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1. INTRODUÇÃO



• Migração da comunidade• Intrusão de água salgada• Degradação da linha costeira

Erosão costeira em Varela Terra agricula em Igim Inundações costeiras em Bolol e Jobel

1.2. Alteração LULC costeira



1.2. Objetivo da pesquisa

I. Quantificar a mudança espaço-temporal da cobertura da terra costeira e investigar as forças motrizes e o índice de

degradação do habitat entre 1979 a 2020;

II. Melhorar os modelos espaciais abrangentes e integrando parâmetros biogeofísicos para estabelecer o índice de

vulnerabilidade costeira e estimar a taxa de mudança do nível do mar;

III. Prever futuras mudanças na cobertura da terra costeiro entre 2020 e 2060 e projetar o impacto da elevação do nível do

mar na qualidade do habitat a curto, médio e longo prazo;

IV. Propor a conservação do ecossistema de mangais como medida viável para proteção costeira e mitigação dos

impactos da mudanças climáticas;



2. RESULTADOS



Objectivo - I



2.1. Mudança espaço-temporal da terra costeira 
entre 1979 e 2020

➢ Entre 1979 e 2020, ocorreu uma considerável mudança da

terra costeira no NC-GB;

➢ Grande parte dessa mudança de cobertura da terra ocorreu

na zona-B da área de estudo;

➢ Esta área é a mais propensa a atividades residenciais e de

cultivo;



2.2.1 Fatores antropogênicos

➢ Em geral, a conversão de florestas costeiras e mangais

para agricultura e assentamentos influenciou

negativamente a qualidade do habitat;

➢ Entre 1979 a 2020, toda a orla se alterou com 12,52% de

erosão, 39,61% de acreção e 47,74% moderada;

➢ Entre 1979 a 2020, a distância máxima de erosão foi de -

861,99 m, enquanto a distância máxima de acreção chega a

771,35 m;

2.2. Forças motrizes da mudança de 

cobertura da terra costeira

2.2.2. Fatores de risco costeiros



Objectivo - II



➢Dos 87 km do litoral estudado, cerca de 45 km estão registrados

em áreas de alto a muito alto índice de vulnerabilidade;

➢ Índice de exposição alto e muito alto ocorre em grande parte na

Zona-A e B com índice de vulnerabilidade de 3,20 e 3,89,

respectivamente.;

2.3. Coastal vulnerability index and sea-level 

rise change measurement 

➢Registramos uma taxa de variação de nivel de mar

significativa de 8,79 mm/ano;



Objectivo - III



2.4. Previsão futura mudança da cobertura da 

terra costeira entre 2020-2060

Coastal LULC

Area (Km2 / %) Change area (Km2)

2020 2060 2020-2060 2020-2060

Km2 % Km2 % Loss (Km2) Gain (Km2) Net change 

(Km2)

Mangrove 429.39 17.14 436.84 17.10 -3.98 5.15 1.17

Developed land 212.12 9.45 170.31 9.39 -17.46 2.10 -15.36

Mixed forest 369.86 15.02 397.55 15.10 -0.85 12.18 11.33

Tidal flat 206.25 8.43 264.48 10.00 -5.32 27.94 22.62

Sand beach 2.64 0.17 2.68 0.28 -0.42 0.44 0.02

Open water 1246.72 51.28 1196.67 51.13 -20.36 0.58 -19.78 

Total area 2466.98 17.14 2468.52 100 = = =

➢Tidal flat and developed land have been

leading change due to rising sea level and

coastal development;

➢A futura mudança da cobertura da terra costeira foi prevista

usando o mapa base 2000-2020 para os anos 2040-2060;



2.5. Projetado impacto do aumento do nível do 

mar na qualidade do habitat

➢ Entre 2020-2060, 25.31 km2 de terra costeiro em uso serão

impactados por SLR. terras desenvolvidas serão os principais

mais impactados com 16.19 km2;

➢2020-2040, 1,16 km2 e 0,76 km2 de habitats de

mangais e florestas mista serão impactados;

➢2020-2060, 3,26 km2 e 1,27 km2 de habitats de

mangais e floresta mista serão impactados;

➢2020-2080, 5,81 km 2 e 3,01 km2 de habitats de

mangais e floresta mista serão impactados;



Objectivo - IV



➢Na cobertura total de 262.500 ha da área estudada, A.

germinans é a espécie mais distribuída com 12,83%

enquanto a espécie R. racemosa é responsável por 10,13%

da área total;

2.6. Conservação de mangal para aumentar o

armazenamento de carbono azul

➢A biomassa exterior de R. racemosa armazenou mais

C do que A. germinans devido ao seu maior diâmetro

na altura do peito;

➢O carbono do solo é significativamente maior que a

biomassa exterior e a biomassa inferior.



Conclusão

O aumento da produtividade para abastecer a população resultou na contínua expansão das áreas de cultivo,

aumentando assim as pressões sobre terras costeiros na área de estudo.

A baixa elevação costeira e o declive plano, tornaram particularmente a linha costeira das Zonas-A e B mais

vulneráveis à subida do nível do mar e às marés.

Essas descobertas ajudarão os formuladores de políticas e gestores costeiros na definição de estratégias destinadas a

minimizar a vulnerabilidade costeira e auxiliarão no desenvolvimento de planos de adaptação proativos para proteger a

comunidade costeira e o ambiente ecológico de perigos costeiros destrutivos.
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