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RESUMO 

 

A presente Dissertação de Mestrado apresenta os resultados da pesquisa realizada de 

março de 2008 a julho de 2009 na região produtora de Petróleo do município de Macau, 

litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte. Todo trabalho foi realizado no 

âmbito do Projeto Cooperativo de Monitoramento das Mudanças Ambientais e da 

Influência das Forçantes Hidrodinâmicas na Morfologia Praial nos Campos de Serra-

Macau na Bacia Potiguar, com apoio do Laboratório de Geoprocessamento, vinculado 

ao PRH22 – Programa de Formação em Geologia, Geofísica e Informática no Setor de 

Petróleo e Gás – Departamento de Geologia/CCET/UFRN e ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo (PPGCEP) UFRN. 

 

Dentro do contexto econômico-ecológico, este trabalho avalia a importância do 

ecossistema manguezal na região de Macau e adjacências, bem como segue 

investigativo na prospecção de áreas com potencial para projetos que envolvam 

Reflorestamento e/ou Restauração Ambiental. No primeiro momento foi confirmado o 

potencial ecológico das florestas de manguezais, com funções primordiais como: (i) 

proteção e estabilização da linha de costa; (ii) berçário da vida marinha; (iii) fonte de 

matéria orgânica para os ecossistemas aquáticos; (iv) refúgio de espécies; entre outras. 

Na segunda fase, utilizando imagens de satélite LandSAT e técnicas de Processamento 

Digital de Imagem (PDI), foi possível encontrar aproximadamente 18.000 hectares de 

terras que podem ser trabalhadas em projetos ambientais, sendo inseridas nas normas 

firmadas no do Protocolo de Kioto para o mercado de carbono.  

 

Os resultados encontrados revelaram ainda uma área total de 14.723,75 hectares de 

atividade de carcinicultura e produção salineira que podem ser aproveitadas para o 

desenvolvimento social, econômico e ambiental da região, tendo em vista que mais de 

60% dessa área, ou seja, 8.800 hectares, podem ser aproveitados no plantio do gênero 

Avicennia, considerada pela literatura a espécie que melhor seqüestra carbono 

atmosférico, atingindo valor médio de 59,79 toneladas/hectare de manguezal.  
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ABSTRACT 

 

 

This work presents the results of a survey in oil-producing region of the Macau City, 

northern coast of Rio Grande do Norte. All work was performed under the Project for 

Monitoring Environmental Change and the Influence of Hydrodynamic forcing on 

Morphology Beach Grass Fields, Serra Potiguar in Macau, with the support of the 

Laboratory of Geoprocessing, linked to PRH22 - Training Program in Geology 

Geophysics and Information Technology Oil and Gas - Department of 

Geology/CCET/UFRN and the Post-Graduation in Science and Engineering 

Oil/PPGCEP/UFRN. 

 

Within the economic-ecological context, this paper assesses the importance of 

mangrove ecosystem in the region of Macau and its surroundings as well as in the 

following investigative exploration of potential areas for projects involving reforestation 

and / or Environmental Restoration. At first it was confirmed the ecological potential of 

mangrove forests, with primary functions: (i) protection and stabilization of the 

shoreline, (ii) nursery of marine life, and (iii) source of organic matter to aquatic 

ecosystems, (iv) refuge of species, among others. In the second phase, using Landsat 

imagery and techniques of Digital Image Processing (DIP), I came across about 18,000 

acres of land that can be worked on environmental projects, being inserted in the rules 

signed the Kyoto Protocol to the market carbon. 

 

The results also revealed a total area of 14,723.75 hectares of activity of shrimp 

production and salting that can be harnessed for the social, economic and environmental 

potential of the region, considering that over 60% of this area, ie, 8,800 acres, may be 

used in the planting of the genus Avicennia considered by the literature that the species 

best sequesters atmospheric carbon, reaching a mean value of 59.79 tons / ha of 

mangrove. 
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1 – APRESENTAÇÃO 

Manguezais são ecossistemas arbóreos-aquáticos representados pelos gêneros 

Rhizophra, Brugiera, Sonneratia e Avicennia. Estão presentes ao longo do litoral em 

áreas com sedimentos salinos, frequentemente anaeróbicos e algumas vezes ácidos. 

Situados na zona intermaré, são inundados duas vezes por dia pela maré. São tolerantes 

ao sal, possuem raízes aéreas e sementes que germinam na árvore. Dessa forma, 

apresentam características específicas que os tornam únicos e adaptados as condições 

ambientais rigorosas dos estuários. Além dessas características, são considerados 

ecossistemas economicamente e socialmente importantes (SOARES 1995). 

Os manguezais são conhecidos pela sua alta diversidade e produtividade 

biológica, sendo de suma importância na distribuição de nutrientes na zona costeira, 

exportando matéria orgânica, principalmente na forma de detritos, para o meio 

marinho, sendo uma fonte altamente importante de recursos para os animais que vivem 

nos mares e zonas estuarinas. Apresentam ampla importância para a vida selvagem, 

pois servem de suporte para a manutenção do ciclo de desenvolvimento de inúmeros 

peixes e crustáceos (COELHO Jr., C. 1998). 

Esses ecossistemas também agem naturalmente como barreira de controle da 

erosão costeira e na estabilização dos sedimentos finos, diminuindo os efeitos da 

competência dos rios no carreamento de sedimentos. Também colaboram com a 

qualidade da água, absorvendo nutrientes orgânicos em situações eutróficas e 

aumentando a disponibilidade de solução salina e sedimentos para sequestrar ou 

desintoxicar poluentes. Os manguezais também oferecem suporte a vida selvagem, 

como as Garças, Quero-quero e Tartarugas e representam uma fonte de produtos 

florestais e fixação do homem nas adjacências através da atividade de coleta de venda 

de crustáceos, por exemplo (COELHO Jr., C. 1998). 

Apesar dos muitos benefícios dos manguezais, eles são alvo da pressão 

antrópica pelo uso dos seus recursos, em particular, a devastação para produção de sal, 

crustáceos e a demanda por madeira. O aumento das atividades comerciais e o 

crescimento das cidades têm ameaçado os manguezais, sendo de extrema importância a 

adoção de estratégias de proteção desses ecossistemas (COELHO Jr., C. 1998). 
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Muitos manguezais são utilizados para atividades de subsistência, na retirada da 

madeira para construção de casas, canoas e pesca em pequena escala de peixes e 

crustáceos. Muitas comunidades localizadas no entorno de áreas de manguezais podem 

ser inteiramente dependentes dos mangues para subsistência.  

A transformação dos manguezais em viveiros de camarão e peixe contribui para 

a perda de área verde, enquanto a excessiva coleta de madeira para carvão e lenha 

degrada a qualidade da floresta. Tais atividades podem, portanto, ter um efeito negativo 

sobre o bem-estar das comunidades dependentes do manguezal. Neste caso, ao avaliar 

corretamente as diferentes estratégias de gestão de manguezais em países em 

desenvolvimento, é crucial que os usos e valores dos manguezais, para as comunidades 

locais, sejam identificados e estimados (SCHAEFFER-NOVELLI et al. 2000). 

Normalmente, a decisão de explorar um manguezal para uso produtivo se baseia 

unicamente na sua utilização para ganhos comerciais. Agindo assim, um grave erro 

persiste, pois muitas vezes as perdas desses ecossistemas são irreversíveis. Dessa 

forma, o valor econômico dos recursos ecológicos de um manguezal, seus serviços e 

funções, podem até ultrapassar os ganhos de convertê-lo em outra atividade. A fim de 

fazer uma escolha racional entre a conservação e o desenvolvimento as opções devem 

ser devidamente avaliadas. Isso implica valorizar todo o leque de benefícios e custos 

associados com os diferentes usos do ecossistema manguezal (RUITENBEEK 1991).  

1.1 – Objetivos  

- Objetivo Principal: 

Estabelecer a importância ecológico-econômica das reservas de manguezais no 

Município de Macau/RN no contexto do desenvolvimento sustentável e frente às 

pressões de ampliação das indústrias locais, entre elas a indústria petrolífera. 

 

- Objetivos Específicos: 

a) Avaliar e integrar imagens multiespectrais de sensoriamento remoto óptico 

com vistas ao dimensionamento das áreas de manguezais do Município de Macau/RN, 

integrando informações no ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG); 

b) Quantificar as áreas de manguezal do município de Macau e adjacências e 

aplicar as metodologias de valoração ambiental para as áreas encontradas, a fim de 

atribuir um valor de mercado aos benefícios ecológico-ambientais encontrados. 
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1.2 – Problemática e Relevância do Tema  

Os poços produtores de Petróleo dos Campos de Serra e Macau localizam-se em 

áreas naturais próximas a estuários e cercadas por fragmentos de manguezais. Diante da 

fragilidade desse tipo de ecossistema e a dinâmica natural (sedimentação, erosão, fluxo 

de marés) dos estuários locais, tais reservas, de grande diversidade biológica, merecem 

atenção especial na elaboração de políticas e práticas de Gestão Ambiental. A proteção 

dos Manguezais deve tentar garantir a manutenção dos serviços ambientais, tais como: 

estabilização da sedimentação e erosão de parte da costa litorânea, aporte de nutrientes 

para os ecossistemas aquáticos e berçário da vida marinha. Essa proteção deve ser 

incentivada pelas atividades industriais, tendo em vista evitar acidentes e danos com 

poços e oleodutos presentes na região, o que garante a viabilidade ambiental das 

atividades onshore e offshore. 

Devido a grande importância dos manguezais, principalmente para as 

comunidades locais, a lei estadual n˚ 8.349 de 18 de Julho de 2003, criou a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Estadual da Ponta do Tubarão (RDSPT), visando atender 

as reivindicações dos moradores das comunidades de Macau e Guamaré, são elas: 

Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho, Mangue Seco e Lagoa Doce. O mangue na região 

beneficia os seres humanos de muitas maneiras – paisagística/cênica e cultural, através 

da prestação de serviços ecológicos, tais como regulação do clima, do solo, formação e 

ciclagem de nutrientes, e da colheita direta de espécies selvagens para alimentos, 

combustíveis, fibras e produtos farmacêuticos. Diante da crescente pressão antrópica 

sobre o manguezal da região, os benefícios naturais atrelados devem agir como um 

poderoso incentivo para conservação do referido ecossistema.  
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1.3 – Localização Geográfica  

A área em estudo compreende a área litorânea do Município de Macau, Estado 

do Rio Grande do Norte. O município localiza-se na Subzona Salineira do Rio Grande 

do Norte, várzea terminal do Rio Piranhas-Açu. Dista 180 km da capital Natal, limita-se 

ao Norte: com o Oceano Atlântico, ao Sul: com os municípios de Pendências, Afonso 

Bezerra e Alto do Rodrigues, ao Leste: com Guamaré e Pedro Avelino e ao Oeste com 

os municípios de Carnaubais e Porto do Mangue (figura 1.1). A faixa de litoral estudada 

está compreendida entre as coordenadas UTM Latitude 9.436.430,073 N e Longitude 

749.236,805 no DATUM SAD 69. E no limite Guamaré Latitude 9.438.051,069 N e 

Longitude 787.626,103 E no limite Diogo Lopes. 

 

 
Figura 1.1 – Localização do Município de Macau/RN. 

 

1.4 – Estratégia metodológica 

Neste item serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados na 

elaboração do trabalho, com a apresentação das principais técnicas utilizadas para 

obtenção dos resultados finais. 

A estratégia metodológica pode ser resumida na Figura 1.2. 

Josenberg M. Rocha Júnior 

Venerando Eustáquio Amaro 



Dissertação de Mestrado – PPGCEP/UFRN 

xvi 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho. 
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– Etapa Pré-Campo 

A etapa de escritório consistiu em revisão bibliográfica e cartográfica com 

pesquisa em artigos e no acervo de mapas e produtos digitais do Laboratório de 

Geoprocessamento/UFRN. Na revisão bibliográfica foi definida a área a ser estudada, 

com base em imagem de satélite e na relevância dos estudos empreendidos pela equipe 

de pesquisa e projetos financiadores desta dissertação.  

 

– Etapa de Campo 

Foram realizadas duas visitas à área de estudo, a fim de avaliar o ecossistema 

manguezal e as áreas passíveis de serem mapeadas. Foram observadas à proximidade 

das áreas de manguezais com as áreas ocupadas pelas comunidades e atividades 

industriais operantes na região. Esta etapa consistiu basicamente em reconhecimento 

dessas unidades em campo, conforme reveladas pela imagem de satélite. 

 

– Etapa de Laboratório/Escritório 

Na sala do Laboratório de Geoprocessamento, Departamento de Geologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GEOPRO/UFRN), foram feitos os 

mapas, processadas as imagens a fim de quantificar áreas de manguezais no referido 

município. Os mapas foram feitos no software ArcGIS 9.2.  

O processamento das imagens deu evidências as unidades morfológicas locais, 

explorando especificamente a vegetação de manguezal, bem como a indústria da 

carcinicultura e salinas existentes na área estudada. O mapa foi desenvolvido com base 

em imagens Landsat 5TM, a partir de processamento digital das imagens foi feito no 

software ER-Mapper 7.1 e a quantificação das áreas foi feita no software ArcGIS 9.2. A 

partir de pontos de controle coletados com GPS, a imagem foi georreferenciada e 

passou por combinações de bandas. A imagem foi obtida do website do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no dia 9 de agosto de 2009. 

A aplicação das composições coloridas avaliou de forma preliminar os diferentes 

usos industriais, antrópico e naturais e definiu as composições mais adequadas para o 

mapeamento e caracterização geoambiental, com base na resposta espectral dos alvos e 

na análise estatística das imagens, como variância, co-variância, correlação e 

decorrelação entre bandas.  
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A partir da quantificação da floresta de manguezal do município foram feitas a 

avaliação ecológica e econômica, bem como o enquadramento no conceito de 

restauração ecológica. 

No reconhecimento da geologia, geomorfologia, áreas vegetadas, hidrografia e 

solos foram feitas análises e interpretações de todas as assinaturas espectrais nos 

produtos imagens digitais. Em seguida foi feita a composição colorida das bandas na 

confecção de imagens multiespectrais. 
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CAPITULO 2 

– CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA – 



Dissertação de Mestrado – PPGCEP/UFRN 

xx 

 

2.1 – CONTEXTO GEOLÓGICO  

 2.1.1 – Geologia Regional 

A área situa-se no contexto geológico da Bacia Potiguar, localizada no extremo 

Nordeste brasileiro, sobre o embasamento cristalino da Província Borborema 

(ALMEIDA et al. 1977). A Bacia Potiguar possui uma área de 49.000 km
2
, dos quais 

26.500 km2 estão imersos no Oceano Atlântico (SOARES et al. 2003). O 

preenchimento sedimentar reflete as diversas fases evolutivas iniciadas há 

aproximadamente 140 Ma, com o desenvolvimento de profundas calhas de direção NE-

SW (Figura 2.1) que foram preenchidas por sedimentos lacustres das formações 

Pendência e Pescada. Houve o primeiro evento magmático da bacia (Formação Rio 

Ceará Mirim). Seguiu-se uma fase transicional, registrando-se as primeiras ingressões 

marinhas na Formação Alagamar num ambiente transicional flúvio-deltáico e lagunar, 

depositando unidades estratigráficas do Grupo Areia Branca, que não afloram nos dias 

atuais (ARARIPE & FEIJÓ 1994). 

 

Figura 2.1 – Mapa esquemático da Geologia Local. Modificado de SOUTO (2004) e BARROS 

PEREIRA (2008). 
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2.1.2 - Geologia Local 

A geologia da área estudada consiste de rochas sedimentares e ígneas 

cenozóicas, sendo aflorantes as rochas sedimentares compostas pelas Formações Tibau, 

Barreiras e Potengi, representando a sedimentação flúvio-marinha regressiva da margem 

Passiva da Bacia Potiguar e localmente a Formação Macau, representando o 

magmatismo na região. A seqüência mais recente da geologia é composta por 

sedimentos recentes (eólicos, aluvionares, beachrocks, ilhas barreiras entre outros. Esta 

última seqüência predomina na região, sendo subdividida (ANGELIM et al. 2006). 

 

2.1.3 – Sequência Tércio-Quaternária 

 a) A Formação Tibau (Tt) aflora na área na base da falésia Chico Martins. Trata-

se de arenito grosso, composto por grãos calcíferos dolomitizados, concreções ferrosas e 

por grânulos de quartzo (FARIAS 1997).  

b) A Formação Macau aflora a Sul da área, apresentando-se intensamente 

intemperisada, com colorações variadas: violácea, amarelado, castanho 

escuro/avermelhado e até creme claro, com esfoliação esferoidal (FARIAS 1997).  

c) A Formação Barreiras (Tb) composta por areia média a grossa, 

alaranjada/avermelhada/mosqueada de branco, mui argilosa, má seleção, ocorrendo na 

área através de falésias litorâneas. No contato com a Formação Potengi sobreposta está 

marcada por uma porção laterizada, já com a Formação Tibau, o contato é marcado pela 

mudança na coloração dos arenitos amarelados da Formação Barreiras para cor 

esbranquiçada da Formação Tibau (FARIAS 1997). 

 

2.1.4 - Seqüência Quaternária 

a) A Formação Potengi (Flúvio eólico) (Qpt): De acordo com VILAÇA (1985), 

corresponde à seqüência proposta por CAMPOS SILVA (1983), que é caracterizada por 

sedimentos estratigraficamente acima da Formação Barreiras e, aparentemente, abaixo 

dos depósitos eólicos (ANGELIM et al. 2006).  
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b) Depósito de Piso de Dunas (Área de Deflação) (Qpd): São depósitos de areia, 

onde o modo de transporte principal dos grãos de areia é por saltação, enquanto as 

partículas finas (silte e areia muito fina) são levadas em suspensão.  

c) Beachrock da Ponta do Tubarão (Paleopraia) (Qbr): Este depósito é observado 

na atual zona de estirâncio da praia de Chico Martins, na base da falésia. Trata-se 

segundo FARIAS (1997) de um terraço retrabalhado pelo mar, com 20 m de largura e se 

estende até 100 m em direção ao oceano.  

A planície de maré é topograficamente definida como área de relevo plano, 

próximo à costa, com mergulho fraco em direção ao mar e, localmente, para os canais 

principais de drenagem, caracterizada como área mista, com dinâmica dos movimentos 

das marés estuarinas, sendo cortadas por canais de maré, compreendendo as zonas de 

supramaré, intermaré e inframaré, sendo estas zonas inundáveis em maré de sizígia 

(FARIAS 1997). Este autor descreve que os Canais ocorrem em áreas de regime de 

maré razoável, área protegida por barra arenosa alongada e pouca espessa, costa de alta 

energia, sujeita atualmente a intenso processo de erosão, apesar da histórica 

progradação da linha de costa onde o estudo está inserido. Os canais de maré constituem 

a zona estuarina de maior energia hidráulica do sistema, sendo responsáveis pelo 

carreamento de sedimentos, e deposição, assoreando a planície de maré e originando os 

bancos e barras arenosas indicando, às condições atuais da dinâmica ambiental. A zona 

de inframaré encontra-se também constituída pela área denominada de antepraia que 

permanece submersa nas marés de quadratura e emersas nas marés de sizígia 

(MIRANDA 1997).  

d) Depósito Colúvio-Cascalheiras (Qc): Responsável pela formação terraço 

flúvio–estuarino, constituindo antigo leito de planície estuarina, atualmente emerso e 

raramente inundado, são constituídos por areias mal selecionadas e cascalhos 

encontrados nas margens, leitos e desembocaduras dos rios.  

e) Dunas Fixas (Qdf): Segundo GOMES et al. (1981), e corroborado por 

SOUTO (2004), são paleodunas compostas por sedimentos eólicos quaternários, 

constituídos predominantemente por areias finas/finas a médias quartzosas, bem 

selecionadas e grãos arredondados, onde o modo de transporte principal é por saltação 

dos grãos, enquanto as partículas finas (silte e areia muito fina) são levadas em 

suspensão.  
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f) Depósito de Planície de Maré (Qpm e Qpi): São depósitos localizados em 

áreas protegidas pelos spits arenosos. Trata-se das zonas infra, inter e supramarés, 

encontrados na planície estuarina, como por exemplo na área da RDSEPT e na área do 

Corta Cachorro. Os ambientes de inframaré estão sempre submersos (canais de maré). 

Os ambientes de intermaré alternam-se entre exposição/inundação em função da altura 

das marés correspondem às áreas alagadas entre as marés médias altas e baixas normais 

e as de supramaré são áreas inundadas pelo mar durante as grandes marés cheias de 

sizígia (lua nova ou cheia).  

g) Depósitos de Eólicos (Qdm): estão localizadas em toda a faixa litorânea, 

representadas pelos campos de dunas de Barreiras/Diogo Lopes e Soledade/Casqueira. 

Nestas áreas ocorrem dunas eólicas do tipo barcana acumuladas pelo vento, que se 

deslocam para SW com velocidade média anual de 20 km/h ou 5,5 m/s, podendo atingir 

até 9,0 m/s (MIRANDA 1983).  

h) Depósitos Aluvionares (Qa): São areias mal selecionadas e cascalhos, 

encontradas nas margens, leitos e desembocadura dos rios; depósitos de 

transbordamento constituídos por planície de inundação, ocasionados pelas cheias 

(ANGELIM et al. 2006). Os Depósitos Aluvionares Antigos correspondem aos terraços 

que estão associados à migração do paleocanal do rio Piranhas Açu para leste até a 

posição atual (NASCIMENTO 2009). 

i) Depósitos de Sedimentos de Praias (Qp): São depósitos de areias 

inconsolidadas, quartzosas, com granulometria variando de fina até muito grossa, rica 

em bioclásticos e, algumas vezes em minerais pesados SOUTO (2004), encontrados 

basicamente na zona de estirâncio, de pós praia e de barras arenosa (SILVEIRA 2002). 

Consiste numa zona estreita paralela à linha de costa, ocorrendo ao longo de toda a faixa 

litorânea da área estudada. Os sedimentos de praia estão submetidos diariamente à 

atuação da dinâmica costeira, através dos processos costeiros marinhos e eólicos. De 

acordo com MIRANDA (1983), a ação desta dinâmica costeira por vezes produz 

intensas variações morfológicas na praia, como a geração de barcanas praiais e 

sedimentos de dunas móveis, estes sedimentos são submetidos a um constante 

retrabalhamento, devido à ação dos processos costeiros marinhos e eólicos. Nele, estão 

inseridas as ilhas barreira, foco deste estudo.  
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VALENTIM DA SILVA & AMARO (2009) utilizou imagens óticas (CBERS-

2B) e Radar (SRTM) para mapear lineamentos topográficos marcados pela disposição 

do padrão de drenagem, alinhamento de encostas de vales e falésias costeiras, além dos 

spits e ilhas barreiras. A orientação da maioria dos lineamentos mapeados é paralela aos 

sistemas regionais de Falhas de Afonso Bezerra (NW) e Carnaubais (NE), cuja 

reativação holocênica de cinemática, oposta à movimentação antiga, vem influenciando 

o escoamento superficial e a sedimentação costeira proveniente do continente até os dias 

atuais. 

 Na imagem CBERS-2/CCD de 2007 a ilha barreira Ponta do Tubarão inflexiona 

para 213° Az, uma direção subparalela a lineamentos mapeados na porção mais 

continental da área, incluindo segmentos do Rio Piranhas-Assu, limite entre os 

tabuleiros e a planície flúvio-marinha e outros trechos da linha de costa, o que indica 

uma possível continuidade de lineamentos continentais em direção ao litoral. Este fato 

sugere a influência dos lineamentos estruturais e topográficos na construção 

morfológica do litoral, além de indicarem uma possível atuação neotectônica 

influenciando a abertura e fechamento de canais e morfologia das ilhas barreiras 

(NASCIMENTO, 2009). 

2.2 – Contexto Geomorfológico  

As regiões litorâneas mantêm-se em geral, sob condições de equilíbrio dinâmico 

e não de equilíbrio estático, formando áreas muito susceptíveis a mudanças, podendo 

ser afetadas em diversas escalas temporais e espaciais, sofrendo importantes 

transformações, que podem ou não serem reversíveis, ocasionadas pela intensa ação dos 

processos costeiros que, ao longo do Holoceno, modelaram e continuam modelando a 

costa, através da construção e erosão de pontais arenosos, de ilhas-barreiras, migração 

de canais de maré e migração de campos de dunas sobre antigas planícies costeiras.  

As principais características geomorfológicas, a distribuição dos ambientes de 

sedimentação e, sobretudo, das fácies sedimentares, são função da interação entre as 

variáveis ambientais moldadoras do relevo (intemperismo, vento e correntes) e a paleo-

topografia. Em se tratando da região costeira, as variações do nível do mar ocorridas 

durante o Quaternário e principalmente nos últimos 10.000 anos (SUGUIO 1988), 

tiveram um papel fundamental na evolução do relevo. Em termos de compartimentação 

de relevo na área, foram identificadas as feições: Duna Fixa ou Superfície Interdunar, 
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Duna Móvel ou Depressão Interdunar, Tabuleiros Costeiros ou Superfície de 

Aplainamento, Falésia, Planície Flúvio-Estuarina e Planície Estuarina ou de Maré.  

Segundo SILVA (1991), a paleogeografia de unidades pleistocênicas é mais 

antiga e os movimentos tectônicos recentes exercem um controle maior na 

sedimentação holocênica, formando ilhas-barreiras que dividiram a sedimentação 

estuarina da sedimentação de mar aberto, provavelmente devido à variação lateral dos 

principais canais fluviais. A planície de maré a leste da cidade de Macau foi depositada 

sobre um ―embasamento‖ antigo do Pleistoceno, raso (3 a 7 m) que pode ser a razão 

para a falta de uma significante deposição fluvial/estuarina nesta região. A Figura 2.2-

A, mostra uma vista panorâmica do ecossistema manguezal localizado na planície 

estuarina próxima as localidade de Barreiras e Diogo Lopes. 

No primeiro plano, salina desativada circundada por Ilhas barreiras preservadas 

na área, seta vermelha mostrando Canal de maré dos Barcos interrompido por Salinas 

desativadas e inoperantes. A Figura 2.2C representa a planície interdunar, com destaque 

para o campo de dunas móveis de Barreiras, recobrindo dunas parabólicas sentido 

predominante de vento Nordeste. À esquerda, a Lagoa do Bento e em segundo plano, a 

planície estuarina de Barreiras/Diogo Lopes. A Figura 2.2D apresenta foto obtida com 

sobrevôo realizado a 800 pés (2.624m), onde se observa a planície interdunar em maré 

baixa com destaque para o campo de dunas fixas, à esquerda o Canal do Arrombado e à 

direita o Canal de maré da Conceição. O Campo de dunas móveis, principalmente as 

barcanas no formato de meia lua, que deixam para trás em baixios os sedimentos mais 

grossos, conforme observado na Figura 6 - E obtida com sobrevôo realizado a 450 pés 

(1.476 m). Os bancos arenosos são formados pela maré vazante durante o encontro do 

fluxo de sedimentos, como no caso da foz do Rio dos Cavalos e do Rio Açu (Figura 

2.2F). A Superfície de Tabuleiros Costeiros pode ser observada na Figura 2.2G, onde é 

possível identificar o contato da área alagadiça com a vegetação de caatinga, e na 

Falésia Chico Martins (Figura 2.2H), feição geomorfológica proeminente se destacando 

pela beleza natural e paisagística. A área urbana do Município de Macau encontra-se 

circundada pela planície flúvio estuarina durante o período chuvoso (Figura 2.2 I).  
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Figura 2.2 – Mapa da Geomorfologia local (NASCIMENTO 2009). 
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 2.2.1 – Solos 

Segundo NASCIMENTO (2009), na área de estudo foram identificadas cinco 

classes de solos, que podem ser encontradas isoladas ou em associações, sendo elas: 

Areias Quartzozas Distróficas Marinhas, Solonchak Sonolétzico, Solonetz Solodizado, 

Solos Indiscriminados de Mangue, Podzólico e Latossolo Vermelho Amarelo 

Equivalente Eutrófico. 

 

• Areias Marinhas Quartzozas Distróficas: São solos típicos de sedimentos de origem 

marinha e pontualmente estuarina, depositados por ação de ventos, ondas e marés, e 

concentrado próximo à costa, textura arenosa, excessivamente drenado e relevo plano, 

constituídos basicamente por quartzo, de textura arenosa, situando-se num relevo plano 

a suavemente ondulado, muito drenados, de raso a profundo e com baixa fertilidade 

natural, não sendo apto para a agricultura (SOUTO 2004). 

 

• Associação de Solos 1: 

- Areias Quartzosas Distróficas fase caatinga hiperxerófila relevo plano: São solos 

derivados dos sedimentos areno-quartzosos do Grupo Barreiras, constituídas por areias 

quartzosas, cascalhos e concreções ferruginosas, apresentando cobertura vegetal de 

caatinga hiperxerófila arbustiva ou arbórea-arbustiva densa ou pouco densa. 

 

- Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico textura média intermediária para 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico fase caatinga hiperxerófila 

relevo plano: são solos desenvolvidos a partir de sedimentos arenosos e areno-argilosos 

do Grupo Barreiras, constituídos por areias e cascalhos quartzosos, geralmente com 

aerência argilo-arenosa, com cobertura vegetal de caatinga hiperxerófila arbustiva densa 

(SOUTO 2004); 

 

- Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico latossólico textura média 

fase caatinga hiperxerófila relevo plano: são solos predominantemente arenosos 

originados a partir do Grupo Barreiras, prováveis influências do calcário cretáceo, 

constituídos em especial por areias e cascalhos quartzosos. Possui vegetação composta 

por caatinga hiperxerófila densa. 
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• Associação de Solos 2: 

- Solonchak Solonétzico: apresentam normalmente crostas salinas. Na área do estudo, 

este solo está caracterizado como uma transição para Solonetz associado às planícies de 

inundação flúvio-estuarina sob influência direta do movimento da maré (meso e 

supramarés), daí o alto teor de sal nos sedimentos. A textura é indiscriminada, mal 

drenado e a vegetação está ausente na maior parte da área devido à alta salinidade. A 

gênese desses solos está relacionada aos sedimentos holocênicos argilosos a arenosos 

não consolidados.  

- Solonetz Solodizado: apresenta-se na área em três situações diferentes, devido à 

cobertura vegetal desenvolvida. Podem ser encontrados o Solonetz Solodizado Fase 

Vegetação de Caatinga, o Solonetz Solodizado Fase Vegetação Herbácea de Várzea e 

Solos Indiscriminados de Mangues. Os Solonetz Solodizado Fase Vegetação de 

Caatinga são solos rasos, mal drenados e de textura indiscriminada, desde areia à silte.  

A vegetação associada é do tipo caatinga hiperxerófila, com relevo 

predominantemente plano. Na área do levantamento, estes solos são encontrados nos 

terraços flúvio-estuarinos. Quase toda área deste tipo de solo é ocupada por vegetação, 

que é utilizada para pecuária e secundariamente para agricultura. O Solonetz Solodizado 

Fase Vegetação Herbácea de Várzea encontra-se na feição terraço estuarino recente. São 

solos de textura arenosa a areno-argilosa, de relevo plano, com ondulação suave, 

coberto por um tapete de vegetação herbácea e rasteira. 

Os Solos Indiscriminados de Mangues são holomórficos indiscriminados, 

localizados nas áreas alagadas sob influência da maré (zona de intermaré) e em 

adjacência aos solos Solonchack Solonétzico, com densa vegetação de mangue 

associada. Nestes solos se desenvolve a vegetação de mangue. 

 

• Latossolo Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico: São constituídos por solos 

que mostram altos valores para a relação silte/argila, localizados em relevo plano 

suavemente ondulado da superfície de aplainamento, com vegetação dominante de 

caatinga hiperxerófila. A textura é média, bem a fortemente drenado, espessos e 

porosos, desenvolvidos a partir das seqüências arenosas e areno-argilosas das formações 

Barreiras e Tibau. Dentre os solos da área do estudo, este é o solo de melhor fertilidade, 

permitindo o cultivo durante os períodos chuvosos, além da pecuária extensiva de 

pequeno porte na região (NASCIMENTO 2009). 
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2.3 - Aspectos Fisiográficos 

 2.3.1 – Clima 

O posicionamento geográfico consiste em uma dos principais fatores que 

influenciam o clima. Esta região do Estado apresenta tipicamente características de 

Semi-árido. Para KOPPEN (1981), este tipo de clima é caracterizado por grande 

diversificação de umidade, correspondendo também a uma ampla área do clima tropical 

quente. Apresenta duas estações pluviométricas bem definidas: período de seca (agosto-

dezembro), quando a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) se afasta da costa, 

provocando a ausência de chuvas e surgimento de ventos mais fortes; uma estação 

chuvosa (janeiro-abril) com maior incidência nos meses de março a abril, associada ao 

deslocamento para sul da ZCIT e formação dos ventos mais brandos.  

2.3.2 – Precipitação  

De acordo com KOPPEN (1981), esse parâmetro apresenta duas estações 

pluviométricas bem definidas: período de seca (agosto-dezembro), quando a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) se afasta da costa, provocando a ausência de chuvas 

e surgimento de ventos mais fortes; uma estação chuvosa (janeiro-abril) com maior 

incidência nos meses de março a abril, associada ao deslocamento para Sul da ZCIT e 

formação dos ventos mais brandos. A pluviometria anual é baixa e irregular, atingindo 

uma média de aproximadamente 601,8mm/ano (EMPARN 2009). 

2.3.3 – Temperatura 

A temperatura do ar é elevada ao longo do ano, com valor médio de 26,8°C e 

pequena amplitude térmica de 3,60 C, sendo a menor média observada em julho, com 

25°C, e a maior em fevereiro, com 28,6°C. A média das temperaturas máximas é 

próxima de 30°C, com oscilações entre 31°C (fevereiro) e 27°C (julho). A média das 

mínimas, de 24°C, oscila entre 25°C (fevereiro) e 20°C (julho, agosto e setembro) 

(EMPARN 2009). 
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2.3.4 – Evaporação 

A alta produção salineira na região ocorre devido à elevada taxa de evaporação. 

A curva de evaporação é oposta à de precipitação. Nas condições normais para a região 

a evaporação aumenta significantemente de junho a agosto. O período de máxima 

evaporação ocorre no mês de setembro, com 249 mm, e o mínimo em abril, com 146 

mm (EMPARN 2009). 

 

2.3.5 – Insolação  

Entre 1990 e 2009, a insolação é uma das mais elevadas do Brasil, com médias 

anuais em torno de 2600 horas/ano e 7,22 horas/diárias, principalmente nos meses de 

agosto a janeiro (EMPARN 2009). 

 

2.3.6 – Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa do ar (UR) apresenta uma pequena variação ao longo do ano,  

sendo uma média anual de 71%. Percebe-se que os meses mais úmidos apresentam UR 

de 75 a 76% destacando-se os meses de março, abril e maio, justamente o período de 

maior precipitação (EMPARN 2009). 

 

2.3.7 – Regime de Ventos 

O papel dos ventos não se restringe a formação das ondas e, por conseqüência, 

das correntes litorâneas. Por ação das ondas e correntes, a areia depositada na praia é 

exposta ao ar, seca e é movimentado pelos ventos, reiniciando seu transporte por 

saltação ou arraste. Quando os ventos do mar acabam por levar a areia da praia e 

construir os campos de Dunas, a orientação dos mesmos retrata a direção dos ventos 

dominantes na região costeira (NASCIMENTO 2009).  

Na região, nos meses de Março a Junho os ventos apresentam-se mais brandos 

com uma média mensal de 4,8 m/s, enquanto nos meses de Agosto a Dezembro, os 

ventos são mais fortes, podendo atingir até uma máxima de 9 m/s e mínima de 0,7 m/s. 

A direção média dos ventos oscila entre 230 e 240
0
 Az (NASCIMENTO 2009). 
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2.4 – Processos Costeiros  

A mudança mais facilmente notada em relação ao nível do mar está associada a 

variação das marés. A posição da linha de costa e a ação das ondas migram 

continuamente, de forma que uma ampla faixa de praia é afetada. Essas ações têm uma 

grande importância na morfologia de praia e na distribuição dos sedimentos 

transversalmente a costa. A costa litorânea é constituída por um ambiente instável 

geralmente influenciado por fatores externos que revelam alto poder modelador do 

ambiente praial e estuarino. Dentre os fatores, pode-se citar: ventos, marés, correntes 

litorâneas, ondas transporte de sedimentos e interferência antrópica. Sugere-se, assim, 

que os processos de hidrodinâmica como o comportamento do trem de ondas, a 

morfologia de fundo e as correntes ao chegar à zona costeira, o transporte e deposição 

dos sedimentos, são influenciados pelas grandes falhas geológicas, Carnaubais e Afonso 

Bezerra (NASCIMENTO 2009).  

 2.4.1 – Correntes  

 Em escala regional, a circulação na região é dominada por três fluxos: a 

Corrente Norte Brasileira (CNB), a corrente de deriva litorânea e as correntes de maré. 

A dominância de cada uma num determinado ponto será principalmente função da 

distância da costa e dos aspectos referentes à geometria do litoral. Quanto mais afastado 

da costa, maior é a influência da CNB, que flui para noroeste, forçada pelos ventos 

alísios predominantes de Sudeste. Mais próximo da costa aumenta a influência da 

corrente de deriva litorânea e das correntes de maré. A deriva litorânea possui sentido 

preferencial de Leste-Oeste, motivada principalmente pela orientação da linha de costa, 

que neste trecho de litoral é Leste-Oeste, e pela direção de incidência das ondas que 

atingem a costa, vindas preferencialmente de Nordeste e Leste. A corrente de maré é 

perpendicular à linha de costa e influencia até a isóbata de 10 m, aproximadamente. 

Segundo VITAL et al (2008); CHAVES (2005), as correntes de deriva litorânea 

(longshore drift) são significativas, apresentando correntes principais que fluem para 

Oeste-Noroeste e as ondas e correntes induzidas por ondas são as forçantes dominantes 

no transporte sedimentar líquido, da ordem de 100 m
3
/dia e apresentam sentido de 

transporte e deposição para W, o que pode ser evidenciado pela evolução da Barra do 

Fernandes, da ilha barreira Ponta do Tubarão e da Barra do Corta Cachorro.  
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As correntes litorâneas também são influenciadas pela variação da maré. A maré 

vazante se constitui na forma mais destrutiva evidenciada pela formação dos canais de 

maré dentro do estuário, tendo sua ação erosiva aumentada quando interceptada pelas 

correntes vindas de mar aberto, como identificada na área do Canal do Arrombado a W 

do Campo de Serra. De acordo com SOUZA (2008), observa-se que as ondas que 

chegam à praia geram uma série de correntes cujo padrão depende do ângulo de 

incidência que faz com a linha de costa. As correntes litorâneas transportam sedimento 

que foram postos em suspensão pela ação do retrabalhamento das ondas ao longo de 

grandes trechos do litoral. 

A dinâmica das correntes nesta região é muito intensa e determinante na 

modelagem da linha de costa, o que pode ser observado pela constante modificação da 

paisagem costeira por meio da construção de ilhas-barreira de Leste-Oeste e de Oeste-

Leste, migração de canais de maré, surgimento de novos canais, spits etc. Na área do 

estudo sugere-se o desenvolvimento de duas correntes marinhas distintas: as correntes 

marinhas que ocorrem a Leste da área do estudo sendo correntes marinhas que se 

formam em resposta à interação entre a orientação Leste-Oeste da costa e o trem de 

ondas vindas de Nordeste-Leste, cuja refração forma uma importante corrente costeira 

de direção Leste-Oeste (correntes de deriva litorânea) surgindo assim os spits com 

crescimento para Oeste. No caso da porção a oeste da área de estudo são correntes 

marinhas originadas pelo refluxo do volume de água que retorna da costa de volta para 

o mar, em virtude da força gravitacional, isto ocorre em resposta à interação entre a 

orientação Noroeste-Sudeste da costa e o trem de ondas vindas de Nordeste, formando 

uma segunda corrente costeira de direção Oeste-Leste (correntes de contra fluxo) 

surgindo os spits com crescimento de Oeste-Leste (NASCIMENTO 2009). De acordo 

com SOUTO 2004, os resultados indicaram valores de intensidade de corrente variando 

entre 0,2 e 17,4 cm/s, com média de 8,5 cm/s. No que se refere à direção do vetor 

corrente, verifica-se que os vetores apontam preferencialmente para oeste, sendo 

sudoeste nas marés enchentes e Noroeste, Norte e Nordeste nas marés vazantes.  
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2.4.2 – Marés 

O regime de maré na área é classificado como maré semi-diurna, com dois 

eventos de preamar e dois de baixamar a cada dia lunar (aproximadamente 24,8 h), 

podendo ser classificada como meso-maré. O nível médio da maré é de 133,1 cm. A 

média das marés de sizígia é de 284,55 cm, e o nível médio das marés de quadratura é 

de 220,54 cm. As amplitudes das marés de sizígia e de quadratura são respectivamente 

255,85 cm e 127,79 cm (DHN - Marinha do Brasil 2006). 

2.4.3 - Sistema Estuarino 

Estuários apresentam características ambientais únicas que resultam em elevada 

produtividade biológica, desempenhando papéis ecológicos de suma importância como 

exportador de nutrientes e matéria orgânica para águas costeiras adjacentes, habitat vital 

para inúmeras espécies, zona de alimentação para numerosas espécies juvenis, pontos 

de passagem para espécies migratórias entre o meio marinho e fluvial, bem como gerar 

bens e serviços para povos locais. Na primavera, há uma explosão de produtividade e 

verão uma alta taxa de crescimento. Devido a dinâmica das águas associada à 

vegetação, que coloniza suas margens (mangues), há uma proporção de 

desenvolvimento exuberante da fauna, tanto terrestre como aquática, tendo os 

passerídeos no topo da cadeia alimentar. As águas estuarinas são biologicamente mais 

produtivas do que as do rio e oceano adjacentes, apresentando altas concentrações de 

nutrientes e estimulando a produção primária (PRITCHARD 1967). 

Entre a fauna comercial primária, pode-se citar as ostras, camarões, búzios, siris, 

caranguejos e tainhas, entre outros, que movem, uma verdadeira industria natural. 

Alagadiços costeiros e estuários servem ainda para a desova de 2/3 da produção anual 

de peixes no mundo todo. Uma diversificada variedade de espécies de camarões e 

peixes capturados em alto mar, passa sua fase juvenil no estuário e outras cerca de 80 

espécies comerciais dependem dele, dando a este ambiente o título de 

maternidade/berçário, já que muitas espécies aquáticas de vertebrados e invertebrados 

vivem na marisma, que fornece proteção para larvas e juvenis (PRITCHARD 1967). 

A capacidade natural de renovação periódica e sistemática de suas águas sob 

influências das marés, facilidades para instalações portuárias, comerciais e navais, 

comunicação natural com regiões de manguezais, abundante comunidade biológica, 
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facilidade para captação de água doce e sua proximidade para as atividades econômicas 

e de lazer, estão entre as principais razões para o estabelecimento, desenvolvimento e 

instalação de importantes cidades brasileiras nas margens do estuário. Isso faz com que 

os estuários sejam receptáculos naturais, não só da drenagem dos efluentes naturais da 

região adjacente, como também de substâncias patogênicas do centro urbano 

(PRITCHARD 1967). 

2.5 – Hidrografia 

O Rio Piranha-Açu, que estende sua bacia de drenagem desde a Paraíba e tem 

sua foz no Oceano Atlântico, na cidade de Macau. A bacia hidrográfica é constituinte 

principalmente por rios pequeno porte (10 a 20 km de extensão), orientados 

preferencialmente nas direções NW e NE, podendo ser denominados Rio Conceição e 

Rio Casqueira. O Rio Casqueira comunica-se com o Rio Conceição através de canais e 

com o Canal do Arrombado, delimitado em sua foz pela Barra do Corta Cachorro. 

Acerca de 300 m da foz estão localizados os poços petrolíferos do Campo de Serra. 

Vale salientar a presença dos canais de maré, destacando-se a sudoeste braço de maré 

das conchas e canais de maré Casqueira, Conceição e do Arrombado. Encontra-se 

também a Nordeste encontra-se a planície estuarina de Diogo Lopes, com seu principal 

canal, o canal de maré do Tubarão (NASCIMENTO 2009). 

2.6 – Aspectos Socioeconômicos 

 De acordo com o IBGE 2010, o município objeto de estudo está localizado na 

região salineira do vale do Assu, tem uma área territorial de 788 km2
 onde residem 

28.974 pessoas, com uma taxa de urbanização de 75%, possuindo na área do estudo três 

comunidades com características rurais, Diogo Lopes, Barreiras e Sertãozinho. É 

considerado o quinto município do estado em termos econômicos, contribuindo com 

3,2% do produto interno bruto (PIB) do Rio Grande do Norte. As principais atividades 

econômicas são a produção petrolífera (óleo e gás) e a extração de sal, seguidos da 

pesca artesanal, da carcinicultura e atividade agrícola. 
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2.6.1 – Produção de Petróleo e Gás 

Na Bacia Potiguar, são mais de 100 mil barris produzidos diariamente em 32 

plataformas marítimas e mais de 5 mil poços perfurados. Essas atividades constituem 

um risco potencial aos ecossistemas costeiros, onde há 22 poços de petróleo, onde 2 são 

em Macau. O município de Macau possui poços de extração tanto em terra como no 

mar, com uma produção no campo de Macau acumulada de 341.918 m3/d 

(Fevereiro/08). O campo de Serra com uma produção acumulada de 1.867.073 m3/d 

(Fevereiro/08). A PETROBRAS, como empresa de energia, atua na área do estudo com 

um Parque Eólico, composto por 3 aerogeradores instalados na área do Campo de Serra 

com capacidade para produzir 1,8 megawatt (suficiente para atender ao consumo de 

eletricidade de uma cidade com de 10 mil habitantes) e atende o fornecimento de 

energia elétrica da Petrobras na operação dos campos de Macau, Serra, Aratum e Salina 

Cristal (NASCIMENTO 2009) 

2.6.2 – Extração de sal marinho 

Em 2007 a produção nacional estimada para todos os tipos de sal teve um 

incremento de cerca, de 4% em relação ao ano anterior (6.743 mil t. em 2006 para 7.014 

mil t. em 2007). No tocante ao sal marinho, houve um acréscimo de cerca de 4,7% em 

relação ao ano anterior (5.122 mil t. em 2006 para 5.365 mil t. em 2007). A liderança 

nesse segmento continuou com o Rio Grande do Norte que teve uma produção estimada 

em torno de 5.066 mil t. Isto representa mais de 72% da produção total brasileira de sal 

e, corresponde a mais de 94% da produção nacional de sal marinho. Contribuíram para 

esse desempenho os municípios de: Mossoró, com 1.809 mil t., representando 35,7% da 

produção do Estado; Macau, com 1.794 mil t. (35,4%); Areia Branca, com 670 mil t. 

(13,2%); Galinhos, com 470 mil t. (9,3%) e Grossos, com 323 mil t. (6,4%) 

(NASCIMENTO 2009). 

Segundo SOUTO (2004) área de produção de sal na região de Macau foi 

1.077,92 hectares de cristalizadores e 5.709,55 hectares de evaporadores. 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado – PPGCEP/UFRN 

36 

 

2.6.3 – Atividade Pesqueira 

O Rio Grande do Norte possui uma costa com extensão de 399 km, onde estão 

localizados 25 municípios litorâneos e 82 comunidades pesqueiras contando com uma 

plataforma continental de 9.838 km², com uma área de pesca até 100 m de profundidade 

(IBAMA 2005). 

A pesca é uma das principais atividades econômicas do estado, contribuindo 

com uma exportação de 5.388,5 t de pescado (20,3 milhões de dólares/ano) oriundo da 

pesca extrativa marinha, em 2002. A frota veleira e motorizada é constituída por 

embarcações de pequeno, de médio e de grande porte, sendo 70% voltadas para a 

captura de peixes e os 30% restantes destinados à atividade lagosteira (IBAMA 2005). 

A captura de peixes, moluscos e crustáceos em áreas estuarinas e costeiras 

representa a principal atividade econômica de boa parte das populações ribeirinhas que 

exploram de forma artesanal esses recursos naturais. Vale salientar que esses sistemas 

tradicionais de manejo não são somente formas de exploração econômica, mas revelam 

a existência de um complexo de conhecimentos adquiridos pela tradição herdada das 

gerações anteriores. O ciclo de vida dos peixes e crustáceos é fortemente dependente 

das variações das marés, que influenciam o padrão geral de atividade, de alimentação, 

de reprodução (ALVES & NISHIDA 2002).  

Da mesma forma que as marés exercem influência na biologia dos organismos 

costeiros, populações humanas que se dedicam à pesca e a extração de recursos 

oriundos do manguezal também tem a organização das suas atividades de coletas 

dependentes do regime hidrológico característico do complexo estuário-manguezal, que 

constituem o principal fator abiótico que determina as atividades de pesca e de catação 

nesses ambientes. Segundo DIAS, et al (2005), os mariscos são capturados 

manualmente ou com auxílio de objetos como faca ou colher. A produção mensal de 

mariscos é, em média, 459,8 kg, que é vendido nas comunidades da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável da Ponta do Tubarão – RDSPT por cerca de R$ 3,53 o 

quilo resultando em uma renda mensal por marisqueira de cerca de R$ 108,00. 

No município de Macau encontram-se ainda grandes capturas de peixes 

pelágicos como serra (Scomberomorus brasiliensis), cavalla (Scomberomorus cavalla), 

guarajuba (Carangoides bartholomaei), guaiuba (Ocyurus chrysurus), xaréu (Caranx 

hippos) e da tainha (Mugil spp.) que representa o terceiro pescado mais capturado do 
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município. Dentre as espécies demersais mais capturadas encontram-se o ariocó 

(Lutjanus synagris), cioba (Lutjanus analis), dentão (Lutjanus jocu), serigados 

(Mycteroperca spp.), entre outros. 

A atividade pesqueira tem grande importância em Macau quando comparada aos 

outros 25 municípios costeiros do Rio Grande do Norte. Em termos de capturas, Macau 

contribuiu com 1.366 toneladas de pescado em 2002, o equivalente a 8,5% das capturas 

do Estado. No ano de 2003, a produção do município totalizou 1.472 toneladas, ou 9% 

do total capturado no estado, chegando a 2.240 Toneladas de pescado no ano de 2004 e 

1.540,2 t, representando 10,2% das capturas totais no ano de 2005 (IBAMA/CEPENE 

2005). 

2.6.4 – Carcinicultura 

A atividade da carcinicultura no Rio Grande do Norte tem se desenvolvido 

muito nos últimos anos, colocando o Estado entre os maiores produtores de camarão 

cultivado do país, chegando a produzir 7 mil toneladas por ano. A rápida expansão do 

setor tem gerado grande concentração de fazendas de produção. A questão da 

distribuição geográfica das unidades de cultivo implantadas e em implantação, somada à 

intensificação dos cultivos, tem levado o setor a preocupar-se com capacidade de 

suporte dos tanques, no que diz respeito à qualidade da água e a assistência técnica para 

os pequenos produtores. Segundo SOUTO (2004), área de produção de 7.841,28 

hectares de viveiros para a região de Macau. 

O município de Macau encontra-se hoje junto a um dos maiores pólos de cultivo 

de camarão marinho do estado do Rio Grande do Norte e conseqüentemente do Brasil. 

O Rio grande do Norte é o maior produtor deste crustáceo. O pólo é formado pela 

grande quantidade de fazendas presentes no município de Pendências e cidades vizinhas 

como Porto do Mangue e Macau (ABCC 2009). 

Apesar do município de Macau apresentar um número representativo de 

fazendas para a engorda de camarão marinho, estando a maioria localizada nas 

proximidades do Rio Assú no lado oposto à cidade de Macau, próximo ao município de 

Pendências, dentro dos limites municipais de Macau (ABCC 2009). 
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2.6.5 – Turismo 

Situado na Zona Oeste do Estado, o Pólo Costa Branca é marcado por um 

incrível contraste: de um lado, a vegetação caatinga, repleta de xique-xiques e juremas. 

Do outro, o mar, dunas multicoloridas, falésias e quilômetros de praias praticamente 

desertas. A tranqüilidade da atividade rural convive em plena harmonia com a 

movimentação turística. Essa região é grande produtora de sal, petróleo e fruticultura. 

Reúne sítios arqueológicos e paleontológicos. O Pólo Costa Branca possui uma boa 

infra-estrutura turística, composta por hotéis, pousadas, bares e restaurantes. Este é um 

lugar único, onde o mar encontra o sertão e o sertão literalmente vira mar. 

A praia de Camapum fica a 3 km do centro e é a mais procurada para banho. As 

de Barreiras, Diogo Lopes, Soledade são vilas de pescadores e estão a cerca de 25 km 

do centro. A salina Alcalis pode ser visitada durante a semana. Passeios de barco pelo 

estuário e de bugue para as dunas de Diogo Lopes são feitos a partir de Macau. 

2.7 – Uso e Ocupação do Solo 

O uso e ocupação da área estudada pode ser dividida em: Unidades Ambientais 

Naturais e Unidades Antrópicas. Na Unidade Ambiental Natural pode se destacar as 

áreas de mangues que incluem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Ponta do 

Tubarão e os mangues naturais de Macau e Porto do Mangue. As Unidades Antrópicas 

podem ser distribuídas nas seguintes atividades: Salinas Evaporadoras, Salinas 

Cristalizadoras; Caricinicultura e atividade de Petróleo e Gás. Segundo SOUTO (2004) 

a ocupação da área pode ser quantificada na Tabela 2.1. 

 

DISTRIBUIÇÃO DO ECOSSISTEMA MANGUEZAL NATURAL E ATIVIDADES ANTRÓPICAS 

NA ÁREA DE ESTUDO 

Localização Usos 

Area 

(hectares) 

% 

(Individual) 

Total 

(Hectares) 

Unidade dos 

Ambientes Naturais 

MA 

Manguezal 

Porto do Mangue 868,06 25,99 

3.341,76 Macau 1.943,52  58,15 

Área RDSEPT* 530,18 15,86 

Unidade Antrópicas 

Salina Evaporadora 5.709,55 39,04 

14.624,75 
Salina Cristalizadora 1.077,92 7,37 

Carcinicultura 7.841,28 53,61 

Petróleo e Gás 0% 0% 

Tabela 2.1 – Distribuição das atividades presentes na região. 
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Figura 2.3 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo (NASCIMENTO et al. 2009). 
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– MANGUEZAIS, ASPECTOS ECOLÓGICOS E 
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3.1 - MANGUEZAIS 

Os mangues correspondem a um tipo de vegetação arbóreo-arbustiva, que se 

desenvolve principalmente nos solos lamosos dos rios tropicais e subtropicais ao longo 

da zona de influência das marés, tanto para dentro do estuário, onde as variações de 

marés impulsionam as águas salgadas do mar para dentro do continente através do canal 

fluvial, como para as laterais dos rios em zonas sujeitas a inundações ao longo dos 

estuários. Os manguezais são caracterizados por uma baixa diversidade de espécies 

arbóreas resistentes às condições halófilas das águas estuarinas ou regiões costeiras com 

influências de águas marinhas. É um ambiente propício à produção de matéria orgânica, 

o que garante alimento e proteção natural para a reprodução de diversas espécies 

marinhas e estuarinas.  

SOARES (1995) propõe como componentes da unidade geoambiental 

denominada de planície fluvio-marinha as porções mais baixas situadas entre as marés 

baixa e alta inundadas pelo menos duas vezes por dia por água salgada, apresentando 

solo tipicamente argiloso e rico em matéria orgânica, e que são ocupadas pelos 

mangues; e as áreas topograficamente mais elevadas que as dos manguezais, mas que 

são atingidas pelas águas marinhas apenas duas vezes no período de um mês durante as 

marés de sizígia, que são localmente conhecidas com ―salgados‖ ou apicuns. 

A vegetação do tipo mangue é reconhecida pela legislação ambiental nacional 

como Área de Preservação Permanente pelo Art. 2º da lei 4.771/65, que a considera 

como florestas e demais formas de vegetação natural. Apesar da proteção integral 

prevista pelos dispositivos legais vigentes, os manguezais brasileiros em geral vêm 

sofrendo um intenso e constante processo de degradação, que muitas vezes compromete 

os importantes serviços ambientais e econômicos que eles prestam e, por conseqüência, 

os estudos relacionados à sua valoração. Isso não tira, no entanto, a sua relevância para 

os esforços governamentais e sociais de alcançar qualidade ambiental.  
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3.1.1 - Flora dos Manguezais 

A flora dos manguezais possui características específicas que tornam esses 

ecossistemas funcional e estruturalmente únicos. Características morfológicas e 

adaptações das árvores incluem raízes aéreas, dispersão de propágulos pelas correntes 

controladas pelas marés, rápido crescimento de copa, ausência de anéis de crescimento, 

eficiente mecanismo de retenção de nutrientes, resistência à ambientes salinos, retentor 

de água e importante contribuinte no balanço de carbono (ALONGI 2002).  

No Brasil, o ecossistema manguezal pode ser representado por uma associação 

de espécies do gênero Rhizophora (Figura 3.1 e 3.2), Avicennia, Lagunculária e 

Conocarpus. Com certa freqüência, também aparecem espécies do gênero Hibiscus, 

Acrostichum e Spartina (HERZ 1991). As florestas de manguezal do litoral nordeste do 

Brasil ocorrem como formações de franjas ribeirinhas e, em menor escala, ocupando 

bacias salinas na planície costeira. Florestas anãs de manguezais são comuns em áreas 

de elevada salinidade. Isso ocorre em função do tamanho da região estuarina e de suas 

características ambientais. Por exemplo, o barramento artificial ao longo das bacias 

hidrográficas é apontado como um dos principais causadores de mudança nos padrões 

de circulação estuarina devido à retenção do aporte de água doce e sedimentos, 

resultando em alterações na distribuição dos mangues (LACERDA & MARINS 2002). 

Outro grande modificador das condições ambientais é a dinâmica sedimentar costeira, 

particularmente afetada por mudanças globais e regionais, que também resultam na 

alteração da distribuição e na composição dos mangues (MARINS et al. 2002).  

A Rhizophora mangle, também conhecida popularmente como mangue 

verdadeiro/vermelho, tem como principal característica suas raízes aéreas que partindo 

do tronco em formato de arcos, atinge o solo, o que permite uma maior sustentação em 

solos pouco consolidados. Pode alcançar uma altura de até 19 metros e apresenta um 

diâmetro médio de 30 centímetros. Localiza-se nas porções de baixas e médias 

salinidades dentro da zonação estuarina. Ao longo do perfil intermaré ela pode ser 

encontrada nas porções mais baixas e médias. Sua folha tem formato arredondado e às 

vezes se mostra com aspecto desgastado. Pode ser encontrada na forma de árvores e 

arbustos e se desenvolvem bem em solo argiloso e ou áreas lamosas tipicamente 

encontrados na área de estudo (HERZ 1991). 
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Figura 3.1 – Inflorescência da espécie Rhizofora mangle. (Foto: Josenberg Rocha 2009) 

 

 

Figura 3.2 – Aspecto ramificado do caule da espécie Rhizophora mangle (Foto: Bruno Costa 2009) 

O gênero Avicennia (Figura 3.3 e 3.4) apresenta duas espécies ocorrentes, a A. 

schaueriana e a A. germinans. São popularmente chamadas de canoé e alcança uma 

altura média de 11 metros com tronco de 20 centímetros de diâmetro. A diferença 

básica das duas espécies é a forma das folhas, as de A. germinans de formato 

pontiagudo, enquanto que em A. schaueriana as folhas são arredondadas. As duas 

espécies diferem da Rhizophora pelas formas mais regulares de suas raízes que são sub-

aéreas e dotadas de pneumatófagos e pela cor verde claro de suas folhas. Ocorrem como 
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árvores e arbustos geralmente na porção baixa do estuário e no perfil intermaré na 

posição média a alta. Diferentemente do mangue vermelho, desenvolvem-se melhor em 

solos arenosos o que reflete padrões de distribuição com outras características. Tendem 

a se aglomerar nas bordas dos canais de maré onde o sedimento é mais arenoso (HERZ 

1991). 

 

 

Figura 3.3 – Inflorescência do Gênero Avicennia ou Mangue Canoé.  

(Foto: Josenberg Rocha, 2009) 

 

Figura 3.4 – Exemplar adulto do Gênero Avicennia. (Foto: Josenberg Rocha, 2009) 
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A Laguncularia racemosai (Figura 3.5 e 3.6), conhecida pelos ribeirinhos como 

mangue branco, pode atingir 12 metros de altura e diâmetro do tronco de 30 

centímetros. Sua folha oval apresenta pecíolo e nervura central avermelhados com um 

tom mais escuro que as espécies descritas acima. Estão na porção baixa e intermediária 

dos estuários e no perfil de marés, na posição de média e alta. Podem se apresentar 

como arbustos ou árvores (HERZ 1991).  

 

Figura 3.5 – Característica da Inflorescência da espécie Laguncularia racemosa. 

 (Foto: Josenberg Rocha, 2009) 

 

Figura 3.6 - Exemplares adultos da espécie Laguncularia racemosa. Vegetais suspensos por 

raízes aéreas. (Foto: Josenberg Rocha, 2009)  
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Conocarpus erectus (Figura 3.7) é a espécie que habita a porção mais alta do 

perfil de maré, é encontrada na fração mais arenosa e topograficamente mais elevada do 

leito do rio e é chamada popularmente de mangue de botão ou ratinho. Pode atingir 

alturas de até 10 metros, seu tronco atinge um diâmetro de até 30 centímetros e tem 

forma de ―V‖, razão pela qual o torna útil na fabricação de pequenas embarcações 

construídas pela comunidade ribeirinha. 

 

Figura 3.7 - Característica da Inflorescência da espécie Conocarpus erectus. 

 (Foto: Josenberg Rocha, 2009) 

 

 

 

Figura 3.8 - Diferença visual entre os caules dos exemplares de mangue mais encontrados na região.  

(Foto: Josenberg Rocha, 2009) 

Mangue Branco 

Lagunculária 
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Mangue vermelho 

Rhizophora mangle 
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Figura 3.9 – Mapa de vegetação e uso do solo. Modificado de BARROS PEREIRA (2008).
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3.1.2 – Fauna dos Manguezais 

A fauna dos manguezais é derivada dos ambientes marinhos e terrestres 

adjacentes. A distribuição é composta principalmente de elementos de origem terrestre 

como os insetos, aves e mamíferos que ocorrem nas copas das árvores acima da linha 

d´água e em áreas que não sofrem influências das marés. De maneira geral, estas 

espécies não apresentam adaptações especificas a este ecossistema, porém, muitas 

vezes, usufruem-no para alimentação e às vezes para reprodução. Em troca, essa fauna 

contribui com o insumo de nutrientes através de suas fezes e com a polinização 

(COELHO Jr. 1998). 

Nas áreas que sofrem com a ação das marés se distribuem elementos da fauna 

tolerante à salinidade, como moluscos, crustáceos e peixes. Os caranguejos como o 

chama-maré, goiamum, uçá e aratú, entre outros, vivem nos substratos protegidos pelas 

raízes dos mangues, alimentando-se de organismos presentes nos sedimentos e folhas. 

Em períodos de maré alta, os caranguejos se enterram em tocas, o que permite uma 

circulação de água melhorando as condições anóxidas dos sedimentos lamosos 

estuarinos (COELHO Jr. 1998).  

3.1.3 - Principais Comunidades que habitam os Manguezais 

a) Canais de maré: zona sempre inundada com porções mais 

profundas e com gradiente de salinidade que diminui da desembocadura do 

rio em direção ao interior (LACERDA 2002). Apresenta como principais 

grupos: Peixes: tainha (Mugil spp.), carapeba (Diapterus, sp. Eugerres sp.); 

Crustáceos: Siris (Callinectes spp.), camarões de água doce e salgada 

(Macrobrachium sp., Penaeus spp.); e plancton de origem eminentemente 

marinha; 

b) Margem de canais de maré: zona descoberta durante o período 

de maré baixa. Apresenta como principais grupos: Crustáceos Decápodos: 

Siris (Callinectes spp.), camarões de água doce (Macrobrachium sp.) e 

salgada (Penaeus spp.), e particularmente caranguejos do gênero Uca spp.; 

moluscos bivalvos: (Venus spp., Anomalocardia brasiliana, Crassostrea 

spp., Arca sp.; Tagelus plebeius, Iphigenia brasiliana); e conta ainda com a 
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presença de diversas aves, principalmente garças, gaivotas, gaviões e socós 

que buscam alimentos nos bancos expostos na maré baixa.  

c) Base dos bosques: áreas sob as copas das árvores e raízes de mangues, 

onde o substrato é mais duro. Apresenta como principais grupos: Crustáceos 

decapodes, particularmnete Goniopsis cruentata, Ucides cordatus, 

Cardisoma spp.; moluscos gastópodos, Neritina spp., Bulla spp., e bivalvos 

Mytella spp.; e nas áreas mais bem preservadas e extensas, répteis e 

mamíferos.  

d) Troncos e raizes aéreas: Superfícies ocupadas por cracas e ostras 

(Crassostrea spp.), gastropodos (Littorina angulifera) e com uma flora de 

algas associadas e liquens crescendo nos troncos, ramos e raízes aéreas.  

e) Copa das árvores: As copas representam uma interface entre o ambiente 

marinho e o terrestre (LACERDA, 2002), insetos, cupins, formigas, grilos, e 

outros insetos são abundantes. Aves como garças e socós fazem ninhos 

enquanto que mergulhões, gaivotas, gaviões entre outras aves usam as copas 

durante a caça. Diversas espécies de cobras e alguns anfíbios também 

ocorrem neste ambiente. Plantas epífitas, como orquídeas e bromélias, além 

de musgos e liquens de origem na Mata Atlântica também ocorrem nas copas 

das arvores de mangue. 

 

A estrutura e produtividade dos manguezais são controlados, principalmente, 

pela freqüência de inundação pelas marés, taxa de evaporação e aporte de água doce 

(pluvial e fluvial). Tais fatores estão diretamente relacionados a biodiversidade do 

ecossistema, sendo muitas espécies de importância econômica, e a alta produtividade 

primária e secundária (COELHO Jr. 1998). 

3.1.4 - Ictioufauna Estuarina (ocorrência e distribuição) 

A ictiofauna estuarina é caracterizada por densas populações de poucas espécies, 

tendo a maioria destas espécies origem marinha, característica apresentada a estas 

poucas espécies tolerarem o estresse da variação de salinidade inerente aos estuários, 

existindo uma grande biomassa de peixes associada a alta produtividade primária. 

Conforme as variáveis e variações ambientais indicadas, diferentes ecossistemas são 
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formados: gamboas, mangues, banco de marismas, praias, costões rochosos e planície 

de maré (RIBEIRO 2007). 

O topo da cadeia trófica dos estuários é encontrado uma variedade de espécies 

de peixes, sendo bioindicadores da salinidade deste ecossistema, ou seja, se existe alta 

riqueza de espécies da ictiofauna, entende-se que o ambiente não sofreu nenhum 

impacto, pois todos níveis tróficos estão representados no estuário. 

Segundo RIBEIRO (2007), a ictiofauna brasileira está estimada em 530 espécies 

distribuídas em 28 ordens e 114 famílias, tendo as famílias que apresentam maior 

riqueza de espécies a Sciaenidae, Carangidae, Ariidae, Engraulidae e Serranidae. 

De acordo com RIBEIRO (2007), os peixes estuarinos e a relação do seu ciclo 

de vida com o ambiente são similares em todo mundo, permitindo a divisão em espécies 

dependentes do estuário e outras que dependem do sucesso reprodutivo em áreas 

marinhas e outras em água doce adjacente ao estuário. Deste modo, peixes estuarinos 

podem ser classificados como: 

- Espécies residentes: que podem completar todo seu ciclo de vida no estuário. 

A maioria habitante de áreas rasas como as famílias: Atherinopsidae, Anablepidae, 

Clupeidae e algumas espécies de Gobiidae e Bleniidae. 

- Espécies de comportamento catádromo e semicatádromo: como as famílias 

Mugilidae, Paralichthyidae e Sciaenidae, espécies marinhas estuarino dependentes 

desovam no mar e utilizam, obrigatoriamente, a região estuarina como criadores de 

larvas e juvenis. Subadultos podem permanecer por longos períodos no estuário e 

adultos voltam para se alimentar. 

- Espécies marinhas estuarino oportunistas: desovam no mar e utilizam, 

facultativamente ou oportunisticamente, os estuários como criadouros de larvas, juvenis 

e subadultos. Estas espécies são encontradas nos estuários o ano todo, quando este se 

encontra em condições favoráveis, este grupo possui representantes nas famílias 

Sciaenidae, Engraulidae, Trichiuridae, Cynoglossidae, Batrachoididae, Phycidae, 

Triglidae, Stromateidae, Tetraodontidae e Carangidae. 

- Espécies marinhas visitantes ocasionais: é o grupo mais numeroso e aparece 

irregularmente nos estuários, não tem padrão definido. São encontrados exemplares das 

famílias tropicais Carangidae, Serranidae, Pomacentridae, Gerreidae, Balistidae, entre 

outras. 
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- Espécies anádromas: vivem a maior parte de seu ciclo de vida no mar, mas 

entram na zona límnica ou pré-límnica e passam pelo estuário para a reprodução. Neste 

grupo são encontrados, por exemplo, representantes da família Ariidae, os juvenis desta 

família utilizam o estuário por diversos anos, como zona de criação e alimentação. 

3.2 – Aspectos Ecológico-Econômicos 

Conceitualmente, os manguezais se classificam como um ecossistema aberto 

quando se diz respeito ao fluxo de matéria e energia (Tabela 3.1). Os rios, marés, 

chuvas carreiam os sedimentos das zonas circunvizinha diretamente para os solos dos 

manguezais. Os nutrientes por sua vez contribuem ativamente para os processos físicos, 

químicos e biológicos, incorporando-se aos sedimentos e/ou sendo absorvidos pelo 

metabolismo vegetal ou animal (HEALD, 1970).  

Os nutrientes produzidos são ciclados e reciclados pela complexa rede de 

interações ecológicas que ocorrem no mangue. ODUM (1988), calculou para os 

manguezais, uma produção de material seco (folhas) da ordem de 800 g/m
2
/ano. Sendo 

que deste total, menos de 5% são consumidos diretamente e menos de 2% são 

armazenados como Turfa. Os outros 93%, metade é consumida por fungos, bactérias e 

outros. O restante que sobra é carreado para as águas do litoral. Vale salientar que a 

reciclagem nos manguezais é iniciada nas árvores, pelos fungos, bactérias e 

protozoários, sendo incorporados ao substrato, o que realimentam a diversificada cadeia 

alimentar em um processo contínuo (Figura 3.10).  
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Figura 3.10 – Esquema geral, cadeia alimentar no ambiente de mangue.  

Adaptado de ODUM et al. (1982). 
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Tabela 3.1 – Principais serviços ambientais e funções ecológicas dos Manguezais.  

Baseada em HEALD (1970) e ODUM (1988). 

Serviços Ambientais dos Manguezais da RDSPT 

Função Ecológica 

dos Manguezais 
Descrição 

Estabilização da 

linha de costa 

Através da ligação e estabilização de solo pelas raízes das plantas e depositados matéria 

vegetativa, a dissipação de forças de erosão, tais como ondas e energia eólica, e 

deposição de sedimentos. Sem os manguezais são cortadas, inundações e da erosão da 

costa pode ocorrer. 

Recarga da água 

subterrânea 

Devido ao baixo movimento das águas superficiais no sistema de fluxo das águas 

subterrâneas. A água que vai do mangue a um aqüífero pode permanecer no âmbito do 

sistema de águas rasas. Podem fornecer água para as zonas circundantes e manter o 

lençol freático, ou ele pode eventualmente passar para o sistema de águas profundas, 

fornecendo uma fonte de água a longo prazo. Isso é de valor para as comunidades e 

setores que dependem de médio / poços profundos como uma fonte de água. Em 

determinados casos, a área de mangue pode recarregar um aqüífero que fornece um 

sistema mais complexo de habitats naturais, agricultura, áreas de assentamento ou a 

indústria 

Equilíbrio das 

águas subterrâneas 

A pressão superficial mantém o lençol freático estabilizado; 

 

Inundação e 

Controle de Fluxo 

Refere-se ao processo pelo qual os excedentes de água (que podem ocorrer em épocas 

de chuvas fortes ou aumento dos fluxos de água nos canais). O mangue neste caso 

desacelera o escoamento proveniente do continente. 

Retenção de 

sedimentos e 

nutrientes 

As propriedades físicas dos manguezais (por exemplo, a vegetação, tamanho, 

profundidade da água) tendem a desacelerar o fluxo de água. Isso facilita a deposição 

de sedimentos. Este depósito está intimamente ligada à remoção de nutrientes benéficos 

e substâncias tóxicas ligados as partículas de sedimentos. 

Habitat e 

Biodiversidade 

Fornecem alimento e abrigo para os organismos. Os manguezais fornecem habitats 

importantes para o ciclo de vida de plantas e importantes espécies animais. Em alguns 

casos, o mangue pode fornecer todos os elementos necessários ao ciclo de vida de um 

indivíduo. Outras espécies mais complexas podem depender da área de mangue para 

parte do seu ciclo de vida. Incluem-se neste exemplo animais aquáticos, como peixes e 

camarão que dependem de áreas de mangue para desova e desenvolvimento juvenil. 

Migração de 

pássaros 

Muitas espécies de pássaros migratórios dependem de manguezais para parte de seu 

ciclo de vida (por exemplo, para repouso ou alimentação durante a migração das garças 

brancas) 

Biomassa e 

Produtividade do 

Ecossistema 

Representa a base da corrente de alimento e como tal é uma variável difícil de mensurar 

quando se está interessado no funcionamento global do sistema. O estoque permanente 

de biomassa vegetal representa o "capital natural" do sistema que é combinada com 

nutrientes, água e luz para manter a biomassa existente, crescer biomassa nova, e o 

suporte ao resto da cadeia alimentar. A biomassa também é importante como uma 

característica estrutural, abióticos da paisagem. Ele pode realizar funções físicas, bem 

como as funções biológicas, como retenção de sedimentos e servindo como locais de 

nidificação para animais. 

Banco de Genes 

Muitas espécies silvestres que têm o potencial para contribuir com material genético 

para o melhoramento das espécies comerciais. Por exemplo, genes de espécies 

selvagens podem ser importantes para melhoria de taxas de crescimento de produtos 

agrícolas e na redução da sua susceptibilidade à doenças. Além disso, a manutenção das 

populações de animais selvagens requer todo cuidado com o ―pool gênico‖ ali existente. 
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Lazer e Turismo Áreas de mangues podem ser utilizadas para recreação e turismo. 

Caça e pesca 
A caça e a pesca refere-se à captura e utilização comercial dos animais selvagens 

dependentes dos manguezais. 

Produtos Florestais 

Além de oferecer alimentação dos animais, esse tipo de ecossistema fornece madeira 

para construção e energia. Produtos energéticos podem ser na forma de lenha ou carvão 

vegetal. 

Transporte 

Aquaviário 

Hidrovias dentro de um sistema de mangue podem ser utilizados para o transporte de 

passageiros e mercadorias para os mercados locais. Em alguns casos, pode ser o único 

meio de transporte local. 

Seqüestro de 

Carbono 

Através dos processos de respiração e fotossíntese, pelo qual as plantas absorvem o CO2 

e armazená-lo em sua biomassa florestas tropicais, incluindo manguezais, têm um papel 

importante na regulação do dióxido de carbono na atmosfera global. Portanto, outra 

importante função ecológica dos manguezais é a de servir como reservatório de 

carbono. A abordagem geral para estimar o potencial de uma floresta na apreensão de 

carbono consiste em calcular a biomassa total por hectare (densidade de biomassa), e, 

em seguida, a aplicação de fatores de conversão apropriados para obter o equivalente de 

carbono. Ao estimar o valor monetário do carbono seqüestrado pela floresta, um preço 

internacional por unidade de quantidade de carbono reduzida deve ser aplicado. 

 

A identificação das relações entre os usos e funções ecossistemas de manguezais 

não existem isoladamente, mas estão ligadas através de material, hidrológica e ciclagem 

de nutrientes e os fluxos de energia com os ecossistemas vizinhos. Manejo inadequado 

de um componente do recurso, como a implantação de salinas ou carcinicultura, podem 

resultar em significativas perdas econômicas para população, como por exemplo a pesca 

no mar.  

Embora estes vínculos ecológicos são considerados muito significativos eles são 

entendidos de maneira imprecisa, tornando extremamente difícil mensurar exatamente o 

impacto do uso do recurso para fins de produção ou o impacto de uma mudança na 

qualidade ambiental. 

Por exemplo, os mangues podem servir como um importante habitat para uma 

parte do ciclo de vida das espécies de peixes com valor comercial (por exemplo, 

camarão, tainha, peixe costeiro). Parte do valor de pesca costeira, ou interior fora da 

área de manguezal pode ser atribuível a este apoio vital do manguezal. Idealmente, seria 

útil conhecer a perda líquida da produtividade destas pescarias se a área de manguezal já 

não é capaz de suportá-los. O valor dessa alteração na produtividade seria, assim, 

aproximado a contribuição deste serviço de apoio dos manguezais. Na prática, é 

extremamente difícil calcular o "valor acrescentado" fornecido pelo manguezal para 

pesca externa ou qualquer outra atividade econômica, que pode ser de apoio, devido às 

incertezas que cercam as relações ecológicas.  
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Os manguezais estão entre os principais responsáveis pela manutenção de boa 

parte das atividades pesqueiras das regiões tropicais. Servem de refúgio natural para a 

reprodução e desenvolvimento (berçário) assim como local para alimentação e proteção 

para crustáceos, moluscos e peixes de valor comercial. Além destas funções, os 

manguezais ainda contribuem para a sobrevivência de aves, répteis e mamíferos, muitos 

deles integrando as listas de espécies ameaçadas ou em risco de extinção.  

Segundo HEALD (1971), ODUM (1988) e FONSECA (2002), um hectare de 

manguezal preservado contém aproximadamente:  

35.000 - Siris de mangue (Callinectes exosperatus); 

830.000 - Caranguejos jovens em vários estágios  

46.000 - Caranguejos adultos maior que 5,5cm  

18.000 - Guaiamuns (Cardisoma guanhumi) 

850.000 - Ostras (Cassostrea rhizophorae) 

850.000 - Unhas-de-velho (Tagelus plebeius) 

850.000 - Sururus (Mytella guianensis e M. schorruana) 

900.000 - Lambretas (Lucina pectinata) 

1.000.000 - Maçunins (Anomalocardia brasiliana) 

Produção de biomassa por hectare/ano: 20 ton.  

 

3.3 – Manguezais e o Homem 

 As florestas de mangue constituem um dos mais importantes e produtivos 

ecossistemas do planeta. São responsáveis pela manutenção de uma teia biológica 

iniciada desde a decomposição das folhas por microrganismos decompositores passando 

por peixes, mamíferos e culminando no homem. Devido a estrutura complexa, esses 

ecossistemas favorecem a manutenção de nichos para diferentes espécies de peixes, 

crustáceos, moluscos, aves. Todos utilizam o mangue em parte de seu ciclo de vida, ou 

permanecem a vida toda no manguezal. Biologicamente, os mangues filtram os 

sedimentos, que diminuem a energia das ondas e assoreamento da região estuarina, na 

retenção das raízes e vegetação rasteira, fixando as paisagens e as populações no seu 

entorno. 
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 A abrangência humana no manguezal tem relação íntima com os povos de 

culturas tradicionais que se instalam nas regiões estuarinas e utilizam os produtos 

oferecidos por esse ecossistema. Observa-se ainda uma relação de equilíbrio entre os 

povos tradicionais, que utilizam os mangues como fonte de renda e alimentação e o 

equilíbrio natural de energia e matéria do sistema. O que não se pode afirmar quando se 

altera as condições normais com mais intensidade e abrangência, o que põe em risco a 

produtividade do mangue e gera conflitos sócio-econômicos e comprometimento da 

linha de costa, qualidade da água litorânea e perda de áreas na atual metodologia de 

seqüestro de carbono atmosférico. 

 O manguezal, ecossistema bem representado ao longo do litoral brasileiro, é 

considerado, no Brasil, como de preservação permanente, incluído em diversos 

dispositivos constitucionais (Constituição Federal e Constituições Estaduais) e 

infraconstitucionais (leis, decretos, resoluções, convenções). A observação desses 

instrumentos legais impõe uma série de ordenações do uso e/ou de ações em áreas de 

manguezal. 

A Constituição Federal brasileira, art. 225, § 4º, considera a Zona Costeira como 

"patrimônio nacional", devendo ser utilizada observando a preservação do meio 

ambiente; A Lei 7661, de 16 de maio de l988, Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC), definiu em seu art. 2º, parágrafo único, a Zona Costeira como "o 

espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos 

renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas 

pelo Plano" e, em seu art.3º,I, dá prioridade a conservação e proteção, em caso de 

zoneamento, entre outros, aos manguezais, prevendo, inclusive, sanções como 

interdição, embargos e demolição (arts. 6º), além das penalidades do art.14 da Lei 

6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente). 

A Resolução nº 01 (de 21.11.90) da Comissão Interministerial para os Recursos 

do Mar (CIRM) e pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) aprovou a 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que define a Zona Costeira como ―a área de 

abrangência dos efeitos naturais resultantes das interações terra-mar-ar, leva em conta a 

paisagem físicoambiental, em função dos acidentes topográficos situados ao longo do 

litoral, como ilhas estuários e baías, comporta em sua integridade os processos e 

interações características das unidades ecossistêmicas litorâneas e inclui as atividades 

socioeconômicas que aí se estabelecem. 
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A Lei de Parcelamento do Solo (Lei 6766/79), não permite o parcelamento do 

solo em áreas de preservação ecológica , entre outras (art. 3º, parágrafo único, V), 

incluindo nestas os manguezais. 

A Lei 4.771 de 15.09.65 (Código Florestal), art. 2º, considera também floresta de 

preservação permanente, as que servem de estabilizadoras de mangues. A Lei 6938 de 

31 de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) tem a finalidade de 

preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental para propiciar a vida, 

assegurando assim o desenvolvimento socioeconômico (art. 2), com o atendimento dos 

seguintes princípios, entre outros: planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais (inc. III); proteção dos ecossistemas, com preservação de áreas 

representativas (IV); controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras (V); recuperação de áreas degradadas (VIII); e proteção de áreas ameaçadas 

de degradação. 

Nesta lei, estão importantes conceitos como, por exemplo, recursos ambientais 

que são: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (art. 3, V). 

Instituiu, ainda, em seu art.14 as sanções administrativas de multa, perda ou restrição de 

incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão de participação em linhas de 

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e suspensão de atividade; prevê, 

ainda, em seu art.15, alterado pela Lei 7.804 (de 18.07.89), pena de reclusão e multa ao 

poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou venha a 

agravar esta situação. 

A Lei 7.347/85 (da Ação Civil Pública) permite ao Ministério Público, à União, 

aos Estados, aos Municípios, Autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de 

economia mista e associações civis com mais de um ano ajuizar ação civil pública de 

responsabilidade por danos ao meio ambiente, conforme seu art. 5º, impondo: 

condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art.3º); 

multa e pena de prisão-reclusão aos agressores (art.10º). 

A ação popular constitucional tem o fim de anular ato lesivo ao patrimônio 

público (art. 5º, LXXIII, Constituição Federal). 
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Mandado de segurança coletivo às entidades associativas, aos partidos políticos  

aos sindicatos para defender interesses transindividuais (art. 5º, LXX da CF) e; 

mandado de injunção em faltando norma regulamentadora a agasalhar um direito 

reconhecido (art. 5º, LXXI, C.F), todas elas podendo ser aplicadas em havendo 

potencial dano aos manguezais Lei 9.605/98 (dos Crimes Ambientais) Proteção legal 

nas constituições dos estados brasileiros. 

- Bahia, art. 215, I, inclui os manguezais nas áreas de preservação permanente; 

- Ceará, art. 267, V, proíbe a indústria, comércio, hospitais e residências de 

despejarem nos mangues resíduos químicos e orgânicos não tratados; 

- Maranhão, art. 241, IV, "a", inclui os manguezais nas áreas de preservação 

permanente; 

- Paraíba, art. 227, IX, determina a designação dos mangues como áreas de 

preservação permanente; 

- Piauí, art. 237, § 7º, I, também inclui os manguezais nas áreas de preservação 

permanente; 

- Rio de Janeiro, art. 265, I, também considera os manguezais de preservação 

permanente. 

- São Paulo, art. 196, considera o Complexo Estuário Lagunar entre Iguape e 

Cananéia como espaços territoriais especialmente protegidos, podendo ser utilizado 

apenas com autorização, mas sempre observando a preservação do meio ambiente, bem 

como em seu art.197, I considera expressamente os manguezais áreas de proteção 

permanente. 

No restante dos estados marítimos, os manguezais existentes em suas áreas estão 

de certa forma protegidos, porque, em suas constituições, há dispositivos legais que 

protegem regiões que tem flora e fauna rica ou de importância, estando por conseguinte 

incluídos aí os mangues, de forma que os manguezais brasileiros estão bem definidos e 

incluídos na Zona Costeira do Brasil, e conseqüentemente protegidos por lei, quer 

expressamente ou indiretamente. 

Estas são em suma as sanções administrativas e a legislação principal penal 

existente que podem ser aplicadas em caso de degradação dos manguezais, observando 

que, em caso da autoridade competente retardar ou deixar de praticar indevidamente ato 

de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer o interesse 
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pessoal, estará praticando crime de prevaricação, nos termos do art. 319 do Código 

Penal. 

Lembramos ainda que o art.225, caput, de nossa Carta Magna garante a todos o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. 

Assim, pelo fato de estarem dentro das Zonas Costeiras, somado as suas 

características especiais em termos biológicos, o ecossistema manguezal está protegido 

legalmente contra a degradação, observando que em muitos Estados marítimos 

brasileiros, incluindo nestes o de São Paulo, é expressamente considerado área de 

proteção permanente em suas Constituições; mas, apesar de toda essa legislação, os 

manguezais vêm sofrendo grande pressão com seu aterramento para a expansão urbana, 

o que será catastrófico em não se observando as diretrizes legais. 

3.4 - Manguezais e a indústria do petróleo 

A recuperação e o reflorestamento de áreas degradadas são atividades pouco 

desenvolvidas, mesmo em países de primeiro mundo. A situação é ainda mais crítica em 

países tropicais pobres e/ou em desenvolvimento, pois a maior complexidade dos 

ecossistemas tropicais convive com um estado geral do conhecimento científico muito 

inferior ao que existe sobre os ecossistemas temperados. Em geral, os países tropicais 

têm recursos limitados para dedicar tanto a políticas preventivas quanto a políticas de 

recuperação de ecossistemas. 

Embora o Rio Grande do Norte possua outras empresas praticando a atividade 

petrolífera, a PETROBRAS se destaca por investimentos em projetos de 

responsabilidade social e ambiental, sendo parceiras das comunidades, promovendo o 

desenvolvimento, autonomia e sustentabilidade das populações beneficiadas. São 

projetos voltados para a valorização da cultura, geração de emprego e renda, educação 

de jovens e adultos e preservação ambiental, realizados do litoral ao sertão potiguar. 

Dentre esses, destacamos o Encontro Ecológico realizado anualmente na RDSEPT. A 

PETROBRAS participa ativamente dessa iniciativa desde a primeira edição do evento, 

no ano de 2001, mantendo o seu compromisso de alinhar crescimento econômico com 

proteção aos ecossistemas da região. 
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Há três anos a PETROBRAS realiza anualmente a seleção pública para projetos 

na área ambiental, através do Programa PETROBRAS AMBIENTAL, que no ano de 

2008 destinou cerca de R$ 500 milhões para iniciativas que contribuem para a 

conservação e preservação dos recursos ambientais. 

Diferentemente das outras, no Rio Grande do Norte, a PETROBRAS também 

apóia iniciativas capazes de reduzir os riscos de destruição de espécies e habitats 

aquáticos ameaçados; melhorar a qualidade dos corpos hídricos e contribuir para a 

fixação de carbono e emissões evitadas de gases causadores do efeito estufa. A 

Companhia está alinhada a sétima meta dos Objetivos do Milênio: garantir a 

sustentabilidade ambiental. 

Vale salientar que os manguezais são formações típicas dos trópicos e estão 

localizados estrategicamente na interface de massas terrestres e oceânicas, formam um 

bioma ideal para o desenvolvimento do conhecimento científico capaz de auxiliar no 

desenho de políticas preventivas e recuperadoras a serem desenvolvidas em ambiente 

socioeconômico de elevada complexidade (na proximidade de cidades, portos, fábricas, 

estuários etc.). No caso do litoral do município de Macau, os seus manguezais 

combinam uma longa história de exploração extensa e irracional com ameaças da 

indústria salineira que ocupa 24,2% da área de estudo e de carcinicultura. Dessa forma, 

há uma relevância singular em iniciativas de estudar os manguezais naquela região, 

principalmente no funcionamento do ecossistema e a inclusão nos procedimentos de 

reflorestamento de manguezais em projetos de Créditos de Carbono, no sequestro de 

carbono atmosférico. 

Segundo COGLATTI-CARVALHO & MATTOS FONSECA (2004), as 

respostas de seqüestro de carbono para as espécies (Tabela 3.2) possuem os seguintes 

valores:  

Tabela 3.2 – Valores de densidade, biomassa e carbono armazenado em Avicennia, Laguncularia 

rancemosa e Rhizophora mangle. 

Espécie Densidade (ind. t ha
-1

) 
Biomassa (t ha

-1
) 

(Peso seco) 

Carbono 

(t ha
-1

) 

Avicennia 2.971 119,58 59,79 

Laguncilária rancemosa 3.271 31,43 15,72 

Rhizophora mangle 57 1,18 0,59 

Total 152,19 76,09 
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Segundo OLIVEIRA et al. (2004), o fluxo total de carbono em área de 

manguezal pode ser classificado de acordo com o horário de aquisição dos dados (tabela 

3.3). A média dos valores encontrados podem ser: 

 

Tabela 3.3 – Fluxo total de Carbono em área de manguezal. 

Total (kg C ha
-1

/dia) 

Períodos Diurno (6:00 – 18:30) Noturno (19:00-05:30) 24 horas (18:30-19:00) 

Chuvoso - 30,54 15,97 -14,57 

Seco - 26,71 18,88 - 7,82 

Diferença 3,83 2,91 6, 75 

% - 12,55 18,24 - 46,30 

 

3.5 - Viabilidade de projetos para reflorestamento de manguezais no 

seqüestro do carbono atmosférico 

O estudo da viabilidade de projetos desse tipo deve identificar oportunidades de 

investimentos financeiros e de transferência de tecnologias, previstos na Convenção do 

Clima e no Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto é um acordo internacional 

ligado às Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A principal característica do 

Protocolo de Quioto é que estabelece metas obrigatórias para 37 países industrializados 

e a Comunidade Européia para reduzir Gases de Efeito Estufa (GEE). Estes equivalem a 

uma média de cinco por cento face aos níveis de 1990, durante o período de cinco anos 

de 2008 - 2012. O Protocolo de Quioto foi adoptado em Quioto, no Japão, em 11 de 

dezembro de 1997, e entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005.  As regras para a 

implementação do Protocolo foi adotado na COP 7, em Marrakesh (em 2001), e são 

chamados "Acordos de Marrakesh". O Protocolo de Quioto prevê a formação de um 

mercado internacional em que o sequestro de carbono, promovido pelo crescimento de 

florestas, pode ser transformado em títulos negociáveis entre governos e empresas dos 

países signatários, entre os quais está o Brasil. O nosso projeto pretende oferecer aos 

interessados uma perspectiva precisa de como conduzir as atividades de reflorestamento 

para que obtenham os benefícios do Protocolo de Quioto, participando efetivamente do 

emergente mercado de carbono. 

Para que um projeto de reflorestamento possa ser contemplado e participar no 

mencionado mercado, são necessários estudos detalhados sobre as projeções de 

acúmulo de carbono (na forma de biomassa vegetal), para permitir uma quantificação 

precisa dos estoques existentes e dos que serão formados. Além disso, é necessário 
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cumprir requisitos de elegibilidade, previstos no protocolo, principalmente o da 

adicionalidade e de vazamento. O critério adicionalidade refere-se a uma comparação 

entre o que o projeto se propõe a realizar e o que aconteceria na ausência do projeto.  

Uma vez verificada a adicionalidade, ela poderá ser certificada sob os critérios 

do Protocolo de Quioto e, consequentemente, ser transformada nos denominados 

certificados de redução de emissões (CREs), que são o primeiro passo para a obtenção 

dos títulos negociáveis no mercado formal. Esses critérios estão sendo discutidos tanto 

no nível internacional no Intergovernamental Painel on Climate Change (IPCC) e 

Conferência das Partes (COP), quanto no Brasil, pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia e uma comissão interministerial e grupos de interesse. 

3.6 – Manguezais e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Ponta do 

Tubarão (RDSPT) 

Devido a grande importância dos manguezais, principalmente para as 

comunidades locais, a lei estadual n˚ 8.349, de 18 de julho de 2003, criou a RDSPT 

visando atender as reivindicações dos moradores das comunidades de Macau e 

Guamaré, são elas: Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho, Mangue Seco e Lagoa Doce. 

A partir do final da década de noventa, essas comunidades assistiram seus espaços de 

moradia e de exploração econômica seriamente ameaçados grandes empresas que 

almejavam se instalar na região. Tais grupos, do setor de turismo e carcinicultura, 

pleiteavam a ocupação de largas faixas de restinga e dunas e que representavam graves 

ameaças aos ecossistemas da região e, consequentemente, ao desenvolvimento das 

atividades econômicas tradicionais e à qualidade de vida dos moradores locais. 

Fortemente atuante na região, a PETROBRAS participou desde a criação, 

implantação e operacionalização da área enquanto Unidade de Conservação, garantindo 

a função ecológica e os serviços ambientais do trecho protegido, além da produção de 

Biomassa. 

O inventário florestal constitui um procedimento básico para se obter 

informações fitogeográficas dos povoamentos (distribuição geográfica dos vegetais em 

diversas regiões conforme o clima e fatores adaptativos). De forma que possam ser 

estabelecidas as relações pertinentes para obtenção de informações a fim de se conhecer 

o grau de conservação da cobertura vegetal do manguezal da RDSEPT, visando o 

reconhecimento dos tipos vegetacionais, como também, a elaboração de uma carta 
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temática para melhor visualização espacial da distribuição das espécies, assim como a 

realização de cálculo de áreas. 

Segundo COSTA (2009), a RDSEPT possui uma área de 12.960 hectares na qual 

os manguezais ocupam uma área hoje de, aproximadamente, 530,18 hectares 

representando 4,4% da área total. Distribuem-se ao longo de suas margens e ilhas 

(bancos de sedimento), formando faixas de largura variável, por vezes interrompidas 

por elevações do terreno.  

As espécies vegetais típicas encontradas foram Rhizhofora mangle L., 

Laguncularia racemosa Gaertn. f. e Avicennia germinans L., formando, geralmente, 

bosques monoespecíficos. A. germinas é a espécie dominante em geral. As espécies 

presentes no manguezal ocupam locais diferentes da zona intermarés, apresentando 

características distintas com relação à freqüência de inundação pelas águas estuarinas, 

textura do sedimento, salinidade intersticial, processos geomorfológicos, entre outros 

(COSTA 2009). 

A maior parte do maguezal mapeado foi classificada nos níveis médio alto que, 

na área de estudo, pode alcançar altura aproximada de 10 m. A referida classe 

(tonalidade verde e amarelo) diz respeito à vegetação mais densa da área, com maior 

grau de desenvolvimento conhecido como floresta adulta estabilizada. Compreende, 

predominantemente, A.germinans nas porções mais ao Oeste. Nas porções mais ao 

Leste predomina a espécie R. mangle. Em alguns locais, ocorrem associações entre 

indivíduos de A. germinans e R. mangle, sendo esta a associação mais comum na área. 

Porém, outras associações entre L. racemosa e as demais espécies ocorrem com menos 

frequência, podendo também ocorrer a presença de todas as espécies no mesmo local. 

Essas características refletem a presença de condições abióticas favoráveis ao seu 

desenvolvimento, considerando-se as características estruturais descritas por 

SCHAEFFER-NOVELLI (1990), para manguezais deste segmento da costa brasileira. 

Corresponde às áreas onde a topografia apresenta baixa declividade, o substrato 

é composto por sedimentos finos, pouco consolidados sujeitos a uma maior frequência 

de inundação. A biogeografia justifica a espacialização das espécies na região. Em todas 

as áreas estudadas ocorreram três espécies típicas de mangue: Rhizophora mangle L. 

(Rhizophoraceae), Avicennia germinans L. (Avicenniaceae) e Laguncularia racemosa 

(L.) Gaertn. f. (Combretaceae).  
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Avicennia germinans é a espécie de mangue mais abundante em toda a 

RDSEPT, ocupando uma área aproximadamente de 324,70 hectares, representando, 

61,2% de toda a área da reserva; Rhizophora mangle a segunda mais abundante, 

ocupando uma área de 205,48 hectares, representando, 38,8%; L. racemosa foi a espécie 

menos freqüente, pois tal espécie só ocorre sob a forma de indivíduos esporádicos nas 

bordas do mangue, sem formar agrupamentos significativos que possam apresentar 

resposta espectral para os sensores utilizados nesta pesquisa. Devido a isso não foi 

possível calcular a área ocupada por tal espécie, mas, certamente esta representaria bem 

menos que 1% da área total (COSTA 2009). 

 

3.7 – Quantificação dos manguezais de Macau/RN 

A interpretação dos resultados dos processamentos digitais de imagens é de 

suma importância na elucidação das quantidades de vegetação de manguezal existentes 

no município. Para basear o estudo foram visualizadas diferentes respostas espectrais 

entre os diversos elementos da imagem (LANDSAT 5-TM, 07/agosto/2009).  

Os produtos finais do processamento digital das imagens foram interpretados 

proporcionando a discriminação de diversas unidades geoambientais, destacando 

principalmente as feições caracterizadas como manguezais, por se tratar do principal 

alvo deste trabalho. A banda 4 no canal do verde revelou a vegetação nesta própria cor e 

os corpos de água que absorvem muita energia nesta banda e ficam escuros, permitindo 

o mapeamento da rede de drenagem e delineamento dos corpos de água local revelando 

assim os contatos entre os canais e a vegetação de mangue. A vegetação verde, densa e 

uniforme, reflete muita energia nesta banda, aparecendo de forma destacada nesta 

imagem, apresentando, também, sensibilidade à rugosidade da copa das florestas (dossel 

florestal) neste caso a floresta de mangue. A banda 2 no canal do azul apresenta grande 

sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, possibilitando sua análise em 

termos de quantidade e qualidade e boa penetração em corpos de água. Justifica-se a 

utilização desta banda, pois, trata-se de um ambiente muito úmido. A composição 

utilizada melhorou a caracterização e diferenciação da vegetação local. 

A participação das bandas na formação das principais componentes torna-se uma 

ótima ferramenta do PDI para analisar a unidade geoambiental conhecida como 

manguezal, onde a banda que apresenta o maior valor é a que mais vai contribuir na 

formação da PC. Fazendo o correto uso desta ferramenta, tornou-se possível selecionar 
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o que de fato é mais importante na análise de determinadas feições e destacá-las na 

imagem.  

Como o objetivo maior do trabalho foi realçar a vegetação de manguezal da zona 

costeira de Município de Macau e adjacências, foram aplicados processamento usando 

principais componentes (PC). Por meio da análise estatística da imagem e visualização 

dos produtos encontrados foi possível destacar a composição R(PC5) G(PC3) B(PC4), 

que realça as diferenças das unidades de paisagem, destacando os manguezais em azul 

ciano. Esta combinação destacou os limites entre as áreas de manguezais e os outros 

componentes naturais existentes (Figura 3.11). Na imagem da Figura 3.12, a 

composição R(PC4) G (PC3) B(PC5) e R(PC4)*(-1) G(PC3) B(PC5) realçaram o 

manguezal em verde oliva destacando os limites sendo possível a delimitação da 

poligonal no software ArcGIS 9.2 para quantificação de área de mangue no município 

de adjacências. A utilização destas PC justifica-se pelo fato de que estas representam 

mais de 90% das informações contidas na imagem e destacou bem o manguezal em tons 

de ciano para a Figura 3.11 e tons de verde oliva para a Figura 3.12, sendo esta unidade 

geoambiental o principal alvo de estudo neste trabalho.  

Segundo SOUTO (2004), a área de manguezal no ano de 1998 era de 2.082,05 

hectares. Em 2001 a área de manguezal do município de Macau era de 3.568,00 

hectares. Em 2004, o município de Macau possui uma área de manguezal de 

aproximadamente 2.313,05 hectares. Conforme delimitação da poligonal através do 

realce entre os limites propostos pelas imagens processadas, a área de manguezal no 

município de Macau é de 2.473,70 hectares (Figura 3.13). Estende-se desde a divisa 

com o município de Guamaré, passando pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

da Ponta do Tubarão - RDSPT, até a divisa com o distrito de Diogo Lopes. Desde 1998 

até 2009 a área de manguezal acresceu de 2.082,05 hectares para 2.473,70 hectares em 

2009. A zona entre marés se constitui num ambiente inóspito, e assim as árvores de 

mangue apresentam uma série de adaptações à vida neste local. Uma destas adaptações 

são as chamadas raízes respiratórias, ou pneumatóforos, que ajudam na respiração da 

planta no solo lamoso; além disso, essas árvores possuem também adaptações 

fisiológicas para filtragem e secreção ativa da água salobra. 

A distribuição do manguezal na região é dada basicamente nas áreas lamosas e 

áreas predominantemente arenosas. O experimento de reflorestamento deverá ser 

conduzido com a introdução de espécies vegetais, sendo duas de ambientes transicionais 
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descritos por COSTA (2009), como exemplo, nas áreas areno-lamosas a Rhizophora 

mangle L. (mangue vermelho ou sapateiro), nas áreas areno-argilosas a espécie 

Avicennia germinans L. (mangue preto ou canoé). 

Dessa forma, extrapolando os resultados encontrados na distribuição das 

espécies de manguezal encontrados por COSTA (2009) a RDSEPT possui uma área 

aproximadamente, 530,18 hectares representando 4,4% de toda área da Reserva, sendo 

61,2% de Avicennia e 38,8% de Rhizophora mangle. 
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Figura 3.11 – Destaque do manguezal em azul ciano de acordo com a composição R(PC5)G(PC3)B(PC4). Imagem base LandSat – 5TM 

Data: 9/Agosto/2009, Baixa mar) 
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Na imagem da Figura 3.12, a composição R(PC4) G (PC3) B(PC5) e R(PC4)*(-

1) G(PC3) B(PC5) realçaram o manguezal em verde oliva destacando os limites sendo 

possível a delimitação da poligonal no software ArcGIS 9.2. 

 

 
Figura 3.11-A – Detalhe da imagem com delimitação de unidades ambientais representando o Manguezal 

na cor verde oliva limitando com áreas em tons rosados. 
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 Figura 3.12 – Realce dos limites da abrangência do Manguezal na região de Macau/RN em verde oliva. Imagem base LandSat – 5TM,  

Data: 9/Agosto/2009, Baixa mar 
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Na imagem da Figura 3.13 a composição R(PC4) G (PC3) B(PC5) e R(PC4)*(-

1) G(PC3) B(PC5) realçaram o manguezal em verde oliva destacando os limites sendo 

possível a delimitação da poligonal no software ArcGIS 9.2. 

 

 

Figura 3.12-A – Detalhe da imagem com delimitação de unidades ambientais representando o Manguezal 

na cor verde oliva limitando com áreas em rosa e outros tons. 
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Figura 3.13 – Mapa de quantificação e abrangência do Manguezal na região de Macau/RN. Imagem base Landsat – 5TM (Data: 9 de Agosto/2009, baixa-mar)

RDSPT 



Dissertação de Mestrado – PPGCEP/UFRN 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

– VALORAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA ÁREA 

DE ESTUDO – 
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4.1 – INTRODUÇÃO 

Para o economista, escassez é o que importa para avaliar um bem ou serviço. 

Onde um mercado para um bem ou serviço existe, sua escassez é mesurada pelo preço. 

Um mercado onde há suprimento de produtos ou serviços a demanda regula os preços. 

Os preços de mercado são estabelecidos através da troca de bens e serviços, em outras 

palavras, uma relação entre o valor do produtor (oferta) e o valor do consumidor 

(demanda) (ROSSETTI 1995). 

Quando se produz um bem ou serviço, um preço eficiente teórico é encontrado, 

enquanto que o preço verdadeiro será dado pela real presença no mercado, ou seja, a 

partir da oferta e a demanda verdadeira para absorver essa oferta. Partindo do princípio 

que a oferta seja igual a demanda, caso a demanda aumente, força um aumento no uso 

dos recursos para produzir mais oferta (bens e serviços). Nesse caminho, o mercado age 

pressionando a escassez dos recursos usados na produção de bens e serviços e a relativa 

utilidade que o consumidor obtêm daquele bem ou serviço (ROSSETTI 1995). 

A demanda é expressa pela quantidade de bens que os consumidores estão 

dispostos a adquirir em diferentes níveis de preços. Oferta é expressa pela quantidade de 

bens que os vendedores estão dispostos a comercializar em diferentes níveis de preço 

(ROSSETTI 1995). 

O consumidor será mais estimulado a adquirir maiores quantidades de 

determinado produto quanto menor for seu preço. Na medida em que o preço sobe, são 

adquiridas cada vez menos quantidades do bem, dando origem a curva de demanda. O 

vendedor, por sua vez, estará estimulado a vender maiores quantidades do produto 

quanto maior for seu preço. Na medida em que o preço cai, são vendidas cada vez 

menos quantidades do produto, dando origem à curva da oferta (ROSSETTI 1995). 

 

Figura 4.1 - Curvas de oferta e demanda. Fonte: ROSSETTI (1995) 
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O gráfico relaciona quantidades e preços, considerando-se duas curvas de 

demanda hipotéticas em relação a uma mesma curva de oferta. O deslocamento da curva 

de demanda pode acontecer por efeitos da moda, ou de escassez de produtos substitutos, 

por exemplo, modificando o gosto ou as expectativas dos compradores. Na interseção 

das curvas de oferta e demanda, tem-se o preço de mercado de um bem (ROSSETTI 

1995). 

4.2 – Valoração da Biodiversidade 

A contaminação do meio ambiente acarreta perdas para natureza, atividades 

econômicas e manutenção ou melhoria do bem-estar humano, pois ocorrem 

modificações no processo produtivo, na saúde humana, alterações no habitat natural, na 

vegetação, no clima, na qualidade do ar, na vida animal, nos monumentos históricos e 

nas demais belezas da natureza (PEARCE et al. 1999). 

Os métodos de valoração ambiental no Brasil têm sido aplicados de forma ampla 

e variada. Estudos recentes comprovam a eficácia destes métodos na avaliação dos 

valores dos ativos ambientais representativos da biodiversidade. 

Existem três principais enfoques na valoração da Biodiversidade. No enfoque 

Biológico, os ativos naturais contribuem para um melhor entendimento de como a 

cadeia alimentar e a matriz de suprimentos interagem entre si, gerando uma completa 

proteção dos recursos naturais. Nesta visão, tudo é analisado pelo beneficiamento mútuo 

entre as espécies, relação presa-predador, que vai desde os carnívoros, herbívoros até as 

bactérias e fungos. Analisando pela ótica ecológica, o valor dos elementos naturais são 

tidos pela capacidade de suporte e resiliência, assim como das ações políticas que 

possam frear os efeitos da degradação e exaustão dos recursos naturais. Na ótica de 

conservação dos recursos naturais, o valor refere-se à proteção dos estoques em forma 

de capitão natural, ou seja, as futuras gerações poderão usufruir os mesmos benefícios 

das presentes gerações. Na dificuldade em avaliar corretamente os bens biológicos e 

naturais, a economia ecológica utiliza métodos alternativos que envolvem atores sociais 

afetados por determinada mudança na qualidade ambiental, não se deixando levar única 

e exclusivamente por valores monetários (PEARCE et al. 1999). 
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A idéia central na economia ambiental e crucial para o desenvolvimento 

sustentável é a necessidade de propor valores aos serviços e benefícios ambientais. O 

problema na questão da valoração do meio ambiente está atrelado a atribuição do preço 

zero aos serviços e benefícios. Dessa forma, devido a inexistência de mercado para as 

atividades naturais dos ecossistemas, esse custo não é introduzido nos valores 

verdadeiros da nossa sociedade, ou seja, nas operações de compra e venda o meio 

ambiente não entra. Um tanto contraditório, pois a maioria de tudo que consumimos 

vem de uma forma ou de outra dos ecossistemas, formações e composições naturais. Os 

mercados atuais não contabilizam os serviços ambientais tornando-os invisíveis, porém 

altamente impactante quando vem a tona. Por exemplo, as florestas de manguezais 

possuem uma função de proteção da costa contra tempestades ou a diversidade 

biológica dentro das florestas tropicais. Os serviços e benefícios ambientais não podem 

ser facilmente mensurados, entretanto, devem ser tratados sempre como um valor 

positivo (PEARCE et al. 1999). 

A economia tradicional falha quando não inclui os vários benefícios ambientais 

no mercado ou não podem por outras razões avaliá-los em termos econômicos. Como 

consequência, projetos e políticas não são verdadeiramente eficientes. Dessa forma, 

muitos projetos causam danos ambientais e poucas atividades produzem benefícios 

ambientais. Na realidade, a seleção de um projeto está baseado em favor das opções de 

desenvolvimento, levando em consideração preços de mercado que são facilmente 

mensurados, por outro lado as ações benéficas do meio ambiente não são compradas e 

vendidas no mercado, tendo seus valores difíceis de serem mensuradas. Na escolha ideal 

que deve ser feita, o valor econômico ambiental e seus serviços naturais são de extrema 

importância para as pessoas, tendo em vista os efeitos dos projetos humanos sobre o 

meio ambiente (PEARCE et al 1989). 
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4.3 – O valor dos recursos ambientais 

Na economia ecológica considera-se que os padrões vigentes de consumo são 

insustentáveis para um planeta finito. A apropriação humana indevida dos recursos 

naturais, levam a efeitos cumulativos e potencialmente catastróficos. De acordo com os 

fundamentos da Economia Ambiental, os recursos naturais não são finitos, o que faz 

com que não existam maiores preocupações acerca da impossibilidade de manutenção 

do ritmo das atividades produtivas. Segundo ROMEIRO (2001), os recursos naturais 

nem eram considerados como fatores de produção e, portanto, não faziam parte da 

função de produção, conforme evidenciado na função de produção que se segue: 

Y = f (K, L) (1) 

Onde: Y = produto; K = capital; L = trabalho. 

Com o tempo, os recursos naturais passaram a fazer parte da função de 

produção, mas apenas como fator de perfeita substitutibilidade com os demais fatores de 

produção (capital e trabalho), como ilustrado a seguir. 

 

Y = f (K, L, N) (2) 

Onde: Y = produto; K = capital; L = trabalho; N = capital natural. 

 

A principal discussão proposta pela Economia Ambiental se refere ao 

desenvolvimento de mecanismos que objetivem a alocação eficiente dos recursos 

naturais. Para tal corrente teórica, os mecanismos de mercado podem ser aplicados com 

vistas à determinação de alocações eficientes dos recursos naturais. Apesar de não 

existirem mercados para tais ativos, busca-se, através de métodos que têm como base a 

economia neoclássica, ―construir‖ mercados hipotéticos para tais recursos, 

possibilitando assim, a determinação da ―alocação ótima‖ dos mesmos (ROMEIRO 

2001). 

Segundo MARTINS & FELICIDADE 2001, ―a valoração dos recursos 

ambientais seria um mecanismo eficaz para refletir no mercado os níveis de escassez de 

parte dos recursos naturais, propiciando condições para que a ―livre‖ negociação nos 

mercados de commodities ambientais pudesse definir o nível ótimo de exploração e 

alocação desses recursos‖. 
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A valoração econômica de ativos ambientais (VEAA) constitui um conjunto de 

métodos e técnicas cuja finalidade é estimar valores monetários (preços) para bens 

ambientais. O valor econômico de determinado bem corresponde ao valor que o 

indivíduo está disposto a pagar por sua existência e por demais benefícios extraídos de 

sua manutenção e extração (FARIA 1998). 

4.3.1 – Valor Econômico Total - VET         

A idéia de se evidenciarem os valores monetários dos recursos naturais se 

justifica pelo fato de que estes valores monetários podem ser utilizados como padrão de 

medida. O valor econômico do meio ambiente tem sido objeto de intensa discussão.  

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, pela linha da economia ecológica, 

torna-se necessário que os bens e serviços ambientais sejam incorporados à 

contabilidade econômica dos países.  

Embora defenda a necessidade de se dar valores aos ecossistemas, a economia 

ecológica faz algumas críticas sobre os princípios em que se assenta a valoração 

econômica apoiada nos conceitos e hipóteses da teoria neoclássica. As críticas estão 

centradas no princípio da soberania do consumidor e na revelação das preferências para 

avaliar os bens e serviços ecológicos que produzem pouco ou nenhum impacto a longo 

prazo, mas inadequadas para se aplicar aos bens e serviços ecológicos que são de longo 

prazo. Outra crítica centra-se nos métodos desenvolvidos para valorar bens e serviços 

ambientais que não são transacionados no mercado, mas que procuram simular a 

existência de mercados para esses produtos. 

A economia do meio ambiente, que se alicerça nos fundamentos da teoria 

neoclássica, desenvolveu e aprofundou não somente conceitos e métodos para a 

valoração do meio ambiente como também derivou importantes instrumentos de 

política, que vai do imposto ―pigouviano‖ ao leilão de licenças para poluir, passando 

pelos subsídios, quotas, taxas, regulamentos e padrões fixados para o gerenciamento 

ambiental. Recentemente, tem-se a operacionalização dos conceitos de produção 

máxima sustentável e padrões mínimos de segurança, como meios de atingir 

determinada qualidade ambiental e sustentabilidade dos recursos naturais (MARQUES 

& COMUNE 1996). 
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Entre os diversos tipos de valor econômico relacionados aos recursos naturais, é 

necessário distinguir-se entre valor de uso e valor intrínseco. O valor de uso deriva do 

uso que se faz do ambiente, como a extração de recursos minerais ou a observação de 

pássaros. Já o valor intrínseco compreende os valores de algum bem, mesmo que 

potencial, tal como uma determinada espécie de planta ocorrente em área específica ou 

determinada espécie de inseto (MERICO 1996).  

O valor econômico total (VET) de um recurso consiste em seu valor de uso 

(VU) em seu valor de não-uso (VNU). O valor de uso pode ainda ser subdividido em 

valor de uso direto (VUD), valor de uso indireto (VUI) e valor de opção (VO) (valor de 

uso potencial). O valor de existência (VE) é uma das principais categorias do valor de 

não-uso.  

Deste modo, pode estão ser definido:  

 

VET = VU + VNU ou  

VET = (VUD + VUI + VO) + VNU  

 

Desta forma, o valor de uso direto é determinado pela contribuição direta que 

um recurso natural faz para o processo de produção e consumo. O valor de uso indireto 

inclui os benefícios derivados basicamente dos serviços que o ambiente proporciona 

para suportar o processo de produção e consumo. O valor de opção é a quantia que os 

consumidores estão dispostos a pagar por um recurso não utilizado na produção, 

simplesmente para evitar o risco de não tê-lo no futuro.  

O valor de uso é atribuído pelas pessoas que realmente usam ou usufruem o 

meio ambiente em risco, por meio de dados estatísticos. Os valores de uso direto e 

indireto estão associados com as possibilidades presentes do uso dos recursos. Aquelas 

pessoas que não usufruem o meio ambiente podem também valorá-lo em relação a usos 

futuros, seja para elas mesmas ou para gerações futuras. Esse valor é referido como 

valor de opção, ou seja, opção para uso futuro ao invés do uso presente conforme 

compreendido no valor de uso. O valor de existência é mais difícil de conceituar, já que 

representa um valor atribuído à existência do meio ambiente independentemente do uso 

atual e futuro.  
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Os valores de existência, de acordo com MARQUES & COMUNE (1996), são 

aqueles expressos pelos indivíduos, de tal forma que não são relacionados ao uso 

presente ou futuro dos recursos ambientais pela geração presente e nem pelo possível 

uso que se possa atribuir em nome da geração futura. O conceito de valor de existência 

aproxima economistas e ecólogos, o que deverá proporcionar melhor e mais profundo 

entendimento da questão ambiental, na tentativa de captar todos os valores que um 

recurso ambiental possa conter. 

As pessoas atribuem esses valores de acordo com a avaliação que fazem da 

singularidade e da irreversibilidade da destruição do meio ambiente, associadas à 

incerteza da extensão dos seus efeitos negativos.  

As categorias de valores de não uso são o valor de existência (VE) e o valor de 

legado (VL). Pode-se escrever:  

 

VET = [VUD + VUI + VO] + [VE + VL]  

 

O valor de opção é baseado em quanto os indivíduos estão dispostos a pagar pela 

opção de preservar um bem para uso pessoal direto ou indireto no futuro. 

O valor de legado, excluindo valores próprios dos indivíduos, é o valor que as 

pessoas derivam do fato de que outras pessoas estarão aptas a beneficiar-se desse 

recurso no futuro (Figura 4.2). 

O valor econômico total (VET) dos ativos ambientais, segundo TIETENBERG 

(2000), pode ser dividido em três componentes: 

Valor de Uso (VU): Reflete o uso direto dos recursos ambientais. Como 

exemplo, temos o valor dos peixes retirados dos rios, a madeira retirada da floresta, a 

água extraída para a irrigação, a beleza de uma cena conferida por uma bela vista. 

Valor de Opção (VO): Reflete a disposição das pessoas a utilizar o recurso no 

futuro, deixando de utilizá-lo no presente. 

Valor de não-uso (VNU) ou Valor de existência (VE): Tem-se como o valor 

derivado da satisfação que as pessoas obtêm pelo simples fato de que um recurso natural 

existe e está sendo preservado. 
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Figura 4.2 – Categorias de valores econômicos atribuídos ao patrimônio ambiental.  

Fonte: FIGUEROA (1996) 
 

Onde: 

VUD expressa a utilidade, e correspondente disposição para pagar, retirada do 

uso direto do recurso (para fins produtivos ou para consumo final. 

VUI contempla os benefícios que resultam das funções de um ecossistema e que 

se traduzem em valor indireto (produtivo ou de consumo). 

VO expressa a disposição para pagar pela conservação dos recursos ambientais, 

no presente, para assegurar uma determinada probabilidade de provisão do recurso no 

futuro (VUD ou VUI potencial no futuro). Isto é, expressa a disposição para pagar para 

reter a opção de vir a usufruir do recurso no futuro. Pode ser considerado como um 

prêmio de risco quando existe incerteza acerca da procura/oferta dos serviços 

ambientais no futuro. 

VQO traduz a disposição para pagar, no presente, para assegurar a preservação 

do recurso até um momento futuro no qual se possa tomar uma decisão mais informada.  

Em geral, esta componente é positiva quando uma opção de desenvolvimento tem 

consequências irreversíveis. 
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VL expressa a disposição para pagar pela preservação do ambiente para que, no 

futuro, os seus descendentes possam vir a usufruir do recurso (um potencial VU ou 

VNU para os seus descendentes) Está relacionado com os VO, VQO e VE (por vezes 

considerados em conjunto como VE). 

VE expressa a disposição para pagar de um indivíduo por um recurso ambiental, 

mesmo que não o utilize no presente, nem tenha qualquer expectativa acerca do seu uso 

potencial no futuro. Os indivíduos estão dispostos a pagar pela preservação do recurso 

por reconhecerem a existência de um valor intrínseco. Respeito pelos direitos e bem-

estar das espécies não-humanas. 

4.3.2 – Métodos de Valoração  

 Segundo TIETENBERG (2000), os métodos de valoração podem ser 

classificados em: a) Métodos baseados no mercado de bens substitutos; b) Métodos de 

preferência revelada; c) Métodos de Preferência Declarada; d) Método de Função 

Efeito; e) Métodos de multicritérios e f) Métodos baseados em Fluxo de Matéria e 

Energia. Devido a falta de dados reais para a região, será utilizado a forma direta de 

cálculo, em função da área de manguezal encontrada e os benefícios gerais gerados. 

Dessa forma, a análise neste trabalho será utilizada apenas o Método baseados no 

Mercado de Bens Substitutos.  

4.4 - Método baseados no Mercado de Bens Substitutos 

 Essa metodologia tem como idéia principal que a falta de um item (produto), 

acarreta na substituição por outro item equivalente. Neste caso, os manguezais não 

possuem substitutos que desempenhem o seu papel. Dessa forma ampliam o seu valor 

no mercado. A analogia com os mercados de bens substitutos facilita a estimação de 

forma simples e objetiva do preço do aditivo ambiental, pois se entende que ao 

consumir o bem no qual não se tem substituto equivalente, perde-se para sempre 

aquelas funções desempenhadas pelos manguezais. O método de bens substitutos é 

representado por subdivisões que seguem (TIETENBERG 2000):  

- Método de custo de recuperação e/ou reposição; 

- Método do custo de controle; 

- Método do custo de oportunidade; 

- Método do custo irreversível; 
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- Método do custo evitado; 

- Método de produtividade marginal; 

- Método de produção sacrificada. 

4.5 - Método de custo de recuperação e/ou reposição 

 Outro método direto de avaliação preliminar da biodiversidade e análise 

econômica dos manguezais pode ser o Método de Custo de Recuperação e/ou Reposição 

e o Método de Custo de Oportunidade. Como o próprio nome sugere o custo de 

reposição e/ou reposição consiste em estimar o custo de repor ou restaurar o recurso 

ambiental (Mangue) danificado de maneira a tentar restabelecer a qualidade ambiental 

inicial. O método se utiliza do custo de restauração ou restauração como aproximação 

da variação de medida de bem estar relacionada ao recurso ambiental (TIETENBERG 

2000).  

Como por exemplo, pode-se citar o gasto de US$ 2 bilhões pela British 

Petroleum até maio de 2010, para recuperação da qualidade ambiental da águas e 

ecossistemas no Golfo do México. O derramamento atingiu a costa dos Estados Unidos, 

nos estados de Louisiana e Mississipi. Vale salientar que Louisiana o principal Estado 

produtor de frutos do mar nos EUA, além de um importante destino para praticantes da 

pesca recreativa. O país já proibiu a atividade pesqueira na costa que dá para o golfo do 

México (http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2010/06/21/bp-ja-gastou-us-2-bilhoes-

para-reparar-danos-no-golfo-do-mexico.jhtm) 

 Além dos custos sociais decorrentes do acidente, como a produção pesqueira 

perdida, a limitação das atividades recreativas nas praias da região, o mal estar 

provocado pelas imagens de animais mortos, entre outros.  

O Método de custo de recuperação e/ou reposição Aplicável à valoração de 

danos ambientais. Estima os gastos necessários em bens substitutos para restaurar a 

capacidade produtiva e as funções ecossistêmicas de um recurso ambiental degradado 

(TIETENBERG 2000): 

– Custos de engenharia (projetos) 

– Custos de implementação (obras) 

– Custos de monitoramento (controle) 

– Perda econômica relativa ao período entre o tempo inicial da degradação 

e o tempo da total recuperação  

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2010/06/21/bp-ja-gastou-us-2-bilhoes-para-reparar-danos-no-golfo-do-mexico.jhtm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2010/06/21/bp-ja-gastou-us-2-bilhoes-para-reparar-danos-no-golfo-do-mexico.jhtm
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4.5.1 - Método de custo de oportunidade 

Refere-se ao uso ativo do elemento natural (Mangue), envolvendo o preço do 

recurso natural que pode ser estimado a partir do uso da área não degradada para outro 

fim, econômico, social ou ambiental. A base de calculo para o preço do dano é usada 

como a melhor alternativa para o uso do recurso natural, pois além da perda de renda 

econômica, há também a restrição ao consumo e à e a privação de que outras espécies 

possam usufruir o recurso natural (TIETENBERG 2000). Este método tem sido 

aplicado no contexto da Floresta Amazônica, onde se aplica o custo de oportunidade 

para estimar a captura de carbono e conservação da biodiversidade no Pará. O Custo 

de Oportunidade representa o custo associado a uma determinada escolha medido em 

termos da melhor oportunidade perdida. Em outras palavras, o custo de oportunidade 

representa o valor que atribuímos à melhor alternativa de que prescindimos quando se 

efetua a escolha. 

O custo de oportunidade está diretamente relacionado com o fato de vivermos 

num mundo de escassez. De fato, é a escassez que nos obriga a efetuar escolhas o que 

implica prescindirmos de determinados bens quando optamos por outros e, portanto, 

implica a existência de um custo de oportunidade sempre que tomamos uma decisão. 

O custo de oportunidade pode ser também visível numa situação de escolha entre 

consumo presente e consumo futuro (isto é, poupança): consumo futuro implica 

necessariamente sacrifício de consumo presente, isto é, o custo de oportunidade da 

poupança é não mais do que a melhor opção em termos de consumo presente 

(TIETENBERG 2000). 

4.6 – Avaliação Econômica da Área pelo método de Custo de Oportunidade 

De acordo com a distribuição dos manguezais na área de estudo, pode-se atribuir 

métodos de avaliação diferentes para cada classe de ecossistemas de manguezais de 

acordo com a classificação. Dentre os mangues presentes nas Unidades dos Ambientes 

Naturais, distribuídos pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Ponta do 

Tubarão e áreas naturais de mangues dos municípios de Macau e Porto do Mangue, 

pode-se utilizar o método do custo de oportunidade. Ou seja, quanto vale para as esferas 

municipais, estadual e federal a preservação das áreas já existentes. 
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Agrupando os valores de mangues encontrados, pode-se atribuir uma área total 

de 3.871,94 hectares de áreas naturais de mangues podendo ser avaliados pelo método 

do Custo de Oportunidade, conforme Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Distribuição dos mangues naturais na região e o método de valoração ambiental. 

DISTRIBUIÇÃO DO ECOSSISTEMA MANGUEZAL DA ÁREA DE ESTUDO 

Localização Usos 

Área 

(Hectares) 

% 

(Individual) 

% 

(Total) 

Cálculo de 

Valoração 

Unidade dos 

Ambientes 

Naturais 

Manguezal 

Macau 1.943,52 58,15 

100 
Método do 

Custo de 

Oportunidade 

AREA RDSEPT 530,18  15,86 

Porto do Mangue 868,06 25,99 

 

Ao se utilizar o Método de Custo de Oportunidade, pode se estimar o valor 

econômico dos manguezais encontrando o valor monetário do carbono seqüestrado pela 

floresta natural atual e o que se pode ganhar no com a preservação e conservação dessa 

floresta. Segundo OLIVEIRA et al (2004), o fluxo total de carbono em área de 

manguezal pode ser classificado de acordo com o horário de aquisição dos dados. A 

média dos valores encontrados pode ser atribuída na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Fluxo total de Carbono em área de manguezal (OLIVEIRA et al,2004). 

Total (kg C ha
-1

/dia) 

Períodos Diurno (6:00 – 18:30) Noturno (19:00-05:30) 24 horas (18:30-19:00) 

Chuvoso - 30,54 15,97 -14,57 

Seco - 26,71 18,88 - 7,82 

Diferença 3,83 2,91 6,75 

% - 12,55 18,24 - 46,30 

 

Como a realidade local é similar a encontrada por COGLIATTI-CARVALHO e 

MATTOS FONSECA (2004), tendo como características um clima tropical, zona 

estuarina e insolação intensa. Nesse ambiente as espécies vegetais se comportam com 

características semelhantes. Se levarmos em conta a área total da vegetação de Mangue 

no município de Macau, que é de 2.473,70 hectares, temos um valor considerável de 

carbono seqüestrado atualmente na região. Dessa forma, tomando como base o valor 

citado na tabela 3, onde o seqüestro de carbono por espécie é dada pelos seguintes 

valores: Avicennia 59,79 (t ha
-1

) e Rhizophora mangle 0,59 (t ha
-1

).  

 

 



Dissertação de Mestrado – PPGCEP/UFRN 

85 

 

COSTA (2009), em seu mapeamento da RDSPT, constatou a proporção de 

61,20% da vegetação de mangue é composta pelo gênero Avicennia, que, em se tratando 

de sequestro de carbono, é a espécie mais eficiente. Ainda em seu levantamento, 

COSTA (2009) constatou a presença do gênero Rhizophora como sendo 38,8% da área 

total da reserva. No caso, 1.509,00 hectares de Avicennia seqüestram atualmente 

90.220,54 t/ha
-1

. 

 

x 

 

  

1.509,00 Área de Avicennia utilizando o coeficiente de 61,20% encontrados na RDSPT, Macau/RN. 

59,79 Quantidade de Carbono seqüestrado em 1 hectare pelo Gênero Avicennia. 

90.220,54 Toneladas de carbono armazenado na floresta de mangue com 1.509,00 hectares de 

Avicennia potenciais para Macau/RN. 

 

Numa junção de áreas municipais, pode-se acrescentar a área encontrada no 

município de Porto do Mangue a área encontrada em Macau. Neste caso a área de 

mangue do município de Porto do Mangue que é de 868,06 hectares. Obtém-se então o 

total de 3.341,76 ha áreas de manguezal na região nos dois municípios. O total de 

carbono resgatado na área de estudo, tendo como base o somatório das manchas de 

mangues reveladas nos municípios de Macau e Porto do Mangue é de: 

 

x 

 

  

2.045,16 61,20% da área total de mangue dos municípios de Macau e Porto do Mangue/RN, composto 

pelo gênero Avicennia. 

59,79 Quantidade de Carbono seqüestrado em 1 hectare de Avicennia. 

122.280,17 t/ha-1 Toneladas de carbono armazenado na floresta de Avicennia existente em Macau/e Porto do 

Mangue/RN. 

 

Os limites naturais não reconhecem divisão territorial dos municípios atribuídas 

pelo homem, portanto a área de mangue presente na região, beneficia a todos com o 

aprisionamento do carbono na região que mitiga parte das emissões da indústria 

petrolífera local, garante o berçário da vida marinha que beneficia a pesca, lazer e 

turismo, além da estabilização da costa dos municípios envolvidos, trazendo ganhos 

imensuráveis. 
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4.7 – Avaliação Econômica da Área pelo método de Custo de 

Restauração/Reposição 

Neste item, pode se avaliar os efeitos do replantio de florestas de mangue 

tomando por base as áreas potencialmente encontradas e que podem servir em projetos 

de reflorestamento com a reposição vegetal. Essas áreas são ocupadas atualmente por 

atividade Salineira e Carcinicultura, onde, no passado, eram ocupadas por extensas 

áreas de florestas de mangue (Tabela 4.3). 

 

Tabela 4.3 – Distribuição das atividades antrópicas em áreas de manguezais na região. 

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES ANTRÓPICAS PRESENTES EM ÁREAS DE MANGUES 

Localização Usos Área 

(hectares) 

% 

(individual) 

Total 

(Hectares) 

Cálculo de Valoração 

Unidade 

Antrópica 

Salinas 

Evaporadoras e 

Cristalizadoras 

 

6.787,47 

 

46,40 

 

14.628,75 

 

Método de Custo de 

Restauração/Reposição Carcinicultura 7.841,28 53,60 

Petróleo e Gás - 0% 0% 

 

Segundo DANTAS (2009), foram encontrados na região da Ponta do Tubarão e 

Falésia de Chico Martins, 89 hectares de áreas areno-lamosas com características físico-

químicas ideais para plantio de espécies de mangue. Tomando como base a morfologia 

da região, essas áreas podem ser encontradas também nas áreas ocupadas por viveiros 

de camarão e salinas. Foi observado que quando desativadas, já apresentam sinais de 

recuperação ambiental com nascimento de brotos de mangues. 

Além das áreas lamosas presentes nos municípios de Macau e Diogo Lopes que 

são passíveis de utilização em projetos de reflorestamento e controle do processo de 

erosão-deposição propostas por NASCIMENTO (2009), pode-se estender o raciocínio 

para antigas áreas de mangues que foram devastadas para dar lugar aos cristalizadores e 

evaporadores da produção salineira e viveiros de criação de camarão em cativeiro. 

Contando essas áreas, tem-se um incremento no potencial de reflorestamento, tendo em 

vista que, atualmente, a produção de sal ocupa 1.077,92 hectares de cristalizadores 

5.709,55 hectares de evaporadores, perfazendo um total de 6.787,47 hectares de terras 

desprovidas de vegetação de mangue e passíveis de serem utilizadas.  
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Teoricamente, se áreas com atividade salineira forem convertidas em áreas para 

replantio de mangue, utilizando as técnicas de restauração ecológica, pode-se modificar 

a estrutura da paisagem local completamente, o que traria benefícios ambientais, 

econômicos e sociais para os municípios envolvidos. Além do mais, SOUTO (2004) 

definiu que as fazendas de camarão totalizam 7.841,28 hectares que também podem ser 

incorporadas ao projeto de recomposição do ecossistema. 

Caso se utilize a área total prospectada, reconhecendo-as de fato como ideais 

para reflorestamento de mangue, acrescentando a área de mangue já existente e a área 

lamosa encontrada viável por DANTAS (2009) a situação seria a seguinte: 

 

+ 

 

  

89 Hectares Áreas areno-lamosas, RDSPT, NASCIMENTO (2009) 

6.787,47 Hectares Áreas de salinas evaporadoras e cristalizadoras, SOUTO (2004) 

7.841,28 Hectares Áreas de Carcinicultura, SOUTO (2004) 

14.723,75 Hectares Total de áreas de manguezais ocupadas pela atividade antrópica 

 

A região possui um potencial a ser atingido de 14.723,75 hectares de áreas de 

florestas de mangue que foram dizimadas para dar lugar as atividades antrópicas. 

Poderiam ser integralizadas e aproveitadas para o desenvolvimento social, econômico e 

ambiental da região. Sendo que da área encontrada, mais de 60%, ou seja 8.800 

hectares, podem ser aproveitados no plantio da Avicennia. 

Atualmente, as atividades de produção salineira e de criação de camarão em 

cativeiro faturam milhões, o que favorece apenas o setor privado investidor e o Governo 

do Estado do Rio grande do Norte com a arrecadação de impostos. Com a desativação 

das atividades e criação de áreas de replantio de manguezais, todos habitantes dos 

municípios envolvidos se beneficiariam, com o aumento da produção pesqueira e de 

crustáceos, modificação dos canais de maré e estabilização da linha de costa, mudança 

da paisagem local e a possível utilização dos projetos de reflorestamento podendo 

submetê-los ao mercado de créditos de carbono, o que traria efeitos positivos para o 

meio ambiente, economia e sociedade. 

O replantio de mangue além de permitir a restauração do ecossistema local, 

aumenta proporcionalmente a área de berçário da vida marinha, com impacto direto no 

aumento da produção pesqueira e de crustáceos, uma vez que, a maioria das espécies 

utilizam o mangue em alguma fase do seu ciclo de vida. As áreas de replantio podem 

ser utilizadas em projetos de seqüestro de carbono e políticas de preservação ambiental 

nos municípios envolvidos, com a criação de Unidades de Conservação, Reserva de 
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Desenvolvimento Sustentável, tal como a Ponta do Tubarão que auxilia no sustento de 

diversas famílias. 

Na prática, o que se sugere é o mapeamento das áreas de salinas e criação de 

camarão em cativeiro que encontram-se desativadas, trabalhando em um primeiro 

momento com a prospecção de áreas improdutivas e/ou desativadas. Em um segundo 

momento faz-se a confirmação das características de solo areno-lamosos (solos 

apropriados para crescimento de manguezal). Com a confirmação por análises físico-

químicas laboratoriais pode-se comprovar de viabilidade de replantio nessas áreas. Uma 

vez comprovado as características favoráveis a reconstituição do ecossistema em 

questão, deve-se trabalhar a posterior desapropriação das terras desativadas 

improdutivas e/ou abandonadas. 

 É imprescindível que antes de executar qualquer plantio seja realizado um 

Estudo de Viabilidade de Recuperação de Manguezais, que contemple no mínimo a 

Seleção do Local de Estudo; Seleção de Espécies e Mudas; Delineamento Perimetral, 

Procedimentos de Plantio; Monitoramento do Crescimento e Análise Estatística. 

Com o intuito de manter as funções ecológicas das áreas degradadas e obter 

benefícios econômicos, deve–se adotar o manejo das áreas já transformadas em viveiros 

de camarão e evaporadores de salinas. Nesse sentido, pode-se proceder o conceito de 

Restauração Ecológica, a fim de recuperar as funções ambientais dessas áreas 

antropizadas.  

Segundo o Projeto EUROSION (LEWIS III 2001), restauração ecológica é 

definida como o processo de reparação de perdas causadas pelo homem para a 

efetividade da dinâmica e diversidade de ecossistemas naturais. A partir da aplicação 

deste conceito, sugere-se desenvolver tecnologias sustentáveis seguindo os seguintes 

passos:  

1 - Entender a auto-ecologia (ecologia das espécies vegetais) das espécies de 

mangue no local: em particular padrões de reprodução, distribuição de propágulos e 

sucesso na estabilização das mudas (plantas induzidas na área); 

2 - Entender os padrões hidrológicos normais que controlam a distribuição e o 

sucesso na fixação e crescimento das espécies de mangues escolhidas; 

3 - Avaliar modificações no ambiente original que atualmente previne o sucesso 

secundário natural; 

4 - Criar um programa de recuperação para restaurar a hidrologia apropriada e se 
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possível utilizar o recrutamento de propágulos naturais para fixação das plantas; 

5 - Utilizar somente o plantio de propágulos, mudas coletadas ou mudas 

cultivadas após determinar (através das fases 1 e 2) se o recrutamento natural não 

proverá a quantidade de muda com sucesso de estabelecimento, taxa de estabilização,ou 

taxa de crescimento das amostras estabelecidas como o objetivo do projeto. 

4.8 – Benefícios Econômicos dos Projetos Ambientais 

Uma forma de aplicar os estudos ambientais no mercado financeiro é negociar 

os créditos de carbono. É uma saída para empresas poluidoras se adequarem em função 

de um investimento em tecnologias limpas ou seqüestro do carbono atmosférico. 

A quantificação é feita com base em cálculos, os quais demonstram a quantidade 

de dióxido de carbono a ser removida ou a quantidade de gases do efeito estufa que 

deixará de ser lançada na atmosfera com a efetivação de um projeto.  

O Protocolo de Kioto atribui regras para reduzir a concentração dos gases 

causadores do efeito estufa (GEE) na atmosfera. Por isso, os países industrializados se 

comprometeram a reduzir as emissões de GEE em 5.2% em relação aos níveis de 1990, 

durante o período de 2008 e 2012. Os países integrantes do Anexo 1 da Convenção 

devem seguir os compromissos de redução listados no Anexo B do protocolo, com 

exceção dos países em processo de transição para uma economia de mercado (EITs).  

Para os países em desenvolvimento, como o Brasil, o protocolo não prevê 

compromissos de reduções de GEE. O principal papel dos países em desenvolvimento é 

diminuir as emissões a partir de fontes limpas de energia e atuar como sumidouro de 

dióxido de carbono (CO2) através das florestas. 

Cada crédito de carbono equivale a uma tonelada de dióxido de carbono 

equivalente. Essa medida internacional, foi criada com o objetivo de medir o potencial 

de aquecimento global (GWP – Global Warmig Potencial) de cada um dos seis gases 

causadores do efeito estufa. Por exemplo, o metano possui um GWP de 23, pois seu 

potencial causador do efeito estufa é 23 vezes mais poderoso que o CO
2
. 

O mercado de carbono funciona sob as regras do Protocolo de Quioto, onde 

existem mecanismos de flexibilização para auxiliar na redução das emissões de gases do 

efeito estufa. Um destes mecanismos é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) - único que integra os países em desenvolvimento ao mercado de carbono. Os 

outros dois mecanismos estabelecidos pelo Protocolo de Quioto são:  
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- Implementação Conjunta, realizado entre países desenvolvidos, podendo 

envolver economias em transição; 

- Mercado de emissões, somente entre países desenvolvidos, onde um país que 

tenha reduzido as suas emissões a níveis abaixo da meta pode vender esse ―excesso‖ 

para outro país, sendo os dois integrantes do Anexo 1 da Convenção.  

Este mercado funciona através da comercialização de certificados de emissão de 

gases do efeito estufa em bolsas de valores, fundos ou através de brokers, onde os países 

desenvolvidos, que tem que cumprir compromissos de redução da emissão desses gases, 

podem comprar créditos derivados dos mecanismos de flexibilização. Esse processo de 

compra e venda de créditos se dá a partir de projetos, que podem ser ligados a 

reflorestamentos, ao desenvolvimento de energias alternativas, eficiência energética, 

controle de emissões e outros. 

O preço do carbono capturado negociado varia de acordo com o mercado que é 

negociado tendo sua variação de acordo com o momento econômico noa ato da 

negociação. A figura 4.4 mostra o histórico de Abril/2008 a Abril/2010, onde obteve a 

mínima de € 6 e a máxima de € 32 Euros (Fonte: State and Trends of the Carbon Market 

2010, World Bank). 

 

 

Figura 4.4 - Preço por tonelada de carbono (CO2) equivalente nas principais bolsas de negociação.  

Fonte: State and Trends of the Carbon Market 2010, Banco Mundial. 
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Ainda de acordo com levantamento do Banco Mundial, a movimentação 

financeira em 2007 foi de US$ 64 bilhões, mais que o dobro da registrada no ano 

anterior (US$ 25 bilhões). São diversos os mercados de comercialização de créditos, 

cada um com suas particularidades. Na Europa, os valores variam (hoje) entre 28 e 38 

dólares. Já os créditos brasileiros variam entre 20 e 26 dólares. 

Dessa forma, tendo em vista o valor médio comercializado do carbono no 

mercado de ações como sendo U$$ 150 na Noruega e U$$ 5 na Argentina o 

investimento em áreas de reflorestamento pode ser uma alternativa a neutralização de 

parte do carbono atmosférico gerado pela indústria do petróleo local e desmatamento de 

outras atividades antrópicas.  

Ao aplicar a idéia de créditos de carbono na área de estudo, revelam-se ganhos 

econômicos, sociais e ambientais bastante interessantes. Tomando como base os 89,00 

ha DANTAS (2009) e multiplicando pela quantidade média de carbono seqüestrado em 

1 (um) hectare de floresta de Avicennia que é de 59,09 t/ha
-1

, tem-se: 

 

 

x 

 

  

89,00 Área viável para reflorestamento de mangue, DANTAS (2009). 

59,09 Quantidade de Carbono seqüestrado em 1 hectare de Avicennia. 

531,81 Toneladas de Carbono seqüestrado em 89,00 hectares de Avicennia. 

 

É sabido que os preços comercializados do carbono seqüestrado são variáveis, 

no entanto, seguindo o raciocínio com preços aplicados no pico máximo de cotação do 

carbono, que é aplicado na Noruega que foi de US$ 150,00 (cento e cinqüenta dólares), 

tem-se:  

 

x 

 

  

531,81 Carbono seqüestrado em 89 hectares de Avicennia. 

150,00 Valor em Dólares comercializado na Noruega por tonelada de carbono. 

U$$ 79.771,50 Total em dólares apurados no caso da inclusão da área em projetos de captura de carbono. 
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O mercado de carbono também existe fora do contexto do Protocolo, com vários 

programas voluntários de redução das emissões, como os dos EUA. A Bolsa do Clima 

de Chicago (CCX), por exemplo, vem batendo recordes de preços e de volumes. Só em 

2007, foram negociados 23 milhões de toneladas. Só nos primeiros cinco meses de 2008 

foram 37 milhões. E o preço da tonelada subiu de uma média de US$ 3,50 para US$ 

7,40. 

De acordo com a organização não-governamental Carbono Brasil, o mercado 

voluntário abre as portas para a inovação, já que não tem muitas regras preestabelecidas 

como no Protocolo de Quioto, e para projetos de menor escala que seriam inviáveis sob 

Quioto. Outras bolsas voluntárias são: 

 ECX - Bolsa do Clima Européia 

 NordPoll - (Oslo) 

 EXAA - Bolsa de Energia da Áustria 

 BM&F (Brasil) – Bolsa de Mercados & Futuros. 

 New Values/Climex (Alemanha) 

 Vertis Environmental Finance (Budapeste) 

 Bluenext, antiga Powernext (Paris) 

 MCX - Multi-Commodity Exchange (Índia) 

Com a ampliação das áreas de manguezais através de reflorestamento a 

quantidade de carbono seqüestrada será ampliada, o que reduz o impacto das emissões 

da indústria petrolífera local.  
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4.9 - Custo positivo direto na produção de Crustáceos na região 

Devido a falta de dados reais para a região, pode-se utilizar a forma direta de 

cálculo para estimar o potencial econômico da região. Outra avaliação que pode ser 

feita, segundo HEALD (1971); ODUM (1988); FONSECA (2002), 1 (um) hectare de 

manguezal preservado contém aproximadamente:  

35.000 - Siris de mangue (Callinectes exosperatus); 

830.000 - Caranguejos jovens em vários estágios;  

46.000 - Caranguejos adultos maior que 5,5 cm;  

18.000 - Guaiamuns (Cardisoma guanhumi); 

850.000 - Ostras (Cassostrea rhizophorae); 

850.000 - Unhas-de-velho (Tagelus plebeius); 

850.000 - Sururus (Mytella guianensis e M. schorruana); 

900.000 - Lambretas (Lucina pectinata); 

1.000.000 - Maçunins (Anomalocardia brasiliana). 

 

Utilizando apenas a função direta ―Caranguejo‖, outra comparação de valor 

econômico é dada pelo preço do marisco vendido no município, tendo em vista que o 

pescado depende diretamente do Mangue em alguma fase do ciclo de vida. Segundo 

DIAS, et al (2005), a produção mensal de mariscos no município de Macau é, em 

média, 459,8 kg, que é vendido nas comunidades da Reserva Biológica da Ponta do 

Tubarão por cerca de R$ 3,53 o quilo resultando em uma renda mensal por marisqueira 

de cerca de R$ 108,00. Portanto, a ampliação dos manguezais é diretamente 

proporcional ao aumento da produção de mariscos, o que trás garantia de renda as 

famílias locais, além de ampliar as funções ecológicas desse ecossistema, tendo como 

principal característica o aumento da contribuição em todos os sentidos: Ecológico, 

Econômico e Social, a base do desenvolvimento sustentável. 

Segundo SUTHAWAN SATHIRATHAI (2003), o uso direto dos manguezais 

para as populações locais nesta circunstância pode ser calculado pela formula geral do 

Valor de uso local dada por: 

∑ {Pi Qi - Ci } 

onde: P = preço de mercado do produto i (mariscos); Q = quantidade de produto coletado; C = custo 

envolvido na coleta do produto (mariscos) 
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Dessa forma, se as áreas de manguezal forem perdidas com o desmatamento ou 

recuperadas e ampliadas com reflorestamento, haverá uma ligação direta entre a perda 

ou aumento da produção do marisco comercializado.  

Ao utilizar-se da área total com potencial para reflorestamento de mangue, 

17.971,40 hectares, com a desativação dessas terras para projetos de restauração 

ecológica, todo espaço seria dotado de ampla capacidade de regeneração de Mangue, o 

que ampliaria as atividades pesqueiras e os serviços ecológicos e ambientais prestados 

por esse ecossistema quando estabilizado.  

Tomando por base o crustáceo mais comercializado na região, o caranguejo, 

segundo HEALD (1971), ODUM (1988) e FONSECA (2002), 1 (um) hectare de 

manguezal preservado contém em média 46.000 - Caranguejos adultos maior que 5,5 

cm. O referido tamanho é normalmente comercializado nos bares e restaurantes locais. 

Seguindo o raciocínio, 17.971,40 hectares, poderia enriquecer a região em 826.684.400 

unidades de caranguejos o que ampliaria sem dúvida a oferta do Crustáceo. 

Da forma como é comercializado na região, agrupados em cordas, o caranguejo 

é negociado em média a R$ 10,00 (dez reais) por corda. Uma corda é composta por 10 a 

12 unidades de caranguejos. Tendo por base que 10 cordas são vendidas por dia nos 

municípios de Macau de Porto do Mangue, tem-se uma quantidade média 

comercializada de 300 cordas/mês. Tendo em vista o investimento zero dos catadores de 

Caranguejo na captura dos crustáceos pode-se aplicar os dados na fórmula geral: 

∑ {Pi Qi - Ci }, podendo-se obter: 

 

∑ = {R$ 10,00 (preço comercializado por corda) x 300 (quantidade de cordas) – 0 (investimento)} 

 

∑ = R$ 3.000/mês 

 

No cálculo básico acima descrito, os coletores de Caranguejo, de forma geral, 

teriam uma renda regular mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).  
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CAPÍTULO 5 

– CONSIDERAÇÕES FINAIS – 
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5.1 – CONCLUSÕES 

Diante do estudo, pode-se concluir que: 

- Os resultados obtidos demonstram a importância do sensoriamento remoto e das 

técnicas de Geoprocessamento na quantificação de áreas em análises ambientais; 

- As imagens revelaram a propagação da vegetação de manguezal em comparação com 

estudos anteriores para a mesma região;  

- Os manguezais são importantes na região devido aos serviços ambientais oferecidos 

tais como pesca, turismo, retenção de carbono da atmosfera, contenção de erosão, 

filtragem biológica e área de pouso de aves migratórias; 

- A valoração econômica do ecossistema está diretamente ligada a sobrevivência de uma 

espécie, seja ela conhecida, de uso comercial ou não. Ações de manejo no ecossistema 

manguezal pode ser a peça chave para manutenção das demais atividades; 

- A fixação da linha de costa dada pelo mangue diminui o risco de alterações 

hidrológicas e oceanográficas na faixa costeira, o que retarda o processo de erosão nas 

praias e conseqüentemente a baixa nos custos de contenção desse processo; 

- O monitoramento de áreas naturais pode trazer benefícios econômicos para região e a 

indústria do Petróleo com a inclusão em projetos de captura de carbono da atmosfera; 

- É preciso sair da teoria e buscar determinar, para a região, o Fluxo Total de Carbono 

em área de manguezal de acordo com as espécies encontradas em função dos horários 

diurnos e noturnos na região; 

- As técnicas de valoração ecológica-econômica são de fundamental importância para se 

atingir o Desenvolvimento Sustentável das atividades antrópicas na região, sempre 

apoiada no tripé econômico, social e ambiental; 

- A área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Ponta do Tubarão (RDSPT) 

corresponde a 15,87% da área total de manguezal natural existente no município e 

contribui ativamente na manutenção de serviços ambientais da região, tais como: 

berçário da vida marinha, com estimativa geral de captura de 40.341,40 toneladas de 

carbono atmosférico, além da estabilização da costa e dos processos costeiros; 

- De acordo com as imagens e estudos anteriores, atualmente a perda de manguezal 

ocupado pelas atividades de Carcinicultura e Salinas é de 14.628,75 hectares, o que se 

deixa de aprisionar 1.113.101,59 toneladas de carbono atmosférico; 
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- Dentre os serviços naturais mais relevantes prestados pela floresta de manguezal, está 

a estabilidade da costa que previne a erosão costeira; aumento da oferta de peixes e 

crustáceos para as populações locais e seqüestro de 254.274,5184 toneladas de Carbono 

atmosférico com a manutenção da floresta existente de 3.341,76 hectares existentes nos 

municípios de Macau e Porto do Mangue; 

- Caso sejam reflorestadas, as florestas de mangue promoverão o aumento da oferta de 

peixes e crustáceos na região, o que poderá, desde que se tenha um planejamento da 

captura dos crustáceos, uma renda dos moradores locais como exemplo a venda de 300 

cordas de caranguejo garantiria R$ 3.000,00 em renda; 

- O Método de Custo de Oportunidade é bastante oportuno, pois assegura o bem 

ambiental como estratégia de uso no futuro além de garantir e preservar o que se tem 

atualmente na região; 

- O Método de Custo de Reposição/Recuperação tenta prever quanto vale recuperar uma 

área em função do bem estar que se deseja atingir seja como oportunidade de 

recuperação ambiental ou negociação no mercado de bens e futuros.  

5.2 – RECOMENDAÇÕES 

Como recomendações o estudo propõe: 

- Deve-se aprofundar as pesquisas sócio ambientais afim de estabelecer uma concreta 

relação de dependência entre a comunidade local e os manguezais; 

- Dados como relação real de pessoas dependentes do manguezal; valor do produto 

comercializado; Estimativa da quantidade de espécies economicamente viáveis 

(Caranguejo; Mexilhão, Ostras) por hectare de mangue; Correta aferição do fluxo de 

carbono das espécies locais/hectare bem como a determinação do potencial de 

crescimento dos vegetais, são imprescindíveis para maior precisão na avaliação do 

potencial econômico da região; 

- Maior envolvimento dos municípios envolvidos na elaboração de políticas 

preservacionistas para os manguezais da área de abrangência; 

- Para maior precisão e quantificação do seqüestro de carbono atmosférico, é necessário 

o cálculo de fluxo desse elemento na região das espécies encontradas; 

- É necessário o monitoramento periódico das espécies encontradas na região com 

relação ao seu crescimento em áreas lamosas presentes na região; 
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- Para melhor entendimento da região, deve-se elaborar um mapa com potencial de 

plantio, com indicação de solos propícios ao crescimento de manguezal, características 

físico-químicas e relação com canais de maré e drenagens naturais (Rios e Riachos); 

- Montagem e operação de um viveiro de mudas de manguezais com intuito o 

reflorestamento experimental nas áreas indicadas no referido mapa; 
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ANEXO 1 – Estatística da Imagem, LANDSAT, 07/Agosto/2009 
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