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Disorganized urban growth, the riverside economy and the Amazonian mangroves 
 

ABSTRACT Mangroves are very important estuaries for the maintenance of the environment; they stand out as the most 
productive ecosystems on the planet. The objective of this work was to set up a systematic review of the select-ed 
scientific literature whose focus of the research is "the impacts that occur in the Amazonian mangroves due to the 
disordered population growth". The method used was deductive, with analytical and exploratory research 
complemented with a survey of documentary data whose temporal cut was from 2015 to 2019. The statistical analysis 
of the data obtained was carried out with the application of Descriptive Statistics (absolute and relative frequencies; 
mean and standard deviation) with the use of electronic spreadsheets contained in the Excel software, version 2010.  
With the use of Google scholar and the Scientific Electronic Library Online (Scielo), the authors obtained 13 definitive 
literature containing the descriptors used for such action: mangrove swamps, urban growth, and riverside communities, 
based on them it can see that the concern with these environments is low since these environments are vital for the 
community and environment.    
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Introdução 
 

O crescimento urbano desordenado tem contribuído intensamente para degradação dos manguezais 

principalmente através do desflorestamento, aterramentos das áreas de mangue, despejo de resíduos, deposição de 

efluentes domésticos-industriais, dentre outros. Essas alterações prejudicam a qualidade de vida das comunidades 

RESUMO Os mangues são estuários importantíssimos para a manutenção do meio, eles se destacam como os 

ecossiste-mas mais produtores do planeta. Este trabalho teve como objetivo realizar uma de revisão sistemática da 

litera-tura científica selecionada cujo foco da pesquisa é “crescimento urbano desordenado, economia ribeirinha e 

manguezal”. O método utilizado foi o dedutivo, com pesquisa analítica e exploratória complementada com 

levantamento de dados documentais cujo recorte temporal situou-se entre 2015 a 2019. A análise estatística dos 

dados obtidos foi efetuada com a aplicação da Estatística Descritiva (frequências absoluta e relativa; média e desvio 

padrão) com o uso de planilhas eletrônicas contidas no software Excel, versão 2010. Com uso do Google scholar e 

da Scientific Electronic Library Online (Scielo) os autores obtiveram 13 literaturas definitivas que continham os 

descritores empregados para tal ação: manguezal, crescimento urbano e comunidades ribeirinhas, com base neles, 

pode-se ver que a preocupação com esses ambientes é baixa, uma vez que esses ambientes são vitais para a 

comunidade e o meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE crustáceos; extração; serviços ecossistêmicos 
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ribeirinhas que dependem deste ambiente para obtenção de renda e como meio de subsistência (Oliveira e Henrique 

2018; Celeri et al 2019).  

Em relação à interferência das ações antrópicas, destaca-se o desflorestamento como uma das mais prejudiciais, 

pois este processo acarreta a variação dos parâmetros ambientais (temperatura, umidade relativa do ar, velocidade dos 

ventos, precipitação) uma vez que estes interferem na regulação do clima global, o que contribui para a potencialização 

do efeito estufa (Maia et al 2016). 

Outros fatores que estão diretamente coligados com o intenso crescimento das áreas urbanas, ocorrem 

mediante a extração de minerais e ocupação irregular do solo para construções de residências. Além disso, tem-se a 

retirada dos espécimes (peixes, crustáceos, dentre outros) para o comércio que, na maioria das vezes é ilegal, e afetam 

de forma negativa a biota do mangue (Oliveira et al 2017). 

Para verificar a veracidade desse fato, o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio 2018), 

enfatiza que ocorreu perda de serviços ecossistêmicos ofertados às comunidades ribeirinhas, além da disponibilidade 

de recursos biológicos e mineralógicos, o que ocasionou graves prejuízos a essas populações, logo se torna 

extremamente necessário a preservação dos manguezais.        

Nesse sentido, a conservação dos estuários de mangue está atrelada a valorização econômica, pois esses 

ambientes são fontes naturais de recursos econômicos às populações ribeirinhas, dessa forma, a produção deles pode 

ser finita, mas é continuamente renovada a partir de fatores estimulantes como salinidade, temperatura, amplitude de 

maré que formentam a reprodução dos seres deste ecossistema (Espíndola e Almeida 2015; Santos et al 2018). 

 Acerca da importância econômica do manguezal, muitas comunidades ribeirinhas dependem dos bens e 

serviços provenientes destes ambientes, pois esses indivíduos dispõem de reduzidos meios de obtenção de renda logo, 

buscam alternativas econômicas. Destaca-se a valorização das Reservas Extrativistas (RESEX), pelo grande potencial 

extrativo do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) (Santos 2017 et al; Leal et al 2017).  

Quanto a caracterização fitossociológica dos estuários de mangue, consolida-se na presença de organismos 

vegetais capazes de resistir a elevados níveis de acidez e salinidade no solo. Entre as espécies de maior adaptação 

fisiológica, destaca-se a Rhizophora mangle L., Laguncularia Racemosa L. C. F. Gaertn, Avicennia schaeuriana Stapf e 

Leechm e Avicennia Germinan L. Stearn. (Barbosa et al 2015; Bartz et al 2015). 

Com destaque a R. mangle, que sobrevive em solos com grande potencial salino, esta espécie vegetal possui 

importante papel ecológico principalmente para os caranguejos e econômico para as comunidades, devido sua grande 

empregabilidade na construção, constituição de fármacos entre outras. (Gonçalves et al 2018; Coelho e Xavier 2018). 

A deficiência no monitoramento dos manguezais passou a ser monitorada após a instituição da Lei Federal n° 

12.512/11 para Conservação da Biodiversidade e Monitoramento, além da atuação do Instituto Chico Mendes da 

Conservação e Biodiversidade (ICMBio), como órgão fiscalizador, em áreas que correspondem as Unidades de 

Conservação (UC’s) para o controle das atividades extrativistas nestes locais (Brasil 2011).  

 Para controlar o uso exacerbado dos recursos naturais proporcionados por esses locais, criou-se a lei Federal n° 

12.651/12, Conservação de Matas Nativas Ocorrentes em Manguezais, além da regulamentação da exploração 

sustentável dos recursos naturais. De modo que as atividades extrativistas que ocorrem nestas UC’s, não alterem a 

biodiversidade local (Brasil 2012).  

O crescimento urbano desordenado em áreas litorâneas, a perda da biodiversidade e a economia tem atingido 

os manguezais e os ribeirinhos. Justifica-se e objetiva a realização dessa pesquisa a partir de dados gerados acerca da 

relação entre crescimento urbano desordenado, economia ribeirinha e manguezal, bem como servir de instrumento de 

pesquisas à outras realizações nessa tríade. 

 

Metodologia 
 

Para a elaboração dessa revisão sistemática utilizou-se a metodologia adaptada a partir de Pereira Junior et al 

(2015), que a apresentou como um método que consiste na utilização de dados, obtidos a partir de levantamentos 

bibliográficos acerca do tema, na qual obtêm-se informações necessárias por meio da análise de literaturas concretas, 

com ênfase no objeto de estudo.     
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As literaturas foram selecionadas com aplicação de três descritores: (1) crescimento urbano, (2) economia 

ribeirinha, (3) manguezais amazônicos. Para isso, buscaram-se tais palavras em três seções contidas naquelas: título, 

resumo e palavras-chave.  

Para o levantamento de dados, utilizaram-se literaturas provenientes de plataforma digitais com acesso livre: 

Scientific Eletronic Library Onlilne (Scielo), Google Acadêmico, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesquisa do Ensino 

Superior (CAPES) e legislações de órgãos federais: Instituto Chico Mendes da Conservação e Biodiversidade (ICMBio), 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), Diário Oficial do Brasil (2011 a 2012) e ResearchGate, que visem explicar os fatores 

responsáveis pela intensificação da problemática.   

 Para a análise dos dados utilizou-se planilhas contidas no software Excel, versão 2013 (Microsoft 2010). Em 

seguida efetuaram-se os cálculos de análise combinatória e estatísticos para a determinação de frequência relativa, 

frequência absoluta e, os dados obtidos foram alocados em tabelas, planilhas e fluxogramas. 
 

Resultados e Discussão 
 

Seleção da literatura 
 

Após a aplicação dos descritores seletivos, os dados obtidos indicaram que, das 23 literaturas pré-selecionadas, 

apenas 13 continham, nas seções analisadas, presença deles (Quadro 1). 
 

Quadro 1 Relação dos autores com as referências dos seus artigos. 

Ano  Autores Título da publicação Dados bibliográficos 

2015 Barbosa, I. C. C et al Composição química de sedimentos de manguezal do estuário 

bragantino – PA, Brasil 

Revista virtual de química, v. 7, n. 4, p. 

1087-1101 

2015 Bartz, M. C; Melo 

Júnior, J. C. F; 

Larcher, L 

Variação morfológica de Laguncularia racemosa (L.) C. F. Gaertn. 

(Combretaceae) em áreas de manguezal e de transição entre 

manguezal e floresta de restinga 

Revista Biotemas, v. 28, n. 1, p.21-29 

2015 Coelho, R. T. P.; 

Xavier Júnior, S. 

Levantamento de Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae) no 

estado do Pará-Brasil utilizando dados de herbários 

Anais do simpósio de estudos e pesquisas 

em ciências ambiental na Amazônia, v. 3. 

369-379. 

2015 Espindola, M. B; 

Almeida, S. L 

A degradação dos mangues com foco no município de palhoça, 

com ênfase no manguezal da barra do Aririú 

Revista Maiêutica, Indaial, v. 3, n. 1, p. 7-

16. 

 

2015 Maia, C. et al Densidade e estrutura populacional do caranguejo-uçá, Ucides 

cordatus (Linnaeus, 1763) na Reserva Extrativista Marinha de 

Tracuateua, Pará, Brasil 

Biota Amazônia, v. 6, n. 2, p. 86-92. 

 

2017 Leal, E. B. et al Análise do processo de ocupação em áreas de mangue no bairro 

de São Miguel, no município de Maracanã – PA 

Anais do congresso geográfico físico, v. 1, 

p.6804-6816. 

2017 Oliveira, F. P. et al Percepção dos extrativistas estuarino-costeiros sobre as práticas e 

os impactos socioambientais nos manguezais do Nordeste 

paraense, costa amazônica brasileira 

Revista EDUCAmazônia. V. 9, n. 2, p.73-

104 

2017 Santos, A et al. Etnoconhecimento dos catadores de caranguejo-uçá Ucides 

cordatus (linnaeus, 1763) (crustacea, decapoda) nos manguezais 

de várzea do una, Pernambuco, Brasil 

Anais do Congresso Nordestino de 

Biólogos, v. 7, p. 219-225 

2018 Gonçalves, A. L et al. Composição Florística e Fitossociológica do mangual da zona 

portuária de São Luís, Maranhão, Brasil   

Revista Biofix, v. 3, n. 1, p,01-07. 

2018 Oliveira, M. V. C; 

Henrique, M. C. 

No meio do caminho havia um mangue: impactos socioambientais 

da estrada Bragança-Ajuruteua, Pará. 

História ciência, v, 25, n. 2, p.497-514. 

2018 Pereira Júnior, A; 

Pereira E. R. 

Revisão sistemática, bibliométrica, diversidade biológica e as 

pteridófitas 

Enciclopédia Biosfera, v. 15, n. 27, p.50-

73. 

2018 Santos, N. M. et al. Identifica dos serviços prestados pelo manguezal da ilha do 

Maranhão- MA, Brasil 

Revista Regne, v.4, p. 251- 268. 

2019 Celeri, M. J. et al. A cidade, o mangue e os resíduos sólidos: estudo de caso do 

manguezal vinhais, São- MA 

Revista Geoatos, v. 3, n.10, p. 166- 186. 
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A análise dos dados obtidos também indicou que o periódico mais prolifero, no período analisado, foram os Anais 

(Congressos e Simpósios) dos Congressos ocorridos nesse período (3 = 23%). Isso fundamenta a relevância quanto ao 

uso das literaturas cientificas que atenderam ao tema da pesquisa, por isso, a ligação com os descritores escolhidos 

acerca do levantamento de dados documentais. 

Quanto a porcentagem da distribuição dos descritores adotados, foi observado que “manguezal” obteve maior 

frequência absoluta (título 6, resumo 7, palavras-chave 4), pois foi utilizado nas três seções pesquisas nas literaturas 

selecionadas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Dados referentes a frequência absoluta (fi), frequência relativa (fr%). 

 

 

 

 

 

 

Para os descritores, os dados obtidos e analisados indicaram que, na seção TÍTULO, o descritor manguezal 

apresentou seis citações (46%); crescimento urbano e comunidade ribeirinha, não foi verificado nenhuma ocorrência 

nos artigos selecionados, logo, a importância dada aos mesmos é pouca ou nula.  

Em relação a seção RESUMO os dados obtidos e analisados indicaram que o descritor manguezal foi ainda o mais 

frequente (7 = 54%), seguido de “crescimento urbano” (2 = 15%), já para o descritor “comunidades ribeirinhas” não foi 

observado ocorrência. 

Quanto a última seção analisada, PALAVRAS-CHAVE, o descritor “manguezal” esteve contido em quatro (31%) 

literaturas; crescimento urbano” e “comunidades ribeirinhas” novamente não foi constatado nenhuma ocorrência.  

Para os valores obtidos quanto à média e o desvio padrão apresentada nos descritores selecionados, os dados 

indicaram que, das 1 literaturas científicas selecionadas, o descritor manguezal obteve maior valor (Figura 1). 

 
Figura 1 Valores para média e desvio padrão da presença dos descritores utilizados à seleção das literaturas cientificas. 

 

5.5

0.15 0

1.75
1.06

0

manguezal crescimento urbano
desordenado

comunidades ribeirinhas

Média Desvio Padrão

 Título Resumo Palavras-chave 

Descritores Fi fr 

(%) 

Fi fr 

 (%) 

Fi fr 

 (%) 

Manguezal 6 46% 7 54% 4 31% 

Crescimento urbano 0 0 2 15% 0 0 

Comunidades 

ribeirinhas 0 0 0 0 0 0 
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Quanto a utilização de descritores Utagawa et al (2018), afirmam que para a realização de uma revisão 

sistemática é indispensável o uso desta ferramenta, visto que a mesma proporciona a obtenção de uma linguagem 

simples e coesa, a qual é essencial para a elaboração dessa revisão. Logo, pode-se afirmar que este conhecimento 

manifesta o pensamento através de linguagem e expressões das informações a respeito da realidade do planeta. 

Em relação a análise quantitativa Moretti e Denaldi (2018), demonstra que dentre os resultados obtidos, nota-

se uma enorme variedade e quantidade de periódicos científicos com base nos dados dos descritores isolados. Contudo, 

observa-se uma diminuição iminente de artigos quanto aos descritores associados. Dessa forma, essa revisão de 

literatura apresentou dados similares com a afirmação feita pelo autor. 

 

Ocupação da área geográfica do mangue e a economia ribeirinha 
 

Em relação a ocupação das áreas de manguezal, na pesquisa realizada no munícipio de Palhoça na Barra de Aririú 

(SC) por Espindola e Almeida (2015), foi indicado que a ausência do planejamento urbano ocasiona inúmeros impactos 

negativos aos estuários de mangue, bem como decréscimo da dinâmica populacional dos crustáceos.  

Isso comprova que a habitação em áreas inerentes ao mangue, podem modificar as adaptações dos vegetais nela 

e que essa ação interfere de forma direta no processo econômico de populações cuja renda é a base da extração de 

crustáceos que neles ocorrem.  

Já o estudo efetuado por Santos et al (2017) realizado em uma Unidade de Conservação denominada Várzea do 

Uma, no município de São José da Coroa Grande (PE), concluiu que a extração de crustáceos nos manguezais que 

provoca abalos econômicos à população ribeirinha. Com base nesse estudo torna-se evidente a necessidade do uso 

sustentável acerca dos recursos naturais provenientes em estuários.  

Na pesquisa realizada por Leal et al (2017), na cidade de Maracanã (PA) os autores indicaram que a extração e 

comercialização dos crustáceos, é uma das práticas financeiras mais relevantes para os indivíduos que residem próximos 

às áreas de mangue. Contudo a quantidade de crustáceos e pescados disponíveis para a comercialização tem diminuído 

a cada dia devido às consequências negativas decorrentes das ações antrópicas. 

Todavia, verificou-se que este problema não ocorre somente no município Bragança como afirma Maia et al 

(2016), por meio do estudo efetuado em Tracuateua (PA) localizada na mesorregião nordeste do Estado do Pará, a partir 

da análise dos dados obtidos indicou-se que a dinâmica populacional dos crustáceos, especialmente o caranguejo uçá 

(Ucides cordatus L.) tem sofrido drástico decréscimo na Reserva Extrativista (RESEX) da cidade devido à degradação do 

manguezal influenciada pelo crescimento populacional  desordenado.  

 

Caracterização e serviços ecossistêmicos dos mangues 
 

Outro estudo sobre mangues, versou sobre a caracterização deles. Um deles, foi efetuado por Bartz (2015), em 

Joinville (SC), nele, os pesquisadores evidenciaram a relação entre o solo e as adaptações vegetais que nelas habitam 

com por exemplo, Rhizophora mangle L.  

Outra característica dos mangues, se refere a classificação sedimentar, sobe isso, foi   efetuado um estudo por 

Barbosa et al (2015), no município de Bragança (PA), afirmou que a constituição mineralógica e geoquímica dos solos 

se consolida na presença de substancias como dióxido de silício (SiO2), óxido de alumínio (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3), 

entre outros compostos secundários.   

Além disso, Bartz (2015), Coelho e Xavier (2015), este último fez uma análise em Belém, Ananindeua, Marituba, 

Jacareacanga, Curuça e Vigia, ambos afirmam que aos elevados níveis de salinidade destes locais está diretamente 

relacionado com a baixa concentração do oxigênio por isso uma quantidade reduzida de espécies vegetais conseguem 

sobreviver nestes ecossistemas dentre elas organismos destacasse a R. mangle, A. shaueriana Stapf e Leechamn. e a L. 

racemosa (L.) Gaerth. 

Em relação a classificação florística e fitossociológica do manguezal, na pesquisa realizada por Gonçalves et al 

(2018), a análise dos dados obtidos por eles indicou que, na zona portuária de São Luís (MA) a composição do solo 
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possui grandes teores de substancias minerais como: silte e argila, que atuam como fator estimulante ou de extinção 

dos espécimes vegetais nos mangues. 

Os serviços ecossistêmicos prestados pelos manguezais também já foram objetos de pesquisa, dentre tantas, 

destaca-se aquela realizada por Santos et al (2018) na Ilha do Maranhão (MA). Os dados que eles obtiveram os 

permitiram afirmar que os manguezais prestam serviços à comunidade como: fontes de energia, manutenção da 

qualidade da água, contribuições físico-químicas aos habitantes das águas desse estuário. 

Isso comprova que a habitação em áreas inerentes ao mangue, podem modificar as adaptações dos vegetais nela 

e que essa ação interfere de forma direta no processo econômico de populações cuja renda é a base da extração de 

crustáceos que neles ocorrem.  

 

A destruição dos mangues  
 

Todavia, a degradação da vegetação das áreas de mangue está em plena atividade e isto pôde ser comprovado 

pelo estudo de Celeri et al (2019), em Vinhais, São Luís (MA), estes autores concluem que a exploração madeireira para 

atender a construção civil, produção de fármacos e combustíveis. Porém essa exploração ocorre de forma indevida 

nestas Unidades de Conservação. 

Essas ações apresentam diversas fontes antrópicas como, por exemplo, a extração de espécies nativas, por meio 

do desflorestamento dos bosques de mangue, na pesquisa elaborada por Oliveira et al (2017), em Bragança, na 

mesorregião nordeste paraense (PA), o autor conclui que a retirada da cobertura vegetal do manguezal, está entre as 

atividades empreendidas de maneira ilícita, bem como a pesca ilegal em épocas de “andada”, pois os indivíduos que 

moram nesta área não tem outra solução para sanar os déficits econômicos decorrentes da vulnerabilidade social.  

Outros impactos estão relacionados pela expansão urbana desordenada. Isso já foi objeto de estudo de caso 

efetuado por Celeri et al (2019), no manguezal da localidade de vinhais (MA), o autor concluiu que o crescimento urbano 

descontrolado e as comunidades ribeirinhas contribuem para poluição e consequentemente a degradação dos estuários 

por meio do descarte indevido de resíduos sólidos e despejo de efluentes domésticos-industriais devido.  

Ainda em relação às alterações que ocorrem nos estuários de mangue, foi identificado na pesquisa realizada por 

Oliveira (2018), na cidade de Bragança (PA) compreendida na mesorregião paraense, que os dados obtidos por eles 

indicaram a ocorrência durante a construção da rodovia que interliga o município de Bragança (PA) a praia de Ajuruteua 

da mortandade de inúmeras espécies, tanto da fauna, quanto flora, pelo aterramento de 26 km de manguezal, para 

receber maior número de turistas nesta localidade. 

Logo, se utilizam da extração ilegal, e ocasionam inúmeros impactos à biodiversidade do ambiente, além de 

prejudicar os organismos que necessitam de algumas espécies arbóreas para sobreviver, como, por exemplo, os 

caranguejos, aos quais são dependentes da R. mangle. 

 

Considerações Finais 
 

O crescimento urbano desordenada influência de forma negativa nos manguezais desde a falta de planejamento 

ao despejo de efluentes no mesmo. Logo, o transporte de matéria orgânica para zona costeira será impactado porque 

a urbanização destrói o habitat de espécies marinhas e dulcícolas. 

Quanto a economia ribeirinha, o desflorestamento é um dos principais impactos sobre os manguezais, haja vista 

que a retirada da madeira para ser vendida como lenha proporciona uma rentabilidade à caiçara, todavia, está ação é 

benéfica à população, mas degrada a mata ciliar que serve de proteção aos mangues. 

Neste contexto, os manguezais apresentam grande importância ambiental e biológica, além de servir de 

proteção contra a erodibilidade da costa, preservar a economia extrativista e nutricional. Apesar da diversidade 

biológica nesse sistema não ser abundante, porque esses seres vivos com raríssimas exceções utilizam o mangue para 

se reproduzir e se alimentar, ainda assim existe abundância da produtividade primária bem como de biomassa viva.  
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