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Os mangais são ecossistemas formados por plantas e animais que colonizam a região entre-marés de costas 

abrigadas banhadas pelos rios e inundações de marés e crescem no limite entre o habitat terrestre e 

aquático marinho. Para tal as plantas de mangal tiveram que desenvolver adaptações com ênfase à 

aquisição de penumatóforos e viviparia que lhes permitem viver em condições extremas e instáveis da acção 

das marés, períodos variados de submersão e variações de salinidade. A costa oriental africana (incluindo o 

Madagáscar) possui a maior bioversidade de espécies vegetais de mangal embora com menor área de 

cobertura em relação a costa ocidental. O limite sul das plantas de mangal na costa ocidental ocorre em 

Angola, sul limitação devido a corrente de ressurgência de Benguela de águas frias. Além das suas 

características peculiares, os mangais tem despertado atenção devido ao importante papel ecológico e 

socioeconómico que desempenham, já que protegem a linha da costa contra a erosão e contra ventos e 

tempestades, são também bio-filtradores e viveiros de muitas espécies de animais marinhos, grande parte 

delas com interesse comercial para o homem. Mais recentemente tem sido destacado também o papel dos 

mangais na mitigação das mudanças climáticas, uma vez que muitos estudos indicam que eles 

desempenham um papel importante no sequestro do carbono atmosférico, daí contribuindo de forma 

significante como potencial para a mitigação do aquecimento global. Este estudo apresenta resultados do 

impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas de mangal no estuário do Rio Save (centro de 

Moçambique) onde cerca de 25% da floresta de mangal terá desaparecido devido ao ciclone Eline de 2000. 

Apresentamos também um estudo de avaliação de carbono nas plantas e no sedimento no delta do rio 

Zambeze. 
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