudas. Já 

a utilidade da espécie é diversificada, a madeira é utilizada para energia, a casca e as folhas 

sao usadas para se extrair o tanino e para fins medicinais (KJERFVE; LACERDA, 1993; 

TOMLINSON,1986 ). 

Em se tratando ainda dos mangues do Capibaribe, a passagem deste rio pelo centro da 

cidade de Recife e seu desague no Oceano Atlântico, cortando a cidade, originou condições 

naturais ideais para o seu nascimento. Essas considerações aqui ressaltadas mostram como os 

mangues do Capibaribe, não apenas rodeiam a cidade, mas fazem parte desta no aspecto 

ecológico, social, cultural, ambiental e econômico. Nesse contexto, Castro (1967) em sua obra 

Homens e Caranguejos, define: “São cem mil indivíduos, cem mil cidadãos feitos carne de 

caranguejo. O que o organismo rejeita, volta como detrito, para a lama do mangue, para virar 

caranguejo outra vez”. Esse pensamento descreve a ligação da população que vivem em torno 

dos mangues do Capibaribe. 

Ao longo dos séculos, o rio Capibaribe foi de grande importância no desenvolvimento 

socioeconômico da cidade. Uma vez que se encontra intrinsecamente ligado à evolução 

urbana do Recife, se transformou a partir de um restrito núcleo urbano, com a ocupação de 

suas várzeas. O Recife tornou-se uma metrópole regional, graças à fixação e ao consequente 

aproveitamento dos espaços dos rios, lagoas e mangues pela ação antrópica.  

Ao quantificar a quantidade de biomassa acima e abaixo do solo e, consequentemente, 

o carbono armazenado em ecossistemas florestais, somos capazes de obter estimativas de 

sequestro de carbono, emissões e armazenamento (FATOYINBO; SIMARD, 2016). Emissões 

de carbono resultante da perda dos manguezais são incertas, em parte devido à falta de dados 

de grande escala na quantidade de carbono armazenado nestes ecossistemas, particularmente 

abaixo do solo (DONATO et al., 2011). 

 Segundo Hunt Jr. et al. (2004), muitos autores trabalham com medições de carbono 

florestais a partir da biomassa quantificada por métodos diretos e indiretos, ressaltando, a 
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diversidade dentro do bioma manguezal. No entanto, dentro de um contexto global, se faz 

necessário um olhar mais clínico para perceber as particularidades. Sobre esta questão, Brown 

e Lugo (1992), evidienciam que cada localidade possui sua singularidade, em que cada local 

requer sua equação específica de estimativas da vegetação com grau de confiabilidade.   

 Modelos de regressão linear e suas versões transformadas usando o Diâmetro na 

Altura (A) do Peito- DAP, DAP x A e (DAP)2 x A, para estimar a biomassa de floresta 

tropical e de terra-firme da Amazônia brasileira foram propostos por Higuchi, et al. (1998). Já 

Brown, Gillespie e Lugo (1989), utilizaram metodologia semelhante acrescida da densidade 

da madeira a partir de dados de levantamento de fitomassa para florestas tropicais.  Enquanto 

Chandra, Seca e Abu (2011) usaram o DAP como variável independente ou a combinação de 

diâmetro ao quadrado vezes a altura - (DAP)2 x A -  para estimar a biomassa da Rhizophora 

apiculata L. na floresta de mangue de Sarawak, Vietnã. 

O acúmulo de biomassa nas florestas é determinado pelo equilíbrio de dióxido de 

carbono fixado pela respiração total da planta e pelo e carbono em suas partes lenhosas 

(BROWN; LUGO, 1992; FELLER et al., 2010).  É Valido ressaltar as variantes ocorridas 

nesse contexto e, é para essa vertente que Clough e Attiwill (1982), abordam que esses 

processos associados variam de acordo com as condições ambientais, variações locais e 

regionais do clima. Para esses autores, dentro da interação planta-solo-clima, estimar valores 

que possivelmente se aproximem da realidade, conduz a uma confiabilidade cada vez maior 

da situação estudada.  

De acordo com Higuchi et al. (2004), estimar a biomassa acima do nível do solo e 

obter as estimativas confiáveis de taxas de desmatamento e de estoques de carbono da 

vegetação é essencial para a quantidade de carbono, emitida ou sequestrada, no tempo e no 

espaço. Essa estimativa do estoque de carbono da vegetação pode ser obtida pelo produto da 

biomassa florestal e concentração de carbono. 

Dentre os aspectos que influenciam a produção de biomassa e carbono, muitos se 

encontram intimamente ligados a esfera econômica e, sobretudo, no que aponta para 

processos de preservação. A biomassa, que é sua carga orgânica ou matéria viva, protagoniza 

como sendo um dos principais elementos capazes de condicionar a permanência e o 

desenvolvimento de potencialidade de perduração dessa vegetação. Santos (2012), ao 

trabalhar com a biomassa vegetal da espécie de mangue R. mangle ressalta objetivos diversos, 

dentre os quais se destacam o interesse na produção de madeira, relevância na quantificação 

na ciclagem de nutrientes, estudos de estrutura florestal, quantificação para fins energéticos 

com base no potencial de ecossistemas lenhosos de armazenar carbono, entre outros.  
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A taxa de crescimento e desenvolvimento da planta de mangue é um aspecto 

importante. Muitos estudos abordam essas taxas, pois as mesmas têm relação direta com a 

capacidade da planta em produzir biomassa e consequente estoque de carbono (SANTOS, 

2012).  A quantificação da biomassa verde e os parâmetros de crescimento e desenvolvimento 

da vegetação também tem sido objeto de estudo (BARBOSA, 2010).  

A biomassa florestal é o resultado da diferença da produção primaria líquida e o 

consumo pela respiração, sendo, por isso considerado uma medida de mudanças na estrutura 

da floresta (SANTOS, 2012). Utilizando o pensamento de Field, Randerson e Malmström 

(1995) e Feng et al. (2007), entende-se aqui por produção primária líquida a diferença entre a 

fotossíntese e a respiração autotrófica da vegetação natural, por unidade de tempo e espaço. É 

também conceituada como a quantidade de energia solar, convertida pelas plantas, em matéria 

orgânica pela fotossíntese (IMHOFF et al., 2004).  

Em estudos semelhantes, Soares e Shaeffer-Novelli (2005), afirmam que a biomassa é 

definida como a quantidade de matéria orgânica total de árvores expressa em massa seca por 

unidade de área, normalmente toneladas por hectare. A importância de conhecer a biomassa 

presente na vegetação de mangue em um determinado período de tempo nos fornece um 

melhor entendimento da dinâmica de ciclagem da matéria orgânica no ecossistema. Dessa 

forma, medidas externas das árvores de mangue podem indicar a estimativa de biomassa, 

dependendo da metodologia que se aplique ao bioma estudado. 

Muitos métodos são utilizados em processos de estimar biomassa e carbono em 

manguezais. Higuchi et al. (2004), utilizaram dentre as estimativas usuais para biomassa, o 

método de colheita, de difícil aplicação, pois requer a colheita destrutiva de todas as árvores 

necessárias; o método da árvore média, utilizada apenas em floresta com distribuição 

homogênea de tamanho; e o método alométrico, que estima o peso total ou parcial de uma 

árvore através de dimensões mensuráveis, incluindo o diâmetro e altura, usando equações. 

Este último é um método não-destrutivo e, portanto, útil para estimar mudanças temporais na 

biomassa florestal, por meio de medições posteriores.  

Estimar biomassa de forma indireta significa um avanço sem precedentes, uma vez 

que o habitat permanece intacto, sem sequer possuir interferência humana. Apenas 

conhecendo-se dados presentes na vegetação, a partir de instrumentos que os coletam à 

distância, é possível realizar estimativas cada vez mais precisas, com margens de erros mais 

reduzidas. Nesse contexto, Somogyi et al. (2006), afirmam que estimativas de biomassa são 

frequentemente realizadas com base na transformação de dados estruturais como diâmetro, 

altura e/ou volume, empregando-se fatores de correção e equações que permitam as 

http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do100_b.htm
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estimativas. Estas equações, quando aplicadas às áreas de mangue, com as devidas correções 

e ajustes, poderão ser úteis a partir de imagens obtidas por sensores remotos. 

Segundo Brown (1997), a estimativa da biomassa também fornece meios para calcular 

a quantidade de dióxido de carbono, que pode ser removida da atmosfera através das florestas 

naturais ou reflorestadas. Isto proporciona conhecer a capacidade de sequestro de carbono 

atmosférico. Dessa forma, se busca conhecer a capacidade de absorção de CO2 da planta de 

mangue, a partir de dados obtidos por sensores à distância, método este, não destrutivo, 

resultante da interação da luz com a folha. 

Assim, é possível se estimar o quantitativo de biomassa acima do solo e do carbono 

possível de ser absorvido pela espécie de planta específica do mangue. Para tanto, é 

necessário realizar uma breve análise do comportamento físico do fluxo de radiação e de sua 

interação com a folhagem da vegetação, meio pelo qual a luz é refletida, tornando a vegetação 

passível de análise a partir da obtenção de suas imagens por um sensor remoto.  

 Na perspectiva conjuntural envolvendo o sistema solo-planta-atmosfera, constata-se 

que em trabalhos de Moreira, Nóbrega e Silva (2011), o saldo de radiação depende fortemente 

do fluxo de radiação solar que em geral é positivo durante o dia (representando uma entrada 

maior do que a saída de energia, com o aquecimento do sistema solo-planta-atmosfera) e 

negativo à noite. 

A região do visível no espectro eletromagnético compreende toda radiação na faixa 

espectral de 400 a 700 nm (Figura 2). Nesse sentido, Moreira (2012) afirma que a maior parte 

desta radiação que incide sobre o dossel vegetativo é absorvida pelos pigmentos 

fotossintetizantes no mesófilo das folhas, que são os pigmentos compostos pela clorofila “a” 

(680 nm) e “b” (480 nm). E que a estrutura foliar, a qual recebe essa radiação 

eletromagnética-REM, apresenta um comportamento de seus elementos de forma bastante 

peculiar.  

Segundo Assunção e Formaggio (1989), os pigmentos existentes nos cloroplastos da 

folha dominam a assinatura espectral na região do visível (04 µm a 0,7 µm), sendo estes 

pigmentos constituídos de clorofila (65%), carotenos (6%) e xantoninas (29%), valores que 

variam entre as espécies. Na epiderme inferior, ocorre a presença dos estômatos, que são 

células clorofiladas que permitem a troca de dióxido de carbono e vapor d’água com o 

ambiente. Conforme estes autores, sobre a estrutura da folha, o parênquima paliçádico situa-se 

logo abaixo da epiderme superior e é constituído por células alongadas, fortemente unidas 

entre si e perpendiculares à superfície das folhas. O parênquima esponjoso situa-se logo 

abaixo do paliçádico e suas células estão dispostas irregularmente, proporcionando vazios 
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entre elas, os quais formam áreas necessárias às trocas gasosas na fotossíntese e na respiração. 

Estes parênquimas são constituídos por células ricas em cloroplastos. Já os cloroplastos são 

partículas subcelulares, genericamente denominadas organelas, que ocorrem nos tecidos 

verdes das plantas, em maior número nas células do mesófilo das folhas, e são responsáveis 

pelo processo fotossintético. 

 

Figura 2 - Comportamento espectral da vegetação. 

 

 
             Fonte: Ponzoni e Shimabukuro (2007). 

 

Ponzoni e Disperati (1995) constataram que, com a absorção da radiação incidente 

pelos pigmentos da planta nos comprimentos de onda 0,48µm (carotenoides) e 0,62 µm 

(clorofila), um aumento no coeficiente de reflectância em 0,56 µm, resultando a percepção da 

cor verde da vegetação. Enquanto na região do infravermelho próximo (0,7 µm a 1,3 µm), 

existe uma pequena absorção da radiação, consequentemente uma região de elevada 

reflectância da vegetação, resultado da interação da energia incidente e com a estrutura do 

mesófilo (estrutura celular).  

Myneni et al. (1995) dentro de sua linha de estudo alega que a vegetação absorve mais 

no visível por causa da clorofila e tem seu pico de reflectância no infravermelho, dependendo 

da anatomia da folha. Assim, com base na resposta espectral da vegetação, pode-se definir em 

qual fase de desenvolvimento encontra-se a vegetação, a fim de realizar a estimativa da 

absorção de dióxido de carbono pela biomassa. 

O comportamento espectral da vegetação está relacionado às características da 

reflexão de radiação eletromagnética, onde cada parte da estrutura das plantas corresponde 
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diferentemente a estas características (PONZONI; DISPERATI, 1995). Portanto, das partes da 

planta, a folha é a que mais contribui para a reflexão a ser detectada pelos sensores óticos 

(ASSUNÇÃO; FORMAGGIO, 1989; PONZONI; DISPERATI, 1995).  

 

 Estudos de estimativas contribuem com informações que podem gerar estratégias 

mitigadoras para compensar emissões de CO2 atmosférico, e condicionam não apenas a 

permanência, mas, sobretudo, o desenvolvimento da potencialidade em captação e 

armazenamento de carbono é fundamental para a redução de impactos atmosféricos e 

climáticos, principalmente sobre as populações urbanas em que se encontram localizadas 

estes corpos vegetacionais (EAMUS; McGUINNESS; BURROWS, 2000). Além de 

possibilitar subsídios para que outros estudos se desenvolvam e permitam atingir um grau de 

precisão que se aprimora cada vez mais. Os quais podem ser constatados por Zagaglia, 

Carvalho e Santos (2007), ao quantificar carbono em áreas de manguezais. 

Hunt Jr. et al. (2004) ao trabalharem com sistemas de pastagens nos Estados Unidos, 

identificaram a relação direta entre o sequestro de carbono e as diferentes formas de uso da 

terra ao longo de seu ciclo histórico, por meio de modelos que atendiam às demandas 

vegetacionais locais, com seus respectivos ajustes, correções e validações. 

As estimativas são, portanto, adequadas a modelos matemáticos que buscam 

aproximar-se de resultados que condizem com a realidade.  Dentro deste conjunto de modelos 

encontram-se os algoritmos, que estabelecem uma relação direta entre fenômenos naturais e 

suas características passíveis de serem quantificadas, refletindo assim, se não de forma exata, 

mas de forma aproximada, aspectos pertencentes à estrutura vegetacional (HUNT Jr. et al., 

2004). Nesse sentido, Moreira, Nóbrega e Silva (2011), afirmam que o algoritmo SEBAL 

(Surface Energy Balance Algorithm of Land) tem sido utilizado em diferentes países e 

produzido resultados satisfatórios nas estimativas de saldo de radiação em áreas vegetadas. 

Segundo Oliveira, Oliveira e Galvíncio (2011), nas imagens NDVI, os níveis de cinza 

mais claros representam valores de altos índices de vegetação, enquanto os  mais escuros 

baixos índices de vegetação estando próximo a zero. Dessa forma, este índice só vem 

complementar para ratificar estimativas sobre a vegetação e suas relações com o solo e com o 

clima. 

Hunt Jr. et al. (2004), afirmam que o NDVI originalmente foi desenvolvido para 

melhorar a distinção entre a vegetação e o solo e para reduzir os efeitos da transmitância 

atmosférica, topografia, elevação solar e o azimute.  Ainda em se tratando acerca desse índice, 

Ferreira et al. (2013a), afirmam que o NDVI é importante porque, a partir de sua aplicação, 
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podem ser observadas as variações sazonais e interanuais da vegetação, contribuindo para o 

seu monitoramento, além de reduzir os ruídos multiplicativos (diferenças de iluminação solar, 

sombras de nuvens, algumas atenuações atmosféricas e algumas variações topográficas). A 

minimização de tais efeitos conduz ao aumento da taxa de confiabilidade dos resultados 

obtidos por sensoriamento remoto. 

Numa perspectiva de gestão, Junges, Alves e Fontana (2007), Jensen (2009) e Silva et 

al. (2008) trabalharam sobre múltiplas ideias, mas convergindo acerca dos índices de 

vegetação, NDVI, Índice de Área Foliar - IAF, Índice de Vegetação Ajustado por Solo - 

SAVI e Índice de Vegetação Realçado - EVI, destacando biomassa, área foliar, parâmetros de 

crescimento e desenvolvimento, além da dinâmica entre solo/vegetação, fornecendo subsídios 

para gestão dos recursos.  

Os índices de vegetação podem ser obtidos tanto de dados coletados por satélites 

quanto por equipamentos próximos ao alvo de interesse, como é o caso dos 

espectrorradiômetros (BANNARI et al., 1995). Equipamentos imageadores que orbitam a 

uma certa distância da superfície, tais como drones, também providos de sensores remotos, 

utilizam o recurso do NDVI para obter análises em áreas estudadas que envolvam a 

vegetação, o solo e a água. Assim, o NDVI é o índice de vegetação mais amplamente usado 

no processamento de dados de satélite, pois explora as propriedades espectrais da absorção da 

vegetação nos comprimentos de onda do visível (LIRA et al., 2010). 

 O monitoramento de ecossistemas vegetais é muito importante, mas é escasso devido a 

diversos fatores, entre eles a falta de informações de superfície. Essa falta ocorre devido a 

vários fatores: o trabalho dispendioso da obtenção de dados de campo, falta de investimento, 

dificuldade ou até impossibilidade de acesso ao dado em campo. Neste sentido, procura-se 

estimar dados das características e condições físicas e antrópicas dos ecossistemas utilizando 

informações estimadas através da modelagem matemática. Assim, diversos estudos têm sido 

desenvolvidos com o intuito de possibilitar o monitoramento dos ecossistemas utilizando 

dados estimados por modelagem (BEZERRA; AMARAL; KAMPEL, 2013; BROWN, 1997; 

BROWN; GILLESPIE; LUGO, 1989; BROWN; LUGO, 1992; CLOUGH; ATTIWILL, 

1982; TWILLEY et al., 1998). 

 Bezerra, Amaral e Kampel (2013) utilizaram o sensoriamento remoto e modelos 

computacionais para o mapeamento de florestas de mangues e simulação do padrão de 

resposta do manguezal a eventuais cenários de elevação do nível do mar para estudar os 

impactos da elevação do nível médio do mar para uma melhor compreensão dos mesmos ao 

ecossistema manguezal. Enquanto Twilley et al. (1998) utilizaram um modelo ecológico para 
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simular as trajetórias de atributos de mangue de acordo com diferentes critérios de restauração 

em condições geograficamente específicas e em escalas de tempo de décadas.  Conforme os 

autores, técnicas de modelagem podem ser usadas para identificar as escalas espaciais e 

temporais apropriadas de problemas associados com projetos de restauração de mangue que 

poderiam melhorar a nossa capacidade de conservar e gerir uma das zonas úmidas de florestas 

mais valiosas na zona costeira tropical. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Delimitação e caracterização da área de estudo 

 

As áreas pesquisadas estão localizadas na cidade do Recife, em Pernambuco, e 

pertencem a um conjunto de manguezais urbanos (Figuras 3 e 4). Situada no baixo curso 

metropolitano do rio Capibaribe, caracteriza-se por um clima típico, quente e úmido com 

chuvas de outono/inverno, o qual se apresenta sob o tipo As’, segundo a classificação de 

Koppen. De acordo com Andrade (1977), este clima classifica-se como pseudotropical da 

costa nordestina, pois na maioria das áreas que apresentam este tipo climático (Tropical 

Úmido) o regime de chuva é de primavera-verão, enquanto no litoral pernambucano é de 

outono (antecipada) e inverno (concentrada).  A precipitação média anual na cidade do Recife 

é 2.254 mm e a temperatura média anual é 25 °C, conforme dados providos pelo Instituto de 

Tecnologia de Pernambuco e Laboratório de Meteorologia de Pernambuco - ITEP/LAMEP 

(2015).  Trata-se, portanto, de uma área localizada em uma planície flúvio-marinha, em que 

os manguezais se distribuíram desde a linha litorânea até a parte mais interior do curso do rio  

(Figura 4). 

Figura 3 – Localização da área de estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Estado de Pernambuco  

Cidade do Recife 
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Figura 4 - Manguezal do rio Capibaribe, Recife, Pernambuco. 

 

 
      Fonte: http://www.observatoriodorecife.org.br/uma-janela-para-o-rio-capibaribe/ 

 

  

3.2 Coleta de Dados 

 

Foram delimitdas seis áreas a partir da ocorrência dos bosques de mangue da espécie 

L. racemosa ao longo das margens do baixo curso do rio Capibaribe (Figura 5). 

Posteriormente, três coletas de dados foram realizadas. A primeira na área 1, bairro da Torre; 

a segunda nas áreas 2 e 3, Graças e Madalena, respectivamente; e a terceira nas áreas 4, Poço 

da Panela, 5 e 6, Torre.  

Foram tomadas, de forma aleatória, 95 árvores de mangue da espécie L. racemosa nas 

margens do rio (Figura 6) em outubro de 2015 e em abril de 2016, obtendo-se os seguintes 

parâmetros: Latitude e Longitude – para a localização das árvores com auxílio de um aparelho 

de GPS (Global Position System); Circunferência à Altura do Peito (CAP) – com auxílio de 

fita métrica; Altura – aferida por meio de um hipsômetro (optic-logic), tomando-se sempre 

uma distância de 5 metros de qualquer direção em relação à árvore de mangue. O 

equipamento tem a capacidade de aferir a partir de mira a laser do topo da árvore a sua base. 
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Figura 5 – Localização das áreas de coleta da espécie de mangue Laguncularia racemosa nas margens 

do rio Capibaribe, nos bairros da Torre (1,5 e 6), Graças (2) Madalena (3) e Poço da Panela 

(4). 

 

 

 
Fonte: Google Earth (2016). 

 

Figura 6 – Espécie Laguncularia racemosa presentes nas margens do rio Capibaribe. 

 

 
                              Fonte: elaborada pelo autor. 
 

2 e 3 

1, 5 e 6 

4 
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Foi utilizada uma imagem do sensor Thematic Mapper (TM), do satélite Landsat 5 

(Figura 7). Essa imagem de ponto e órbita 266-14 foi adquirida no sítio do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais - INPE, datada de 07 de abril de 2007.  Foi realizado o recorte desta 

imagem para a área de estudo, conforme a Figura 7. 

A tábua das marés para este dia em Recife foi de 0,7 m para 00:13 h; 1,9 m para 06:15 

h; 0,7 m para 12:17 h e 1,6 m para 18:21 h. 

 

Figura 7 – Recorte da área de estudo obtidas a partir de imagem do satélite Landsat 5 – Sensor TM 

  

 

                           Fonte: Elaborada pelo autor. 



27 
 

Para obtenção do NDVI foi efetuada a calibração radiométrica da imagem do landsat 5 

(Equação 1). Posteriormente obtida a reflectância e, finalmente, o NDVI. Os procedimentos 

para calibração radiométrica e da reflectância das imagens, podem ser obtidos em Ferreira et 

al. (2013b), GALVÍNCIO et al. (2013) e Machado et al. (2014). 

Verificou-se que o NDVI é, proximamente, a razão simples da diferença normalizada 

entre o comprimento de onda onde a vegetação possui alta reflectância da radiação solar 

(IVP) e um comprimento de onda onde ela possui baixa reflectância (V). 

  

Em que: 

 ρIV e ρV correspondem, respectivamente, as bandas 4 e 3 do Landsat 5 – TM. 

 

Foi utilizada a classificação supervisionada, para extrair informações das imagens do 

NDVI e reconhecer padrões e objetos homogêneos que pudessem mapear as áreas da 

superfície terrestre, as quais correspondam aos temas de interesse deste estudo.    

 

3.3 Processamento dos dados 

 

O DAP foi obtido utilizando a metodologia proposta por Arevalo, Alegre e 

Vilcahuaman (2002).  

 

Para o cálculo do diâmetro em campo utilizou-se a Equação 2: 

 

DAP = CAP/3,1415927                                                                                                         (2) 

 

Em que: 

DAP = diâmetro (cm) 

CAP = Circunferência mensurada do caule à altura do peito (cm) 

Foram utilizados os métodos estatísticos de correlação e regressão simples e múltipla 

para relacionar a altura com o DAP de cada indivíduo e obter uma equação de regressão para 

estimativa do DAP.  

Para estimativa da biomassa utilizou-se a Equação 3 (AREVALO; ALEGRE; 

VILCAHUAMAN, 2002): 

(1) 
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B = 0,1184 x DAP 2,53                                             (3) 

 

Em que: 

B = Biomassa (Kg) 

0,1184 = Coeficiente 

DAP = Diâmetro à altura do peito (cm) 

2,53 = Coeficiente 

 

O cálculo da quantificação do estoque de carbono por árvore de mangue foi obtido 

através de metodologia proposta por Arevalo, Alegre e Vilcahuaman (2002), sempre 

considerando a distância de 1 m 2 no entorno do indivíduo nas medições de campo partir da 

Equação 4.  

 

C (Kg) = B x 0,45 

   10                                             (4) 

 

Em que: 

B = Biomassa (Kg) 

0,45 = Coeficiente 

 

Com imagens do Landsat 5 foi estimado o NDVI. Este índice varia de -1 a 1, em que 

os valores menores do que zero representam áreas sem vegetação (normalmente corpos 

hídricos), valores acima de 0,5 representam áreas densas. 

Segundo Vila Nova et al. (2013), ao realizar a análise espaço temporal da vegetação, 

que consistiu no emprego do NDVI, o qual utiliza as bandas 3 e 4 da imagem, as quais atuam 

no comprimento de onda que vai de 0,4 μm a 0,8 μm correspondente à região do visível-

vermelho e ao infravermelho próximo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estatística descritiva dos 95 indivíduos medidos em campo foi: altura 

média=12,3379 m e DP=5,0569 m, Tabela 1. Galvíncio e Popescu (2016) obteve a altura 

média para o manguezal 9,48 m para o ano de 2013. Nesse artigo foi considerado que o 

mangue vermelho (Rhizophora Mangle L.) na Florida, Estados Unidos tem uma taxa de 

crescimento de 10cm/ano, segundo Gorforth Jr. And Thomas (1980). O crescimento médio da 

espécie de mangue L. racemosa é de aproximadamente 50 cm/ano (MENEZES et al., 2005; 

PAULA et al., 2012; SOUZA; SAMPAIO, 2001). Levando em consideração este crescimento 

médio da L. racemosa os resultados apresentados por Galvíncio e Popescu (2016) para o ano 

de 2013 seria de 10,98m, ou seja, 89% dos resultados obtidos em campo neste estudo. É 

importante salientar que essa diferença também está relacionada às características físico-

naturais e antrópicas da área. Ainda em se tratando da estimativa de altura desta espécie, 

Souza e Sampaio (2001) afirmam que só o acompanhamento no tempo permite confirmar as 

mudanças nos valores dos parâmetros indicados pelas marcas de corte de plantas, ressaltadas 

em análises realizadas em 12 áreas de manguezais em Suape-PE. 

O DAP médio medido em campo foi de 16,9916 cm e DP = 5,8454 cm. Já a biomassa 

média foi de 189,7768 kg e DP=179,469 (Tabela 1). De acordo com a literatura pesquisada, a 

partir de medições em parcelas, a biomassa média de uma árvore de mangue da espécie 

estudada é de 114,401 kg (SAMPAIO et al., 2009). A maior e menor biomassa para o ano de 

2016 foram 996,5 e 22 kg, respectivamente (Anexo A). 

 

Tabela 1- Desvio padrão e média á partir dos dados de campo utilizados na quantificação do estoque 

de carbono de Laguncularia racemosa 

 

Indivíduos 

Total1 

A2 (m) DAP20073 (cm) Bio4 (Kg) C5 (Kg)  

2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016 

Desvio Padrão 4,8677 5,0569 3,3183 5,8454 76,0402 179,4691 3,4342 8,0719 

Média  8,2155 12,3379 15,7593 16,9916 138,8411 189,7768 6,1516 8,5010 

195 árvores de Laguncularia racemosa; 2altura das árvores de L. racemosa; 3diâmetro à altura do peito; 4biomassa vegetal; 
5carbono sequestrado.    

 

A partir da imagem do Landsat foi possível à obtenção dos dados do NDVI de 2007. O 

NDVI foi classificado em oito intervalos, sendo que a classe 8 é a que representa maior 

densidade vegetal, com NDVI variando de 0.591 a 0.767 (Figura 8). E a classe da 3 a 7, que 

varia de 0.15 a 0.59 são classes de vegetação com a presença de ações antrópicas. A classe 2, 
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que varia de 0.05 a 0.15 está relacionada com solo exposto e áreas construídas. E a classe 1, 

que é menor que 0.05, são os corpos hídricos. Silva e Moreira (2011), ao trabalhar com NDVI 

para áreas de mangue em Pernambuco, obteve classificação semelhante a obtida neste estudo. 

 

Figura 8 – Imagem do NDVI de 2007 – Sensor Thematic Mapper/Landsat 5 

                           

                        Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na imagem da Figura 8 foram obtidos os valores do NDVI para as seis áreas 

analisadas (Figura 5). Estes valores de NDVI estão apresentados no Anexo A. Nessas seis 

áreas, o NDVI com vegetação variou de 0.129 a 0.645, mostrando assim a variação na 

densidade vegetal, apontando indícios de área degradada. Os valores menores do que 0.089 
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são representados por áreas inundadas pela maré. O NDVI médio das seis áreas estudadas 

para o ano de 2007 foi de 0,210. Esta média encontra-se dentro da classe 3 (Figura 8), que 

varia entre 0.151 e 0.272. 

Silva e Moreira (2011), estimaram NDVI em áreas de manguezais em Maracaípe, no 

Estado de Pernambuco, Brasil e utilizando imagens de 1989 e 2010 constataram que o NDVI 

apresentou uma média de 0,355, o que representa um maior valor quando comparado com o 

presente estudo. Essa diferença pode ser explicada devido o manguezal de Maracaípe 

apresentar uma maior conservação, quando comparados com os aqui estudados. Enquanto 

Vila Nova et al. (2013) analisaram três sistemas estuarinos no litoral sul de Pernambuco, a 

bacia do Pina, Barra de Jangada e o complexo estuarino de Ipojuca, nos anos de 1989, 1999 e 

2010, através de imagens de NDVI de órbita e ponto 216-66 por meio do infravermelho de 

resolução espacial de 30 metros, e compararam  dados orbitais com os dados de campo para 

verificar a similaridade entre as áreas classificadas como vegetação densa e os mangues. 

Esses resultados foram semelhantes aos encontrados neste estudo. Já Silva et al. (2009) 

obtiveram resultados semelhantes para as áreas de manguezal na microrregião de Itamaracá – 

PE, comprovando a aplicabilidade deste índice para as áreas com características de solo e 

vegetação semelhantes. 

Estes dados do NDVI foram utilizados juntamente com os dados de campo analisados 

no início deste capítulo, para encontrar uma equação de regressão que estime DAP em função 

da altura e do NDVI. Estes resultados serão apresentados no item 4.1 

 

4. 1 Análise de correlação e regressão para estimativa da biomassa da espécie de mangue    

       Laguncularia racemosa por sensoriamento remoto 

 

Foi aplicado o método de correlação e regressão entre os dados de altura, DAP e 

NDVI, obtendo-se como resultado a seguinte a equação 5: 

 

DAP = 17,341NDVI + 0,198 h + 10,359                                                  (5) 

Em que: 

DAP= Diâmetro à altura do peito (cm) 

17.341= Coeficiente de ajuste 

NDVI= Índice de vegetação por diferença normalizada  

0.198 = Coeficiente de ajuste 
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h= altura da planta (m)  

10.359= Coeficiente de ajuste 

 

A Equação 5 desenvolvida neste estudo, obteve o coeficiente de correlação de r = 

0,789. Este valor é apresentado na literatura como sendo um bom valor de correlação.  Coops 

et al. (2007) correlacionando dados de sensoriamento remoto com dados de campo obteve r= 

0,92. Os dados apresentados neste estudo corroboram aos resultados apresentados por ele. 

Dessa forma, a Equação 5 possibilita estimar o DAP da árvore de mangue a partir do 

conhecimento do NDVI e da altura, calculado pelos dados obtidos nas imagens 

multiespectrais, e da altura, obtida por sensores scanners, a exemplo do Light Detection and 

Ranging - LIDAR, Drones com múltiplas imagens e fotografias de câmeras digitais de 

superfície com GPS. 

 Após a obtenção da equação 5 e de seus bons resultados estatísticos e considerando a 

taxa média de crescimento anual da L. racemosa é possível estimar o DAP para qualquer ano, 

utilizando somente dados de sensores remotos. Neste estudo, aplicamos a Equação 4 para 

estimar o DAP em 2007 (Anexo A). O DAP médio em 2007 foi de 15,7 cm. Souza e Sampaio 

(2001), analisando a estrutura de bosques de mangue em Suape, Pernambuco, encontraram 

valores médios e máximos de DAP variando entre 5,6 a 22,4 cm e de 12 a 36 cm, 

respectivamente. 

  Estimou-se a biomassa para 2007 utilizando a Equação 4, desenvolvida neste estudo, 

e a Equação 2, apresentada no item 3.3. Em 2007, as árvores em análise possuíam uma altura 

média projetada de 8,03 m, NDVI médio 0,210 e a biomassa média estimada foi de 138,8 kg. 

Sampaio et al. (2007) verificaram uma estimativa de biomassa média em áreas de manguezais 

de 114,1 kg. 

 

4.2 Balanço de carbono da espécie de mangue Laguncularia racemosa entre os anos de  

      2007 e 2016  

 

 Dos 95 indivíduos aferidos, 39 foram árvores provenientes de corte seletivo 

(destacadas com tonalidades de cinza no Anexo A). Esse resultado foi obtido, porque em 

2007, 41% das árvores foram estimadas com um DAP maior do que o atual. A exemplo dos 

indivíduos 7, 8, 9 e 10 (Anexo A). Foi exequível de fazer esta projeção, devido a 

disponibilidade de imagens do satélite Landsat, desde a década de 70 e assim possibilitar a 

estimativa do NDVI e consequentemente do DAP. Isso aponta para o fato de que 41% da 
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amostragem total sofreu diretamente impacto antrópico ao longo desse intervalo de nove anos 

analisados no presente estudo. Este fato é relevante, por caracterizar quase a metade dos 

bosques de L. racemosa analisadas neste estudo. Os 56 indivíduos que permaneceram 

inalterados, dentro do total da amostra, representam 59%, com valores que identificam a 

necessidade de preservação do bioma estudado (Anexo A). 

Quando se analisa os dados de DAP, biomassa e estoque de carbono (Anexo A), 

identifica-se uma tendência de decréscimo e acréscimo dos indivíduos amostrados. Um 

decréscimo dos indivíduos que sofreram corte seletivo, acréscimo dos indivíduos que 

permaneceram inalterados, Tabela 2, e um acréscimo na média geral (Anexo A). 

Nos valores do DAP médio, biomassa média e estoque de carbono médio, as áreas 2 e 

5 apresentam comportamentos similares, destacando-se por apresentar médias gerais maiores 

em áreas em que mais da metade das amostras sofreram impactos antrópicos (Tabela 2), o que 

reforça a importância dos indivíduos preservados. 

A variação espacial e temporal da biomassa média da espécie L. racemosa, 

apresentou, em geral, aumento de biomassa, em processo de regeneração (Figura 9). Nota-se 

um ganho de biomassa e estoque de carbono ao longo de tempo em todas as áreas, exceto a 

área 1. Este resultado para a área 1, ocorre em virtude de uma maior pressão antrópica, como 

observado visualmente em campo (Figura 10). Mesmo as demais áreas sofrendo uma menor 

pressão antrópica, elas conseguem apresentar acréscimo de biomassa e, consequentemente 

sequestro de carbono, contribuindo para os serviços socioambientais. Este fenômeno 

corrobora para a importância da preservação das árvores de L. racemosa. Sales et al. (2009) 

identificram espécies de mangue, dentre as quais estava presente a L. racemosa e constatou a 

subdivisão em classes de DAP entre as classes de manguezais. Nesse artigo, percebeu-se um 

aumento de DAP.  

 

Tabela 2- Médias de altura, diâmetro, biomassa e estoque de carbono de árvores de Laguncularia 

racemosa para as áreas estudadas. 

 

Áreas Indivíduos1 
h20072 

(m) 

DAP20073 

(cm) 

h20164 

(m) 

DAP20165 

(cm) 

NDVI6 Bio20077 

(Kg) 

C20078 

(Kg) 

Bio20169 

(Kg) 

C201610  

(Kg) 

1 
CS11 8.3 15.2 9.8 12  115.5 5.1 62.3 2.7 

AV12 8.4 15.6 12.9 16.6  124 5.5 146 6.5 

Média 6.7 15.4 11.2 14.1 0,217 120.4 5.3 104.7 4.6 

2 
CS 3,1 14,7 7,6 13,1  109,8 4,9 81,3 3,6 

AV 4 14,4 7,9 18,1  103,5 4,6 191,6 8,5 
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Média 3,5 14,6 7,7 15,4 0,206 107,1 4,9 125,1 5,9 

3 
CS 2.7 12.4 7.2 11.7  69.2 3 60.3 2.7 

AV 3.1 11.4 7 14.8  58.3 2.5 120 5.3 

 Média 3 11.9 7.1 13.2 0,034 60 2.6 112 5 

4 
CS 8.6 19.5 13.1 13.2  218 9.7 87.7 3.9 

AV 9.9 19.2 14.7 26.9  213.7 9.5 431.2 19.3 

Média 9.4 19.3 13.4 20.8 0,394 215.3 9.6 311 13.9 

5 
CS 11,9 15,3 16,4 12,6  122,3 5,4 78,9 3,5 

AV 10,3 14,3 14,8 21  104,3 4,6 299.1 13,4 

Média 11,2 14,9 15,7 16,4 0,137 114,2 5,1 178 7,9 

6 
CS 15.4 20.6 19.9 14.5  292.9 13.1 123.5 5.5 

AV 14.9 17 19.4 23.6  169.6 7.6 375.9 16.8 

Média 15.1 18.1 19.6 20.8 0,275 206.6 9.2 300.2 13.4 

1Árvores de Laguncularia racemosa; 2altura média das árvores de L. racemosa em 2007; 3diâmetro à altura do peito médio 

em 2007; 4altura média das árvores de L. racemosa em 2016; 5diâmetro à altura do peito médio em 2016; 6Índice da 

Vegetação por Diferença Normalizada em 2007; 7biomassa vegetal média em 2007; 8carbono sequestrado médio em 2007;  
9biomassa vegetal média em 2016; 10Carbono sequestrado médio em 2016; 11Árvores  que sofreram corte seletivo; e 
12Árvores que permaneceram inalteradas. 

 

Nas áreas onde ocorreu ação antrópica, a rebrota do manguezal não alcançou o 

potencial de estocagem de carbono, sendo muito mais relevante a manutenção dos indivíduos 

de L. racemosa do que sua ressurgência. Cunha e Costa (2002), afirmam que variações de 

biomassa foram bastante intensas quando analisaram áreas de mangue no litoral do Rio 

Grande do Sul. Os referidos autores percebem em algumas amostras até o dobro de produção 

de biomassa entre os indivíduos analisados. 

Na Figura 10, a espécie L. racemosa, está identificada por uma seta em vermelho. Nas 

margens dos rios, predomina a espécie R. mangle. Esta figura, em geral, representa, a 

distribuição espacial destas espécies. Desta forma, há uma susceptibilidade maior da L. 

racemosa para a exploração, por ser mais acessível e também, devido à variação de marés.  
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Figura 9 – Média de biomassa de Laguncularia racemosa por área de estudo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 10 – Pressão antrópica na área 1, bairro da Torre, Recife-PE. 

 

 

   Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O estoque de carbono do manguezal, que foi estimado em 6,1 kg em 2007 e em 2016 

foi de 8,4 kg (Anexo A), também apresentam um aumento, afirmado pelas médias gerais do 

DAP e biomassa mostrados anteriormente. Ribeiro (2007), ao trabalhar com estimativas de 

biomassa e analisar o comportamento do estoque de carbono em floresta primária, identificou 

uma média de 8,3 kg/m2, corroborando para a variação da média das áreas estudadas no 

presente estudo. 

Santos et al. (2012), desenvolvendo estudos para o estuário do rio São Francisco, 

afirma que a L. racemosa é a espécie mais explorada pela população local, em termos de 

madeira e vem sofrendo, gradativamente alteração na sua estrutura, apresentando-se mais 

ramificada e pouco desenvolvida. 

 

4.3 Avaliação espacial e temporal da biomassa por sensoriamento remoto entre os anos 

de 2007 e 2016 

 

 Em geral, nos estudos sobre a estimativa de biomassa com sensoriamento remoto 

utiliza-se apenas o NDVI.  Nesse sentido, procurou-se analisar a variação espacial e temporal 

do NDVI entre os anos de 2007 e 2011, Figuras 8 e 11. Nota-se que em 2011, em geral, uma 
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diminuição do NDVI nas áreas de manguezais (áreas no entorno do rio). Esse resultado é um 

indicativo em muitos trabalhos da biomassa. 

 

Figura 11 – NDVI de 2011 – Sensor Thematic Mapper/Landsat 5 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste estudo, procurou-se melhorar a estimativa da biomassa com sensoriamento 

remoto levando em consideração não somente os dados do NDVI, mas também a altura média 

das árvores.  

Aplicando o modelo desenvolvido neste estudo (Equação 4) obteve-se a biomassa para 

os anos de 2007 e 2011, Figuras 12 e 13. Nota-se uma redução de quase 50% quando 
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comparada o intervalo de maior densidade. Em geral, todas as classes de biomassa vegetal 

diminuíram.  

 

Figura 12 – Distribuição da biomassa (kg) para o ano de 2007. 

 

                     Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 13 – Distribuição da biomassa (kg) para o ano de 2011. 

 

             Fonte: elaborada pelo autor. 

  

4.4 Distribuição da biomassa na área de estudo 

 

A área 1, localizada no bairro da Torre e a área 2, no bairro da Madalena apresentaram 

as menores taxas de produção de biomassa (Figura 14), dentre as seis áreas analisadas. Estas 

áreas são caracterizadas por sofrer elevada pressão antrópica, estando as áreas de manguezais 

muito próximas de construções, tais como prédios, praças, avenidas e até, estacionamentos. 
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Percebe-se nitidamente, que a produção de biomassa não excede os 100 kg por indivíduo 

aferido (Tabela 2). Esta área, quando comparada à área 4, Figura 15, caracteriza uma reduzida 

quantidade de biomassa produzida. 

 

Figura 14 – Distribuição da produção de biomassa nas áreas dos bairros da Torre - 1 e Graças- 2. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na área 3, muito próxima à área 2, localizada no bairro das Graças, o manguezal 

apresenta um aumento discreto, mesmo por encontra-se comprimido em função de 

equipamentos urbanos, tais como estacionamentos e ruas. Na Figura15, percebe-se este 

aumento relativo, uma vez que não houve a possibilidade de estimativa de dois indivíduos, o 

que pode ter influenciado para este aumento permanecer entre 100 e 250 kg, chegando a 

indivíduos em que se observou 262,1 kg (Anexo A). 

A área 4 apresentou os maiores índices de biomassa dentre as seis áreas analisadas 

(Figura 16). É importante destacar que, em função dessa exuberância vegetal apresentada pelo 

manguezal, foi possível aferir uma quantidade maior de indivíduos, os quais apresentaram 

uma biomassa média em torno de 311 kg (Tabela 2) e indivíduos que alcançaram uma 

produção de biomassa de 996,5 kg a partir de dados obtidos em campo e biomassa estimada 

para 2016. 
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Figura 15 – Distribuição da produção de biomassa na área 3, bairro da Madalena. 

 

                                    Fonte: Dados da pesquisa. 

   

Figura 16 – Distribuição da produção de biomassa na área 4, bairro do Poço da Panela. 

 

                                     Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em estudos similares, já citados anteriormente, como em Sampaio (2001), foram 

encontradas médias em torno de 114,0 kg de biomassa produzida para bosques de mangue em 

áreas de baixo impacto antrópico. No entanto, é importante enfatizar que a diferença dos 

valores de biomassa está associada com o tipo de estrutura dos bosques peculiar a cada região, 

latitude, compartimento geológico e geomorfológico especificamente (SHAEFFER-

NOVELLI et al., 1990). Abreu (2014) utilizando dados de LiDar e SRTM, não realizou 

medição/distribuição de biomassa para a espécie de mangue L. racemosa, devido à falta de 

amostras suficientes para esta espécie. Entretanto, foi observada uma pequena variação (+/- 

10 kg) entre os valores de biomassa estimados pelo LIDAR em relação aos valores de 

biomassa por indivíduo, confirmando a acurácia do mapeamento que condiz com a realidade 

observada por esta autora em campo. Por outro lado, a estimativa da biomassa SRTM não foi 

validada devido à exequibilidade dos produtos com uma resolução espacial limitada. 

O produto analisado em campo e mapeado, conforme as figuras 14, 15 e 16, 

demonstram que é possível obter informações precisas, com as devidas localizações, para 

melhor subsidiar planos de manejo de áreas vegetadas e políticas públicas voltadas para a 

preservação de mangue em áreas urbanas, a partir da disponibilidade de técnicas de 

sensoriamento remoto para monitoramento e análises. 

 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Conclui-se que, ocorreu uma diminuição da quantidade de biomassa das áreas dos 

manguezais em estudo. É possível avaliar a regeneração e a degradação com dados de 

sensoriamento remoto, com a possibilidade de indicar possíveis indivíduos que sofreram ação 

antrópica através do corte seletivo e ainda a intensidade dessa ação antrópica sobre o 

ecossistema. 

Com o avanço de novas tecnologias de sensoriamento remoto se torna possível o 

monitoramento mais preciso da biomassa e consequentemente do sequestro de carbono em 

áreas de manguezal. 

O modelo desenvolvido para estimativa de biomassa com dados de sensoriamento 

remoto se mostra promissor para dados obtidos a partir da biomassa vegetal do ecossistema 

manguezal, bem como possibilita realizar o balanço de carbono da espécie de mangue L. 

racemosa no tempo, a partir da obtenção do NDVI. 
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A metodologia desenvolvida para estimar biomassa e carbono em áreas vegetadas, 

desenvolvida no presente estudo, permite subsidiar pesquisas futuras, de forma a tornar mais 

acurada a obtenção de dados. 

Como sugestões, o presente estudo permite subsidiar planos de manejo em áreas 

vegetadas, especialmente as áreas de manguezais, com vistas ao ordenamento e preservação 

das mesmas, de forma que garanta o uso de serviços ecossistêmicos, direito fundamental do 

cidadão. 

Os resultados deste estudo, são essenciais para o suporte de políticas públicas voltadas 

para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas, com ênfase no monitoramento do 

sequestro de carbono e quantificação para implementação de políticas públicas de reversão da 

degradação, com vistas a valoração do sequestro de carbono. 

Sugere-se, ainda que sejam propostos programas de reflorestamento do manguezal 

com indivíduos da espécie L. racemosa, pois, os resultados apontam para uma capacidade de 

regeneração elevada, comprovada pela comparação entre as análises realizadas 

individualmente com dados obtidos em campo para 2016 (Anexo A) e as imagens obtidas 

para uma área mais abrangente, que envolve outras espécies vegetacionais, datadas entre 2007 

e 2011 (Figuras 12 e 13). 

Para pesquisa acadêmica-científica, sugere-se que, novos estudos sejam desenvolvidos 

utilizando a equação proposta, com o intuito de validar as estimativas obtidas com a mesma e 

avançar na precisão dos resultados.  
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Anexo A - Dados de campo utilizados na quantificação do estoque de carbono por árvore de Laguncularia racemosa. 

           (Continua...) 

Indivíduos1 Latitude (S)2 Longitude (W)3 H (2007)4 DAP - 20075 H (2016)6 DAP - 20167 NDVI - 20078 Bio - 20079 CO2 - 200710 Bio - 201611 CO2 - 201612 

1 08o02’36,4” 34o54’54,6” 6,8 14,8 11,3 15,9 0.184 108,1 4,8 129,6 5,8 

2 08o02’36,1” 34o54’54,4” 6 15,7 10,5 16,8 0.244 125,5 5,6 149 6,7 

3 08o02’36,1” 34o54’54,3” 3,6 15,3 8,1 10,1 0.244 117,6 5,2 41,1 1,8 

4 08o02’36,0” 34o54’55,0” 10,9 16,2 15,4 18,1 0.213 135,9 6,1 180 8,1 

5 08o02’36,0” 34o54’55,0” 9,7 15,9 14,2 16,5 0.213 129,6 5,8 142,4 6,4 

6 08o02’36,2” 34o54’54,4” 8,6 16,2 13,1 17,1 0.244 135,9 6,1 155,8 7 

7 08o02’36,2” 34o54’53,5” 3,8 15,9 8,3 12,4 0.277 129,6 5,8 69,1 3,1 

8 08o02’36,1” 34o54’54,9” 2,1 14,4 6,6 13,3 0.213 100,9 4,5 82,5 3,7 

9 08o02’36” 34o54’55,1” 7,4 15,5 11,9 13,3 0.213 121,5 5,4 82,5 3,7 

10 08o02’36,1” 34o54’55,0” 4,4 14,9 8,9 6,8 0.213 110 4,9 15,1 0,6 

11 08o02’36,7” 34o54’54,4” 10,2 15,1 14,7 15,9 0.159 113,8 5,1 129,6 5,8 

12 08o02’36,1” 34o54’55,3” 4,8 15 9,3 11,4 0.213 111,9 5 55,8 2,5 

13 08o02’36,5” 34o54’54,9” 8,3 15,6 12,8 15,2 0.213 123,5 5,5 115,7 5,2 

14 08o02’36,2” 34o54’55,3” 6,9 15,4 11,4 16,2 0.213 119,6 5,3 135,9 6,1 

15 08o02’36,2” 34o54’55,4” 8,2 15,6 12,7 13,6 0.213 123,5 5,5 87,3 3,9 

16 08o03’15,0” 34o54’11,1” 4,9 13,5 9,4 14,3 0.129 85,7 3,8 99,1 4,4 

17 08o03’15,2” 34o54’10,6” 6,3 14,5 10,8 11,7 0.171 102,7 4,6 59,6 2,6 

18 08o03’14,4” 34o54’10,7” 5,6 16 10,1 15,2 0.264 131,7 5,9 115,7 5,2 

19 08o03’14,4” 34o54’11,0” 5,2 13,7 9,7 15,2 0.138 88,9 4 115,7 5,2 

20 08o03’14,1” 34o54’10,8” 4,9 13,7 9,4 15,2 0.138 88,9 4 115,7 5,2 

21 08o03’14,2” 34o54’11,1” 5.8 13,9 10,3 21,9 0.138 92,2 4,1 291,5 13,1 

22 08o03’13,8” 34o54’11,4” 1,9 15,7 6,4 13,6 0.291 125,5 5,6 87,3 3,9 

23 08o03’13,5” 34o54’11,5” 2,1 15,8 6,6 20,7 0.291 127,6 5,7 252,7 11,3 

24 08o03’12,9” 34o54’11,6” 1,5 16,3 6 12,1 0.328 138 6,2 64,9 2,9 

25 08o03’12,4” 34o54’11,5” 0,7 16,1 5,2 14,3 0.328 133,8 6 99,1 4,4 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo A - Dados de campo utilizados na quantificação do estoque de carbono por árvore de Laguncularia racemosa. 

(Continuação...) 

Indivíduos1 Latitude (S)2 Longitude (W)3 H (2007)4 DAP - 20075 H (2016)6 DAP - 20167 NDVI - 20078 Bio - 20079 CO2 - 200710 Bio - 201611 CO2 - 201612 

26 08o03’12,6” 34o54’11,6” 1,5 16,3 6 21,3 0.328 138 6,2 271,7 12,2 

27 08o03’15,6” 34o54’11,0” 3,3 13,2 7,8 13 0.129 80,9 3,6 77,9 3,5 

28 08o03’15,9” 34o54’10,9” 1,8 14,4 6,3 14 0.213 100,9 4,5 93,9 4,2 

29 08o03’16,8” 34o54’10,7” -  - 4 18,7 0.058 - - 195,4 8,7 

30 08o03’17,1” 34o54’10,7” 3,9 12,1 8,4 11,1 0.058 64,9 2,9 52,2 2,3 

31 08o03’28,3” 34o54’04,7” 1,5 9,3 6 13,6 - 0.076 33,3 1,4 87,3 3,9 

32 08o03’28,4” 34o54’04,7” 3,1 9,6 7,6 14,9 - 0.076 36,1 1,6 110 4,9 

33 08o03’28,7” 34o54’04,7” 2,3 12,3 6,8 14,6 0.089 67,7 3 104,5 4,7 

34 08o03’28,9” 34o54’04,4” 5,1 12,9 9,6 18,7 0.089 76,4 3,4 195,4 8,7 

35 08o03’29,0” 34o54’04,3” 4,9 12,8 9,4 12,1 0.089 74,9 3,3 64,9 2,9 

36 08o03’29,2” 34o54’04,3” 4,9 12,8 9,4 13,3 0.089 74,9 3,3 82,5 3,7 

37 08o03’29,2” 34o54’04,2” 8,3 13,5 12,8 14,6 0.089 85,7 3,8 104,5 4,7 

38 08o03’29,2” 34o54’04,0” 0,5 12 5 11,4 0. 089 63,6 2,8 55,8 2,5 

39 08o03’29,4” 34o54’04,1” - -  4,4 13,3 0.089 - - 82,5 3,7 

40 08o03’29,3” 34o54’04,3” 1,3 12,1 5,8 21 0.089 64,9 2,9 262,1 11,7 

41 08o03’28,7” 34o54’04,4” 3,5 12,5 8 15,9 0.089 70,5 3,1 129,6 5,8 

42 08o03’28,6” 34o54’04,4” 2,1 12,3 6,6 21 0.089 67,7 3 262,1 11,7 

43 08o03’28,3” 34o54’04,4”    4 11,1 - 0.076    52,2 2,3 

44 08o03’28,3” 34o54’04,5” 1,6 9,3 6,1 9,5 - 0.076 33.3 1,4 35,2 1,5 

45 08o03’28,1” 34o54’04,7” 0,5 9,1 5 11,1 - 0.076 31,6 1,4 52,2 2,3 

46 08o02’03,1” 34o55’32,8” 7 16,8 11,5 23,2 0.294 149 6,7 337,3 15,1 

47 08o02’03,4” 34o55’32,9” 7 20,9 11,5 24,5 0.532 259 11,6 387,2 17,4 

48 08o02’02,6” 34o55’32,8” 2,6 15,9 7,1 17,8 0.294 129,6 5,8 172,5 7,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo A - Dados de campo utilizados na quantificação do estoque de carbono por árvore de Laguncularia racemosa. 

(Continuação...) 

Indivíduos1 Latitude (S)2 Longitude (W)3 H (2007)4 DAP - 20075 H (2016)6 DAP - 20167 NDVI - 20078 Bio - 20079 CO2 - 200710 Bio - 201611 CO2 - 201612 

49 08o02’01,7” 34o55’32,4” 9,1 19,7 13,6 21,3 0.435 223 10 271,7 12,2 

50 08o02’01,8” 34o55’32,9”    3,8 19,4 0.343    214,5 9,6 

51 08o02’01,6” 34o55’32,6” 11,4 20,1 15,9 21,3 0.435 234,6 10,5 271,7 12,2 

52 08o02’01,7” 34o55’33,0” 15,9 19,4 20,4 27 0.343 214,5 9,6 495,1 22,2 

53 08o02’01,4” 34o55’33,0” 10,8 18,4 15,3 24,5 0.343 187,6 8,4 387,2 17,4 

54 08o02’01,5” 34o55’38,2” 10 22,8 14,5 28,6 0.609 322,7 14,5 572,7 25,7 

55 08o02’01,3” 34o55’33,0” 7,7 17,8 12,2 22,9 0.343 172,5 7,7 326,3 14,6 

56 08o02’01,0” 34o55’33,0” 8,9 19,8 13,4 14,3 0.446 225,8 10,1 99,1 4,4 

57 08o02’00,7” 34o55’33,1” 5,2 19,1 9,7 10,5 0.446 206,2 9,2 45,3 2 

58 08o02’00,6” 34o55’33,3” 7,3 19,5 11,8 14 0.446 217,3 9,7 93,9 4,2 

59 08o02’00,2” 34o55’33,5” 7,7 18,7 12,2 10,1 0.398 195,4 8,7 41,1 1,8 

60 08o02’00,4” 34o55’33,5” 11,3 20,3 15,8 11,4 0.446 240,6 10,8 55,8 2,5 

61 08o02’00,4” 34o55’33,6” 10,5 20,1 15 18,1 0.446 234,6 10,5 180 8,1 

62 08o02’00,0” 34o55’33,4” 12,9 19,8 17,4 31,8 0.398 225,8 10,1 749 33,7 

63 08o01’59,9” 34o55’33,4” 9,4 19,1 13,9 35,6 0.398 206,2 9,2 996,5 44,8 

64 08o01’59,8” 34o55’33,6” 15,7 20,3 20,2 25,4 0.398 240,6 10,8 424,2 19 

65 08o01’59,8” 34o55’33,3” 9,7 19,1 14,2 14,3 0.398 206,2 9,2 99,1 4,4 

66 08o02’32,6” 34o54’45,9” 8,7 15,2 13,2 18,4 0.185 115,7 5,2 187,6 8,4 

67 08o02’32,5” 34o54’46,9” 10,2 15,2 14,7 17,5 0.168 115,7 5,2 165,2 7,4 

68 08o02’32,4” 34o54’46,7” 10,9 15,7 15,4 16,8 0.185 125,5 5,6 149 6,7 

69 08o02’32,4” 34o54’46,6” 9,1 15,3 13,6 15,9 0.185 117,6 5,2 129,6 5,8 

70 08o02’32,2” 34o54’46,5” 10,8 15,7 15,3 14 0.185 125,5 5,6 93,9 4,2 

71 08o02’32,1” 34o54’46,6” 15,5 16,6 20 14,9 0.185 144,6 6,5 110 4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo A - Dados de campo utilizados na quantificação do estoque de carbono por árvore de Laguncularia racemosa. 

(Continuação...) 

Indivíduos1 Latitude (S)2 Longitude (W)3 H (2007)4 DAP - 20075 H (2016)6 DAP - 20167 NDVI - 20078 Bio - 20079 CO2 - 200710 Bio - 201611 CO2 - 201612 

            

72 08o02’32,0” 34o54’46,3” 9,7 15,4 14,2 13,6 0.185 119,6 5,3 87,3 3,9 

73 08o02’32,9” 34o54’46,1” 13,7 16,4 18,2 13 0.196 140,2 6,3 77,9 3,5 

74 08o02’31,7” 34o54’46,0” 16,4 17,3 20,9 14,9 0.214 160,5 7,2 110 4,9 

75 08o02’31,8” 34o54’45,9” 15,4 16,6 19,9 16,5 0.185 144,6 6,5 142,4 6,4 

76 08o02’31,7” 34o54’45,8” 9,5 15,9 14 16,5 0.214 129,6 5,8 142,4 6,4 

77 08o02’31,6” 34o54’45,7” 17,8 17,3 22,3 18,7 0.200 160,5 7,2 195,4 8,7 

78 08o02’31,5” 34o54’45,5” 11,8 16,1 16,3 8,2 0.200 133,8 6 24,2 1 

79 08o02’31,3” 34o54’45,4” 11,7 16,1 16,2 12,1 0.200 133,8 6 64,9 2,9 

80 08o02’31,6” 34o54’45,9” 9,4 15,9 13,9 13,3 0.214 129,6 5,8 82,5 3,7 

81 08o02’23,7” 34o54’43,3” 11,7 12,1 16,2 31,2 - 0.030 64,9 2,9 713,7 32,1 

82 08o02’23,6” 34o54’43,1” 6,2 11 10,7 7 - 0.030 51 2,2 16,2 0,7 

83 08o02’23,6” 34o54’43,2” 10,8 11,9 15,3 11,7 - 0.030 62,2 2,7 59,6 2,6 

84 08o02’23,1” 34o54’43,1” 7,9 11,4 12,4 28,6 - 0.030 55,8 2,5 572,7 25,7 

85 08o02’23,2” 34o54’43,1” 7,2 11,2 11,7 25,7 - 0.030 53,4 2,4 437 19,6 

86 08o02’23,1” 34o54’42,7” 12,6 17,8 17,1 24,8 0.286 172,5 7,7 399,3 17,9 

87 08o02’23,3” 34o54’42,9” 11,6 12,1 16,1 21,9 - 0.030 64,9 2,9 291,5 13,1 

88 08o02’23,5” 34o54’43,0” 11 12 15,5 7,9 - 0.030 63,6 2,8 22 0,9 

89 08o02’24,0” 34o54’43,6” 9 13,6 13,5 22,2 0.087 87,3 3,9 301,7 13,5 

90 08o02’24,0” 34o54’43,7” 15,9 15 20,4 15,9 0.087 111,9 5 129,6 5,8 

91 08o02’24,1” 34o54’43,9” 16 19,3 20,5 21,6 0.335 211,7 9,5 281,5 12,6 

92 08o02’23,9” 34o54’43,8” 19,2 25,3 23,7 19,1 0.645 419,9 18,8 206,2 9,2 

93 08o02’24,0” 34o54’43,7” 23,3 16,4 27,8 29,6 0.087 140,2 6,3 624,7 28,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo A - Dados de campo utilizados na quantificação do estoque de carbono por árvore de Laguncularia racemosa. 

(Conclusão) 

Indivíduos1 Latitude (S)2 Longitude (W)3 H (2007)4 DAP - 20075 H (2016)6 DAP - 20167 NDVI - 20078 Bio - 20079 CO2 - 200710 Bio - 201611 CO2 - 201612 

94 08o02’23,9” 34o54’44,1” 16,5 24,8 21 29,2 0.645 399,3 17,9 603,6 27,1 

95 08o02’23,8” 34o54’44,0” 16,1 24,7 20,6 16,5 0.645 395,2 17,7 142,4 6,4 

Desvio Padrão      5,0569 5,8454504  76,04022 3,434186 179,4691 8,0719042 

Média         12,338 16,991579  138,8411 6,151648 189,7768 8,5010526 
1Árvores de Laguncularia racemosa; 2Coordendas de latitude (S); 3Coordendas de ongitude (W); 4Altura das Árvores de L. racemosa em 2007; 5Diâmetro à altura do peito em 

2007; 6Altura das árvores de L. racemosa em 2016; 7Diâmetro à altura do peito em 2016; 8Índice da Vegetação por Diferença Normalizada 3m 2007 ; 9Biomassa vegetal em 

2007; 10Carbono sequestrado em 2007;  11Biomassa vegetal em 2016; e 12Carbono sequestrado em 2016;   


