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Introdução 

Manguezais são ecossistemas que abrangem 
parte significativa de áreas costeiras tropicais, 
provendo habitat para grande biodiversidade. 
Apesar da heterogeneidade dos manguezais e da 
existência de diversos fatores que afetam a 
ciclagem do carbono e tornam complexa a 
determinação dos agentes sobre os processos 
biogeoquímicos nos sedimentos aquáticos, há 
indícios de que o aumento da concentração de 
nutrientes causada pelo crescimento urbano nas 
áreas costeiras resultou na crescente eutrofização 
desses ecossistemas

1,2
.  

O objetivo deste trabalho foi analisar as variações 
quantitativas e qualitativas de nutrientes e da 
matéria orgânica em sedimentos de manguezais e 
avaliar o impacto das atividades antropogênicas 
sobre esses estuários, estudando três manguezais 
da costa do Estado do Rio de Janeiro (em Saco de 
Mamanguá, Guaratiba e Guapimirim) em hipotético 
gradiente de eutrofização, através da análise da 
composição elementar (razão C/N) e isotópica (δ

13
C 

e δ
15

N) da matéria orgânica presente (MO). Em 
cada uma das áreas foram coletadas amostras com 
variação sazonal (ago/2017 e fev/2018) e espacial, 
em dois subambientes com estruturas diferentes 
quanto à geomorfologia e tipo de cobertura vegetal 
das florestas: a borda da floresta (denominada 
“franja”) e o interior (denominado como ambiente de 
“bacia”). 

Resultados e Discussão 

Com relação à razão entre carbono orgânico total 
(COT) e nitrogênio total (NT), que dá indícios de 
possíveis fontes da matéria orgânica no sedimento, 
os valores médios de C/N se apresentam altos e 
seguem tendência similar a de COT, com 14,02, 
19,68 e 27,55 para Guaratiba, Guapimirim e Saco 
de Mamanguá, respectivamente. Os valores da 
razão C/N em amostras da bacia são superiores aos 
da franja em todos os ambientes, com maior 
distinção para Mamanguá, indicando portanto maior 
contribuição de plantas terrestres na origem da 
matéria orgânica em Mamanguá, principalmente na 
bacia

3
. Quanto ao δ

13
C, em todos os manguezais a 

franja mostrou maiores valores, enquanto o verão 

foi a estação com maiores médias do mesmo 
parâmetro. 

Já a degradação da matéria orgânica no solo está 
associada à maior taxa de mineralização de N, 
menor valor de NT e enriquecimento em δ

15
N. 

Portanto, observou-se que Guaratiba aparenta 
possuir maior degradabilidade da MO, enquanto o 
inverso vale para Mamanguá. Houve maior 
diferença espacial em Guapimirim e Mamanguá, 
com a franja apresentando maiores valores de δ

15
N 

em relação à bacia.  

Conclusões 

Observa-se que os sedimentos superficiais de 
Mamanguá possuem, de maneira geral, teores mais 
elevados de material orgânico, de origem de detritos 
de plantas superiores, com menor porção de 
matéria degradada, caracterizando o manguezal 
como o mais preservado, como indicam os altos 
valores de COT, C/N e baixo valor médio de δ

15
N. 

Os baixos valores de razão C/N, altos valores de 
δ

15
N e δ

13
C indicam que Guaratiba é a área com 

maior grau de eutrofização. Já os valores 
intermediários para os parâmetros supracitados 
mostram que Guapimirim é um manguezal 
caracterizado por uma mistura das fontes algal e 
terrestre, que possui grau de eutrofização 
relativamente alto. Conclui-se ainda que não houve 
distinção apreciável sazonalmente. No entanto, há 
perceptível variação entre franja e bacia. Em suma, 
a franja apresentou maiores valores de δ

15
N e δ

13
C, 

com exceção de Guaratiba, indicando maior 
degradabilidade da matéria orgânica nessas regiões 
de Mamanguá e Guapimirim.  
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