
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

 

 

 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE - PRODEMA  

 

 

 

 

 

 

PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ECOSSISTEMA 

MANGUEZAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE SABIAGUABA: 

MODELO DE CONTRATO E OUTRAS MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO. 

 FORTALEZA, CEARA, 2013.   

 

 

 

 

 

MARCO ANDRÉS GONZÁLEZ CARANTON 

Fortaleza, 2012 

 

 

 



2 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE - PRODEMA  

 

 

 

PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ECOSSISTEMA 

MANGUEZAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE SABIAGUABA: 

MODELO DE CONTRATO E OUTRAS MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO. 

 

 

 

 

MARCO ANDRÉS GONZÁLEZ CARANTON 

 Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em  

Desenvolvimento e Meio Ambiente PRODEMA como parte das  

exigências para a obtenção do título de Mestre, sob a  

orientação do Prof. Antonio Jeovah de Andrade Meireles. 

 

 

 

  

Fortaleza, 2012 

 



3 

 

 

MARCO ANDRES GONZALEZ CARANTON  

 

PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ECOSSISTEMA 

MANGUEZAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE SABIAGUABA: 

MODELO DE CONTRATO E OUTRAS MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO. 

  

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em  

Desenvolvimento e Meio Ambiente PRODEMA como parte das  

exigências para a obtenção do título de Mestre, sob a  

orientação do Prof. Dario Mayorga.  

Aprovada em:  

BANCA EXAMINADORA  

_________________________________  

Prof. Antonio Jeovah de Andrade Meireles. 

Universidade Federal do Ceará (UFC)  

 

______________________________________  

Profa. Dra. Elizabeth da Conceição Santos 

Universidade do Estado de Amazonas (UEA) 

 

___________________________________  

Prof. Dr. Edson Vicente da Silva 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

Fortaleza, 2012. 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Memória do meu Pai.  

 

 

 

 



5 

 

Agradecimentos.  

 

Agradeço Primeiramente a meu Deus por me permitir realizar meus estudos em Meio 

Ambiente no Brasil. A experiência me permitiu ampliar minha visão sobre as realidades a 

serem contempladas na hora de outorgar soluções às diversas problemáticas da sociedade 

moderna. 

 

A minha mãe por me dar a vida e me apoiar em todas as etapas da minha formação como 

pessoa e como profissional.  

 

A meu pai que me entregou toda sua vida e desde o céu guia meus passos. 

 

A meu Orientador que semeou no meu coração a necessidade de reavaliar as esferas da 

sustentabilidade, e amplo minha visão critica sobre o modelo imposto de desenvolvimento. 

Seu sentido de humanidade e pertença pelos nossos recursos reforçou meu pensamento do 

que a terra é de quem a trabalha, do que os ecossistemas funcionam como um sistema que 

não pode ser quebrantado e do que o ser humano deve procurar as maneiras de subsistir 

sem submeter ao meio ambiente nem aos seus semelhantes.  

 

A minha esposa que me apoio durante todo o processo do mestrado e me complementava 

com seus conhecimentos sobre economia dos recursos naturais. 

 

À Universidade Federal do Ceara por me permitir realizar este maravilhoso curso de 

Mestrado e realçar a importância de outorgar visões transversais aos estudos do meio 

ambiente.



6 

 

RESUMO 

Os manguezais são ecossistemas frágeis, mas imprescindíveis para a subsistência de 

diversos serviços ecossistêmicos e modos de vida das comunidades tradicionais locais, 

porem vem sendo ameaçados seriamente pela sociedade lazer, encabeçada pela expansão 

imobiliária e pela extração desmesurada dos recursos naturais. O manguezal das unidades 

de conservação; Parque Natural Municipal das Dunas (PNMD) e Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Sabiaguaba na cidade de Fortaleza não é uma exceção do anterior. O 

desjeito direto e indireto de afluentes industriais e domésticos, o péssimo manejo do lixo e a 

crescente invasão urbana têm provocado sérios impactos, impedindo assim a continuação 

do ciclo natural de vários outros ecossistemas e bloqueando as funções do manguezal como 

zona de amortecimento do Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba. Cientes das 

problemáticas abordadas, os estudos evidenciaram um conjunto de composições sociais e 

institucionais para a restauração deste ecossistema através da compensação aos moradores 

locais pela execução de práticas de conservação, com benefícios socioambientais e 

empoderamento para os custódios dos recursos. A metodologia utilizou uma valoração 

sócioecologica de caráter qualitativo para os serviços do ecossistema manguezal e analise 

de custos (de oportunidade, de implantação e de manutenção). Os resultados mostraram 

evidentes possíveis melhoras nas condições socioeconômicas das comunidades locais, 

superando os ingressos que eles recebem e brindando prestações que lhes permitam 

melhorar sua condição atual, a conformação de um fundo comum composto por diversos 

atores institucionais e melhorias nas funções ecossistêmicas do manguezal e suas 

proximidades. Os resultados também proporcionaram a sistematização de diretrizes 

ambientais e sociais para a garantia da qualidade ambiental dos ecossistemas e continuidade 

dos vínculos comunitários relações extrativistas com o território. Uma possibilidade de 

atuar como mais um elemento na consolidação do plano de manejo das Unidades de 

Conservação das Dunas de Sabiaguaba. 

 

PALAVRAS CHAVES: Serviços Ecossistêmicos (S.E), Bioestabilização, Valoração 

Sócioecologica, Externalidades Ambientais, Instrumentos de Comando e Controle, 

Poluidor Pagador, Protetor Recebedor, Isenções impositivas, Avaliação Participativa, 

Valoração Participativa.      
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RESUMEN 

Los manglares son ecosistemas frágiles, pero esenciales para la subsistencia de muchos 

servicios ecosistemicos y modos de vida de las comunidades tradicionales, sin embargo 

vienen siendo seriamente amenazados por la sociedad láser; encabezada por la expansión 

inmobiliaria y por la extracción desproporcionada de los recursos naturales. Los manglares 

de las unidades de conservación; Parque Natural de las Dunas (PNMD) e Área de 

Protección Ambiental (APA) de Sabiaguaba en Fortaleza no son una excepción a lo 

anterior, el arrojo directo e indirecto de residuos industriales y domésticos, el mal manejo 

de la basura y la creciente invasión urbana han causado graves impactos, lo que impide la 

continuación del ciclo natural de varios otros ecosistemas y el bloqueo de las funciones de 

los manglares como zona de amortiguamiento del Parque Municipal Natural de las Dunas 

Sabiaguaba. Conscientes de las cuestiones abordadas, la propuesta tiene como objetivo 

restaurar este ecosistema a través de la compensación a los habitantes locales por la 

ejecución prácticas de conservación con beneficios socio-ambientales y el empoderamiento 

de los custodios de los recursos. La metodología empleo una valoración socio-ecológica de 

carácter cualitativo para los servicios del ecosistema manglar y el análisis de costos (de 

oportunidad, de implantación y mantenimiento). Los resultados mostraron una mejoría 

evidente en las condiciones socioeconómicas de las comunidades locales, superando los 

ingresos que reciben y brindando prestaciones que les permita mejorar su actual condición, 

la conformación de diversos tipos de fondos para financiar el programa, y mejoras en las 

funciones de los ecosistemas manglar y sus proximidades. Los resultados también 

proporcionaron la sistematización de directrices ambientales y sociales para la garantía de 

la calidad ambiental de los ecosistemas e continuidad de los vínculos comunitarios, 

relaciones extractivas con el territorio. Una posibilidad de actuar como un elemento 

complementario en la consolidación del plano de manejo de las unidades de conservación 

de las Dunas de Sabiaguaba.    
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1. INTRODUÇÃO. 

 

Tenemos que empezar a buscar una forma de gestionar los ecosistemas en su 

conjunto, porque no se pueden desmenuzar pieza a pieza, es necesario comenzar a 

coordinar y gestionar nuestros recursos como un verdadero sistema, algo que por 

ahora aún no hemos conseguido.”Ted Danson 

 

O homem, durante sua evolução socioeconômica, priorizou a visão antropocêntrica 

clássica da sua existência e, por conseguinte, dispôs de todos os bens naturais da forma 

como melhor lhe aprouvesse. Como resultado deste complexo e prolongado processo, o 

planeta vem experimentando níveis crescentes de degradação ambiental e perda da 

biodiversidade.  

O bem-estar da sociedade depende significativamente dos benefícios oferecidos 

pelos ecossistemas naturais, melhor chamados Serviços Ambientais (SA) ou Serviços 

Ecossistêmicos (SE); as pessoas, as empresas e a biodiversidade em se mesma dependem 

destes serviços, para insumos de matéria prima, processos de produção e estabilidade do 

clima (GONZÁLEZ, 2007). 

No entanto, o processo acelerado do desenvolvimento econômico a qualquer preço, 

da urbanização desordenada e sem planejamento e do crescimento do padrão de consumo 

insustentável, são fatores que representam uma grande ameaça para os ecossistemas e para 

a manutenção e provisão de importantes serviços como formação dos solos, controle da 

erosão, ciclagem de nutrientes, provisão de recursos hídricos em qualidade e quantidade, 

armazenamento de carbono na atmosfera entre muitos outros.   

Os que sofrem as consequências dos impactos ao ambiente natural, já não são 

exclusivamente os países pobres; fenômenos recentes como o terremoto em Japão, 

evidenciam que não sabemos como a natureza poderia se manifestar em relação às 

atividades humanas, toda vez que as sociedades industrializadas produzem riscos 

“controláveis” e outros que escapam ou neutralizam seus mecanismos de controle.  

Nesta ordem de ideias o modelo teórico de uma sociedade de risco se faz necessária, 

na medida em que as ameaças produzidas ao longo da sociedade industrial começam a 

tomar forma. Dentro das sociedades do risco as atividades antrópicas extrapolam o conceito 
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geopolítico de território e as limitações da soberania, os estados não conseguem mais 

limitar as atividades dos indivíduos nem das pessoas jurídicas.  

A sociedade de risco confirma-se uma vez afronta suas duas grandes crises: Em 

todas as esferas do mundo (Acadêmicas, sociais, políticas) vêm se redirecionando a 

concepção da vida no planeta, conceitos como “segurança”, “bem-estar”, “qualidade de 

vida” obedecem hoje a fatores mais geocêntricos que antropocêntricos, evidenciando assim 

a marcada falência da modernidade (Crise geracional).  

Embora no mundo inteiro venha acontecendo uma “conscientização ambiental” e 

revoluções sociais como a pegada ecológica repensem a visão da sociedade frente à 

natureza; os impactos negativos no meio ambiente não cessam e as áreas urbanas 

continuam crescendo impiamente sobre as reservas florestais (Crise Ecológica).  

 No Brasil, precatados com o crescimento industrial nos países tropicais, criou-se 

por meio da lei 9985 do ano 2010, o que se denomina como o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), a fim de impedir que as multinacionais 

mineiras com propósitos extrativistas e de apropriação dos recursos, causarem impactos 

irreversíveis dentro de ditas áreas de uso e usufruto do povo Brasileiro. 

As Unidades de Conservação Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba e 

Área de Proteção Ambiental (APA) de Sabiaguaba são importantes dispersoras de fluxos de 

matéria-energia, na provisão e manutenção de bens e serviços ambientais para cidade de 

Fortaleza, representando unidades relevantes para o clima local e para a soberania 

alimentaria das comunidades inseridas dentro da paisagem.  

A estrutura metodológica desenvolvida para elaboração do Plano de Manejo da 

(UC’s) referida garantiu ampla participação da sociedade em todas as etapas (seminários de 

planejamento, atividades de campo, proposta de monitoramento e recuperação das áreas 

degradadas, Plano de Uso Público) para efetivamente direcionar a implantação das 

estratégias de alcance dos objetivos definidos. 

Para consolidar os espaços de participação que coajudem na consecução dos 

objetivos traçados no plano de manejo; institui-se o que vêm sendo denominando de Fator 

Verde (fV).  

Considerando-se por Fator Verde (fV), uma metodologia que aborda de maneira 

sistêmica a harmonização do crescimento urbanístico e as diversas dimensões da 
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sustentabilidade, conforme à manutenção dos resquícios de bosques, mata ciliar, 

ecossistemas dunares, estuários, manguezais e outras importantes fontes de bens y serviços 

ecossistêmicos característicos da região. 

A paisagem definida para a área de estudo integra-se pelos fluxos de matéria-

energia interconectados através dos sistemas hídricos (Manguezal, rios, estuários, lagoas, 

laguna, água subterrânea), componentes do relevo, sazonalidade climática, cobertura 

vegetal, fauna e as ações antrópicas, dentro do complexo processo de crescimento urbano 

em áreas naturais. Selecionou-se o ecossistema manguezal como foco principal desta 

pesquisa devido a sua relevância para a manutenção e bio-estabilização do resto de 

ecossistemas e da zona em geral.    

Com o propósito de propor instrumentos de gestão compatíveis à execução da 

metodologia (fV), nas duas Unidades de Conservação referidas, este trabalho visa 

apresentar um modelo de contrato em esquemas de Pagamentos pelos Serviços Ambientais 

(PSA), para o resgate e melhoria das áreas representadas pelo ecossistema Manguezal e 

proximidades, um modelo com visão de governança pública que seja uma ponte entre os 

interesses dos beneficiários dos S.A e os provedores dos mesmos (custódios dos recursos).  

O ecossistema manguezal por disposição legal é uma aérea de preservação 

permanente APP. Estas áreas têm dois atributos principais: - utilidade pública e interesse 

social - ao tema devem ser apresentados, dados pelo artigo 1º, inciso IV e V na Lei 

4.771/65, também dados pela Medida provisória MP 2.166-67/01 

IV - utilidade pública: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 

saneamento e energia; e c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em 

resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; 

V - interesse social: a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da 

vegetação nativa, tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 

erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução 

do CONAMA; b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena 

propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não 

prejudiquem a função ambiental da área; e c) demais obras, planos, atividades ou projetos 

definidos em resolução do CONAMA; 
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Neste sentido elucida-se a brecha legal para que seja aplicado um instrumento de 

natureza socioeconômica com o principal fim de resgatar as imprescindíveis funções do 

manguezal, a ampliação da margem de ação sobre áreas de proteção permanente vêm sendo 

analisada com grande interesse pelo CONAM. Nós sumamos neste interesse toda vez o 

ecossistema manguezal sofre de um serio impacto negativo causado pelo desjeito de 

afluentes industriais e domésticos, péssimo manejo do lixo entre outros e consequentemente 

exige de medidas que visem a sua restauração e conservação permanente.     

A proposta visa à facilitação de uma política publica local baseada na compensação, 

e que realize substancialmente as inter-relações entre os partícipes do plano de manejo 

traçado para as duas Unidades de Conservação.  

Na America Latina, a execução de esquemas de PSA para áreas protegidas constitui 

um dos cinco temas prioritários dentro do Programa de Cooperação da Organização de 

Alimentação e agricultura das Nações Unidas (FAO). “Fortalecimento do Manejo 

Sustentável dos Recursos Naturais em Áreas Protegidas na America Latina”, é um 

programa da FAO que visa o fortalecimento das redes de parques naturais e sua capacidade 

institucional, análises y formulação de políticas e programas para a gestão de áreas 

protegidas, e promover a integração regional e a participação cidadã no manejo das 

mesmas. (FAO/OAPN). (2008). 

A proposta do modelo de contrato em esquemas de PSA, dentro da execução da 

metodologia (fV), integra-se para fazer das Unidades de Proteção Integral Parque Natural 

Municipal das Dunas de Sabiaguaba (PNMDS) e das Unidades de Uso Sustentável Área de 

Proteção Ambiental de Sabiaguaba (APA), o que se denomina como o Bairro Ecológico de 

Fortaleza. Uma importante fonte de serviços ecossistêmicos que vêm sendo sitiada por uma 

grande expansão urbana, a qual ameaça sua estabilidade natural e exige medidas de 

proteção e regulação. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Levando em consideração as zonas definidas para as duas UCs de Sabiaguaba, de 

acordo com o Plano de Manejo, e estabelecendo como referente os fluxos de serviços e os 

ecossistemas inseridos na área; pranteiam-se como objetivos da pesquisa os seguintes: 
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1.1.1 OBJETIVO GERAL  

 

Promover a estruturação teórica de um modelo de contrato em Pagamentos pelos 

Serviços Ambientais (PSA), baixo uma perspectiva de gestão publica, e como parte 

integrada da metodologia Fator Verde (fV), a ser implementada no manguezal das 

Unidades de Conservação de Sabiaguaba. Isto devido a sua relevância para a 

Bioestabilização da Paisagem, tanto no Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba 

como na Área de Proteção Ambiental APA de Sabiaguaba.   

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

Do objetivo geral desprendem-se os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliar os principais serviços ecossistêmicos do Ecossistema Manguezal e 

Adjacências inseridas nas unidades de conservação de Sabiaguaba em aras de 

induzir um grande processo de Bioestabilização e inserção social na Zona.  

 Realizar uma avaliação socioecológica na área e zonas de influencia selecionadas 

para o desenvolvimento do modelo de gestão publica em PSA. 

 Identificar os provedores dos serviços ecossistêmicos.   

 Caracterizar das fontes de financiamento ou compradores potenciais.  

 Elaborar um modelo de contrato em PSA para o resgate, melhoria e conservação 

permanente do ecossistema manguezal e proximidades das duas unidades de 

conservação de Sabiaguaba.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

O referencial teórico divise em vários eixos os quais se apresentam de maneira de 

maneira sintetizada sublinhando os aspectos mais relevantes de cada tema. Em primeira 

medida se expõem os principais tipos de serviços do ecossistema para depois mostrar o 

avanço dos instrumentos de proteção. Como segunda medida se explica o conceito de 

PSA com todos seus elementos. O terceiro eixo chamado Perspectiva Geral dos 

Serviços Ecossistêmicos mostra uma definição do conceito de serviços ambientais, suas 
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principais funções e como a compensação esta relacionada a cada um deles.   

   

2.1 Serviços Ambientais e Instrumentos de Proteção. 

Historicamente os ecossistemas naturais proporcionam uma ampla variedade de 

serviços ambientais à sociedade humana, exemplo disso são a ciclagem de minerais, em 

especial carbono, nitrogênio e fósforo, armazenamento de água em bacias hidrográficas, 

reservatórios e aquíferos, regulação de gases que afetam o clima (CO2, NO2, CH4 e CFC), 

a proteção de habitat utilizados na reprodução e migração de espécies, entre outros. 

As anteriores potencialidades oferecidas naturalmente estão adquirindo importância 

crescente em todos os âmbitos por duas principais razoes, a primeira pela crescente perda 

de ecossistemas em todo o globo terrestre, e a segunda pelas possibilidades atuais de 

mercado que se estão desenvolvendo através da conservação dos recursos e serviços 

ambientais. 

Os Serviços Ecossistêmicos podem ser definidos como todos aqueles componentes 

da natureza diretamente desfrutados, ou utilizados para o bem-estar do ser humano.  

Também podem ser entendidos como os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas 

(MEA, 2005)  

As funções ecossistêmicas são reconceitualizadas enquanto serviços do ecossistema 

na medida em que determinada função traz implícita a ideia de valor humano, ou seja, uma 

função passa a ser um serviço ecossistêmico quando ela apresenta possibilidade/potencial 

de ser utilizada para fins humanos. (HUETING et al.,1997 apud ANDRADE; ROMEIRO, 

2009). 

A avaliação de Ecossistemas do Milênio (EME, 2010), o estudo mais exaustivo na 

matéria feito até hoje, e que envolveu aproximadamente 1.300 cientistas do mundo, 

concluiu que mais de sessenta por cento (60%) dos ecossistemas do planeta estão-se 

utilizando de maneira insustentável. Só a partir dos anos 60s os países tropicais perderam 

mais de 500 milhões de hectares de coberta florestal, ao mesmo tempo em que o consumo 

mundial de produtos florestais cresceu 50 % (CASAS, 2008).  

 

Conforme ao Quadro 1: Os ecossistemas podem oferecer diversos serviços 

ambientais, dentro dos mais conhecidos encontram se os seguintes: 
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Quadro 1: Tipos de Serviços Ambientais segundo sua Categoria. 

 

Categoria de serviços Tipos de Serviços 

Serviços de Manutenção Formação do solo, ciclagem de nutrientes, 

produção primaria. 

Serviços de Aprovisionamento Alimentos, água potável, madeira para 

combustível, fibra, bioquímica, recursos 

genéticos.   

Serviços de Regulação Regulação climática, de doenças, 

regulação e purificação da água, regulação 

de danos naturais, polinização.  

Serviços Culturais Espirituais, religiosos, recreativos, 

estéticos, educacionais, herança cultural.  

Fonte: Adaptado de MEA (2003, apud ANDRADE; ROMEIRO, 2009). 

 

As políticas tradicionais baseadas nas abordagens de comando-e-controle adotadas 

pelos governos, têm se mostrado ineficientes para conter o avanço da degradação. 

A Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, o primeiro 

consenso político mundial sobre o meio ambiente, considerado pelos teóricos como o 

marco histórico do direito internacional do meio ambiente, desenvolveu-se num ambiente 

de tensões e divergências: A tensão entre os governos Leste-oeste, a não presença da 

URSS, e as notáveis divergências entre as nações líderes e os países do “terceiro mundo”, 

fez da reunião um encontro polarizado.  

A visão dos governos daquela época era que as problemáticas ambientais e as 

perdas dos biomas no planeta tinham sido causadas pela miséria e pelo subdesenvolvimento 

econômico, e que eles eram as principais fontes de poluição. Consequentemente, dispor de 

alimentos em cadeia, habitação e complexos residenciais, assistência médica, emprego e 

condições sanitárias, tinha mais prioridade do que reduzir a poluição da atmosfera e 

conservar as florestas. Ou seja, o “desenvolvimento” não poderia ser sacrificado por 

considerações ecológicas, dado uma vez que essa preocupação poderia prejudicar as 

políticas de industrialização na América Latina, África e na Ásia. 
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Na visão de Tonhasca Jr. (2010), a aplicação da lógica mercantilista aos recursos 

naturais sobre as simples conversão de bens em capital levou ao fracasso destes enfoques 

precedentes para alcançar um verdadeiro desenvolvimento sustentável, e em contrapartida a 

criação de sistemas onde os usuários das terras são compensados pelos serviços ambientais 

que as mesmas geram, compatibilizando assim os seus incentivos junto com os da 

sociedade em geral.  

Os esquemas de Pagamentos Por Serviços Ambientais (PSA) são uma ferramenta 

dentro desta nova filosofia, a qual explicitamente reconhece a necessidade de criar pontes 

entre os interesses dos donos das terras e os usuários dos serviços ambientais que as 

mesmas geram. Através deste mecanismo criam-se fontes adicionais de renda para os 

usuários de terras que captam poucos ingressos e recebem poucos benefícios sociais, dando 

cunho prático a princípios constitucionais como da participação cidadã, democracia, 

protetor recebedor, entre outros. 

O PSA tem o potencial de oferecer oportunidades às comunidades marginadas de 

ser compensadas pela restauração e conservação dos ecossistemas. Este é um ponto crítico 

para a venda, porque as rendas de muitas comunidades rurais provém de atividades 

baseadas nos recursos naturais, como a silvicultura e a agricultura, de onde os ganhos 

flutuam comummente segundo as estações do ano. 

Por tanto, os pagamentos periódicos pelos serviços ambientais poderiam 

proporcionar uma fonte confiável de rendimentos adicionais como empregos adicionais 

dentro da comunidade. Inclusive um pagamento modesto, entregado periódica e 

confiavelmente durante muitos anos, pode prover um incremento significativo na renda 

total ao mesmo tempo em que proporciona um mecanismo para adotar manejos da terra 

mais sustentáveis. (KATOOMBA GROUP, 2007) 

 

2.2 Pagamentos por Serviços Ambientais: Definição e Componentes Dentro do 

Tripé da Sustentabilidade. 

Todos os esquemas de PSA compartilham o objetivo de proporcionar serviços 

ambientais cuja oferta é escassa devido à falta de compensação; com o fim de apresentar 

um mecanismo em que ditos serviços se ofereçam de maneira eficiente quanto a custos em 

longo prazo.  

http://traductor.universia.net/traducirTextoHome.do


22 

 

Os esquemas de PSA procuram atribuir um determinado valor aos serviços 

ambientais e estabelecer sistemas adequados institucionais, de fixação de preços e 

redistribuição que conduzam a mudanças de comportamento e a práticas de uso do solo 

sustentáveis e socialmente aceitáveis (ECOVERSA, 2007).   

Para esse propósito o esquema PSA valora economicamente as externalidades 

ambientais positivas por meio da transferência de recursos financeiros dos beneficiários de 

certos serviços ambientais, para quem lhos provêm ou são fiduciários dos recursos 

ecossistêmicos.  

A lógica de um esquema de (PSA) é que as comunidades que estão em condições de 

proporcionar serviços ambientais devem receber uma compensação pelos custos em que 

incorrem e que quem se beneficia com ditos serviços devem pagá-los. 

Sven Wunder oferece-nos uma definição integral do que é PSA. Ele define o esquema 

como uma transação voluntária, onde um Serviço Ambiental (SA) bem definido (ou um uso 

da terra que asseguraria esse serviço) é ‘comprado’ por ao menos um comprador de SA, a 

pelo menos um provedor de SA, SOMENTE se o provedor assegura a provisão do serviço 

ambiental transacionado (condicionamento). (MARTINEZ, 2008) 

A anterior definição tem vários aspetos importantes, a serem analisados durante o 

transcurso da pressente pesquisa: Consentimento, Objeto, Partes, Reconhecimento 

Econômico, Prazo, e Obrigações das Partes.    

 

2.2.1 Consentimento: De acordo com a definição adotada do PSA, a participação 

nestes esquemas é voluntária, não pudendo se configurar em parte de um esquema quem 

vise o cumprimento de uma obrigação. O fato de ser voluntaria a participação no esquema 

conota algo muito importante, pois sempre que os fins sejam conservacionistas, um 

financiamento de PSA estará disposto a pagar a um provedor de S.E, ainda nas zonas que 

não tenham serviços à vista, isto é criando um novo serviço onde antes não existia. 

Esta possibilidade faz com que a visão de conservar mude substancialmente, pois a 

conservação em se mesma volta-se á um serviço, e os moradores das terras vão-se ver 

recompensados por aquilo.  

O anterior representa a apertura dos espaços de participação entendidas por 

(ROGERS ET AL, 2007) onde os atores sociais assumem um papel ativo no planejamento, 
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implementação, e monitoramento dos projetos que afetam seu próprio desenvolvimento, 

graças a que foram outorgados para os mesmos poderes e informação de parte de toda a 

sociedade em geral e fundamentalmente dos entes oficiais do governo, levando ao mesmo 

tempo a execução de importantes  princípios da democracia, da cidadania, da informação, 

da educação e da participação ambiental.   

Os atores sociais incluem os cidadãos que se beneficiam do desenvolvimento, entre 

eles os pobres, grupos de pessoas desfavorecidas tais como mulheres, crianças, indígenas, 

minorias, e outros grupos étnicos, e as comunidades complexas em que elas vivem. 

Eles são também o governo, setor privado, e a sociedade civil (incluindo os 

institutos acadêmicos e de pesquisa), sindicatos dos trabalhadores, organizações religiosas, 

partidos políticos, a mídia, fundações, e especialmente o serviço social ou às organizações 

não governamentais com orientação advocatícia ou ONGs locais, aos níveis de distrito, 

província e nacional. Instituições de cooperação internacional como Kaatombagroup, 

WWF, GEF, são também atores sociais; estes últimos em grande importância no 

desenvolvimento de instrumentos de natureza socioeconômica e composição jurídica como 

o esquema de PSA.  

 

2.2.2 O Objeto: Num esquema de PSA o objeto é a atividade (obrigação de fazer ou 

não fazer) ou uso do solo, que deve estar relacionada com a manutenção, ou aumento do 

serviço ambiental existente, ou a provisão de um serviço ambiental determinado. É 

importante fazer a aclaração que, por mandato constitucional não são objeto transação nem 

os recursos naturais não renováveis, nem os bens e serviços que destes se derivam, pois são 

bens de propriedade da união, e, portanto, excluem-se do comércio. Por tanto a Atividade 

deve ser particularizada completamente para mensurar sua influência na manutenção e 

provisão do serviço ambiental determinado. 

Existem numerosas atividades econômicas que envolvem recursos naturais, muitas 

vezes levando para um desbalanceamento na quantidade e qualidade dos fluxos dos SA. 

Atividades econômicas que respeitem as propriedades biológicas da natureza e os ciclos 

ecológicos podem incrementar a disponibilidade desses serviços e pelo tanto gerar 

benefícios para a sociedade como um todo. 

2.2.3 As Partes: Dentro do Esquema de PSA, as partes se denominarão assim: 



24 

 

Provedor e Comprador. O provedor do serviço pode ser uma pessoa natural ou jurídica, de 

direito público ou privado, o qual em sua qualidade de proprietário ou possuidor do lote 

esteja disposto a realizar uma atividade, a dar um uso do solo ao lote, que aumente, 

mantenha ou proveja um serviço ambiental determinado. Ressaltamos de novo que as ações 

às que este sujeito o provedor do serviço não podem estar contempladas para ele como 

obrigatórias em nenhum regulamento ou ato administrativo concreto.  

O Comprador do serviço pode assim mesmo, ser uma pessoa natural ou jurídica, de 

direito público ou privado, geralmente o comprador é quem recebe os benefícios do 

serviço, seja de maneira direta ou indireta, ainda que em outros esquemas possa ser quem 

represente aos beneficiários do serviço ambiental; e que está em disposição de realizar o 

pagamento. 

Respeito às partes e aos sujeitos participantes no desenvolvimento de um esquema 

de PSA, é importante assinalar que em função a eles e aos recursos, o PSA abrange três 

importantes dimensões da sustentabilidade, sinaladas por Rogers Et al, (2003) de uma 

maneira integral:  

Dimensão Social: Através do apoio às comunidades para aproveitar os benefícios 

do seu entornou e assim evitar os movimentos migratórios às grandes cidades, onde se 

desestruturam as famílias, diminuíram sua qualidade de vida e agravam-se os problemas 

das áreas urbanas incapazes de atender necessidades mínimas dessa população.  

Dimensão Econômica: Envolve um aumento na renda per – capita dos provedores 

do serviço ambiental, encontrando um custo de oportunidade pelas praticas agrícolas com 

fins à conservação alem duma política complementaria de apoio ao esquema como 

subsídios e incentivos fiscais e criação de mercado para emissões contaminantes.  

Dimensão Ecológica: Conservando os solos a traves da manutenção das florestas, 

preservação das fontes hídricas e conservação da biodiversidade. 

Como os esquemas de PSA vão cobrando relevância, existem propostas dispersas 

que dão a entender a alternativa de integrar sistemicamente vários serviços ambientais em 

um só modelo de PSA; Isto devido a que, levando em conta os ciclos naturais entendemos 

que mantendo as florestas em pé, com um rígido plano de manejo florestal, cobrem-se a 

prolongação de vida dos solos, a proteção da diversidade biológica, tanto de espécies 

migratórias como de espécies endêmicas e por ultimo a preservação e qualidade das bacias 
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hidrográficas.    

2.2.4 Reconhecimento Econômico: Em termos gerais, por reconhecimento 

econômico se entende o valor que o comprador lhe paga ao vendedor pela aquisição de um 

bem e/ou serviço. O reconhecimento econômico, nos esquemas de PSA está 

exclusivamente relacionado com a atividade que se compromete o provedor a realizar para 

aumentar, manter ou prover o serviço ambiental. O reconhecimento não necessariamente 

tem que se realizar em dinheiro, pois existem pagamentos diferenciados, os quais se 

explicaram no transcurso da pesquisa. 

Um assunto importante de asinalar nesta seção é que de modo ininterrupto os 

ecossistemas provêm serviços vitais cujo valor econômico é muito superior aos lucros 

gerados pela exploração tradicional dos bens e serviços que ali repousam. Tais serviços 

antes eram omitidos em avaliações financeiras por serem difusos e de difícil quantificação.  

Em 1996, porém, 12 economistas e ecólogos, coordenados por Robert Costanza, 

propuseram-se a estimar o valor de todos os serviços prestados pelos ecossistemas. Eles 

dividiram a superfície do planeta em 16 biomas, de florestas tropicais até recifes de corais, 

e definiram 17 categorias de serviços. O resultado foi a surpreendente estimativa de US$ 33 

trilhões por ano, quase o mesmo valor do produto interno bruto mundial.  (CONSTANZA 

ET AL, 1997) 

2.2.5 Prazo: É o termo, que se fixa para o cumprimento da obrigação. O contrato de 

PSA deverá estipular um prazo razoável, que permita o cumprimento do objeto da 

transação, de conformidade com o programa que se desenhe para tal fim. Em todo caso, os 

contratos não poderão ter um prazo superior à do programa o que quer dizer que o esquema 

não é perpetuo senão que existe em virtude duma necessidade, a conservação.   

2.2.6 Obrigações das Partes: Se entendem como todos aqueles aspectos que devem 

cumprir-se por cada uma das partes, para o cumprimento do objeto contratual. As 

obrigações deverão incluir as relacionadas com o acompanhamento da atividade, uso do 

solo ou o serviço ambiental. Assim mesmo poderá, em alguns casos, contar com cláusulas 

que assegurem não só o cumprimento das obrigações, senão, que em caso de não se 

cumprir, possa a parte cumprida exigir a indenização pelos prejuízos causados. 
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2.3 Perspectiva Geral dos Serviços Ecossistêmicos. 

Os estudos sobre os serviços ambientais e a forma em que influem nas sociedades 

vêm crescendo nos últimos anos, tanto em número como em complexidade. Propuseram-se 

várias definições para descrever e entender as interações entre o meio ambiente natural e as 

sociedades.  

Os esquemas de PSA se centram em ditos serviços ambientais para os quais existe 

demanda de mercado ou para os que pode surgir dita demanda nas condições adequadas. Os 

serviços vigentes compreendem quatro categorias: 

 Os serviços hídricos. 

 O sequestro de carbono. 

 A conservação da diversidade biológica. 

 A beleza cênica. (Unisfera, 2010) 

 

A Lei Florestal da Costa Rica (Ley 7575, Art.3, inciso k), oferece-nós uma 

definição integrada dos serviços ambientais nos seguintes termos: Os que brindam as 

plantações florestais e a as matas ciliares e que incidem diretamente na proteção e o 

melhoramento do médio ambiente. São os seguintes: mitigação de emissões de gases de 

efeito estufa (fixação, redução, sequestro, armazenamento e absorção de carbono), proteção 

da água para uso urbano, rural ou hidrelétrico, proteção da biodiversidade para conservação 

e uso sustentável, científico e farmacêutico, investigação e melhoramento genético, 

proteção de ecossistemas, formas de vida e beleza cênica natural para fins turísticos e 

científicos.  

O Quadro 2 relaciona os serviços ambientais associados às florestas e as suas 

funções: 

 

Quadro 2 - Funções Ecossistêmicas e Serviços Ambientais da Floresta. 

Serviços Ambientais Funções Exemplos 

1. Regulação de gases Regulação de composição química 

atmosférica 

Balanço CO2/02, SOx, entre outros.  

2. Regulação de clima Regulação da temperatura global, 

precipitação e outros processos 

climáticos locais e globais. 

Regulação dos gases de efeito estufa. 
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3. Regulação de distúrbios Capacidade do ecossistema de 

responder e se adaptar a flutuações 

ambientais 

Proteção contra tempestades, 

inundações, estiagens, resposta do 

habitat a mudanças ambientais. 

4. Regulação hídrica Regulação dos fluxos hidrológicos Provisão de água (irrigação, 

agroindústria, transporte aquático). 

5. Oferta de água Armazenamento e retenção de água. Provisão de água através de bacias, 

reservatórios e aquíferos. 

6. Retenção de sedimentos Detenção do solo dentro do 

ecossistema. 

Prevenção da perda de solo por vento, 

etc., armazenamento de água em lagos 

e charcos. 

Controle de inundações 

7. Formação de solos Processo de formação de solos. Mineralização de rochas e acumulação 

de matéria orgânica. 

8. Reciclagem de nutrientes Armazenamento, reciclagem interna, 

processamento e aquisição de 

nutrientes. 

Fixação de nitrogênio, fósforo, 

potássio, etc. 

9. Tratamento de resíduos Recuperação de nutrientes móveis, 

remoção e decomposição de excesso 

de nutrientes e compostos. 

Tratamento de resíduos, controle de 

contaminação e desintoxicação. 

10. Polinização Movimento de gametas florais. Provisão de polinizadores para 

reprodução de populações de plantas. 

11. Controle biológico Regulação trófica dinâmica de 

populações 

Efeito predador para o controle de 

espécies, redução de herbívoros por 

outros predadores. 

12. Refúgio de espécies Habitat para populações residentes 

migratórias. 

Sementeiras, habitat de espécies 

migratórias, locais.  

13. Recreação Fornecer oportunidades para 

atividades recreativas 

Ecoturismo, pesca esportiva, entre 

outros 

14. Cultural Fornecer oportunidades para usos não 

comerciais 

Estética, artística, educacional, 

espiritual, valores científicos do 

ecossistema.  

Fonte: Adaptado de Izko, et al (2003).  

 

As praticas para conservação das fontes hídricas são também objeto de numerosos 

esquemas de PSA. A lista de serviços hidrológicos proporcionados pelos ecossistemas 

florestais, e que são considerados dentro dos PSA vigentes, incluem: 

 Regulação dos fluxos: Manutenção em temporada de secas e controle de caudal. 

 Manutenção de qualidade hídrica, controle da erosão e retenção de sedimentos, 

ciclagem de nutrientes (por exemplo, fósforo e nitrogênio), controle das 



28 

 

substâncias químicas e salinidade.  

 Manutenção de habitas aquáticos: Mantendo a temperatura da água, áreas de 

sombra em rios e riachos, mantendo as quantidades adequadas de nutrientes e 

fragmentos de madeira na água (LANDELL-MILLS, Y PORRAS. 2005).  

 

Os serviços hídricos providos pelas florestas são complexos e muitas vezes não 

ficam bem compreendidos. Os serviços das florestas para a conservação das bacias 

hidrográficas dependem de muitos fatores particulares, como o terreno, a composição do 

solo, espécies de arvores, mistura de vegetação, clima e sistemas vigentes de gestão.  

Alem do anterior, as bacias hidrográficas podem experimentar flutuações 

estacionais anuais, as quais fazem quase impossível a projeção e quantificação da provisão 

dos níveis específicos de serviços hídricos num momento determinado. (FAO, 2006)  

Os serviços da diversidade biológica estão também com frequência associados a 

esquemas de PSA. A biodiversidade pode, por tanto, mensurar-se em termos de 

ecossistemas, espécies e diversidade genética. A lista dos serviços biológicos que podem 

ser parte dos esquemas de PSA inclui a proteção de ecossistemas de valor particular, 

habitas naturais, espécies, recursos genéticos e outros. (ONU, 2012). 

O Sequestro de Carbono é um importante serviço ecossistêmico provido pelas áreas 

protegidas florestais e por tanto faz também parte de numerosas iniciativas de PSA. A 

vegetação (árvores, arbustos, e gramados) através do processo de fotossíntese, absorve gás 

carbônico da atmosfera, e durante certo tempo armazena carbono orgânico na planta e na 

biomassa da raiz (geralmente durante o período de vida respectivo). Quando o material 

orgânico se deteriora, um corpo chamado “piscina de carbono” é criado no solo 

(KULSHRESHTHA et al, 2000).  

Desta maneira, a concentração excessiva de dióxido de carbono se reduz, 

contribuindo para a mitigação do efeito estufa, cujas consequências econômicas e humanas 

podem ser imensuráveis. A floresta fixa o carbono em sua biomassa e no solo, evacua 

grandes porcentagens de carbono nas águas de chuvas, e torna mais lenta a oxidação 

biológica do carbono que se encontra dentro e sobre a superfície do solo (BURNEO, 1999). 

 Embora este serviço beneficie à comunidade local, nacional e internacional, seus 

custos são geralmente assumidos pelos países industrializados.  
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Por ultimo, os serviços de beleza cênica associam-se principalmente com o valor 

estético ou cultural que se outorga a lugares específicos. Os serviços de beleza da paisagem 

podem incluir a proteção de lugares de patrimônio natural, recifes de coral, santuários 

culturais ou inclusive formas de vida tradicional, como parte do enfoque de conservação 

entre cultura e meio ambiente.  

Poucos esquemas de PSA incluem disposições a respeito desses serviços, mesmo 

que resultem difíceis de quantificar e avaliar devido a sua base cultural. A inclusão destes 

serviços, não entanto, cresce na medida em que aumentam a consciência cultural e a 

indústria turística mundial. (MAYRAND E PAQUIN, 2004). 

 

O Quadro três 3 ilustra os quatro serviços ambientais mais implementados em 

esquemas de PSA, os benefícios associados á eles e adicionalmente os elementos aos quais 

os pagamentos estão diretamente relacionados.  

 

QUADRO 3: Formas de Comercialização de Serviços Ambientais. 

 Proteção dos 

recursos 

Hídricos 

Proteção da 

Biodiversidade 

Sequestro ou 

Armazenamento 

de Carbono 

Beleza cênica 

Serviço Ambiental (Por exemplo: 

redução da 

sedimentação em 

áreas a jusante, 

melhora na 

qualidade da água, 

redução de 

enchentes,  

aumento de fluxos 

em épocas secas, 

manutenção de 

habitat aquático, 

controle de 

contaminação 

de solos) 

(Por exemplo: 

Proteção das 

funções de manter 

os ecossistemas 

em funcionamento, 

manutenção da 

polinização, 

manutenção de 

opções de uso 

futuro, seguros 

contra choques, 

valores de 

existência) 

(Por exemplo: 

Absorção e 

armazenamento de 

carbono na 

vegetação e em 

solos).  

(Por exemplo: 

Proteção da beleza 

visual para 

recreação)  
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Paga se por... Reflorestamento 

em matas ciliares, 

manejo de bacias 

hidrográficas, áreas 

protegidas, 

qualidade da água, 

direitos pela água, 

aquisição de terras, 

créditos de 

salinidade, 

servidões de 

conservação etc. 

Áreas protegidas, 

direitos de 

bioprospecção, 

produtos amigos da 

biodiversidade, 

créditos de 

biodiversidade, 

concessões de 

conservação, 

aquisição de terras, 

servidões de 

conservação 

etc. 

Tonelada de carbono 

não 

emitido ou 

sequestrado 

através de Reduções 

Certificadas de 

Emissões 

(ERU), créditos de 

offsets de carbono, 

servidões de 

conservação etc. 

Entradas, 

permissões de 

acesso de longo 

prazo, pacotes de 

serviços 

turísticos, acordos 

de uso 

sustentável de 

recursos naturais, 

concessões para 

ecoturismo, 

aquisição e 

arrendamento de 

terras etc. 

Fonte: Adaptado de Landell-Mills e Porras (2002). 

 

2.3.1 Impactos dos Sistemas de PSA. 

A eficiência de um esquema de PSA mesura-se em termos de efetividade do serviço 

ambiental negociado. Por tanto a linha base é muito importante para determinar a mudança 

na melhoria dos serviços ambientais adicionais (WUNDER, 2006). Embora no nível latino-

americano existam poucos estudos para quantificar os impactos dos esquemas de PSA, 

pode se estabelecer que aqueles dependem do desenho do esquema, a organização social 

das partes (compradores, vendedores e intermediários), e da zona de aplicação, entre outros 

aspectos. (Martinez, 2008)  

Talvez um dos impactos mais notáveis tenha sido a diminuição do desmatamento 

ilegal e da conversão de zonas de agricultura e pecuária em florestas, contribuindo dessa 

forma para a conservação e recuperação da cobertura florestal. 

 Igualmente, favoreceu o decrescimento de incêndios florestais, a diminuição da 

erosão dos solos, o incremento da biodiversidade, a redução da pressão da lenha por bosque 

natural, a proteção de habitas aquáticos, a diminuição de sedimentação, a redução dos gases 

de efeito estufa, o fomento da infiltração e a redução do uso de agrotóxicos. (CUELLAR 

ET AL , 1999; FAO– REDLACH, 2004). No aspecto social, os impactos foram 

basicamente a geração de emprego, os processos de transferência de tecnologias, a 

educação ambiental, a capacitação florestal, a geração de uma alta sensibilidade ambiental 
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entre as populações participantes, e o incremento da renda para os participantes bem como 

para as localidades onde se executam os projetos. (WUNDER, 2006; CUELLAR N. ET 

AL, 2005).   

 

2.4 O Fator  Neurálgico nos Esquemas de PSA: O Pagamento. 

As compensações aos usuários envolvem os pagamentos em efetivos, as 

compensações não monetárias ou uma mistura de ambos. Alguns fatores que parecem ter 

certa influência sobre a forma de compensação incluem: Os objetivos do esquema, a fonte 

de financiamento, o tipo de usuário e o tipo de serviço.  

Os pagamentos em efetivo incluem: 

 Pagamentos Diretos Públicos. 

 Pagamentos Diretos Privados. 

 Transferências por Via Preços.  

Os primeiros são executados através de mecanismos de PSA estatais, em que o 

estado atua como “comprador” dos SA e paga diretamente aos provedores. Os fundos para 

ditos pagamentos podem provir de impostos estabelecidos para financiar atividades 

particulares de conservação, pagamentos de direitos, subsídios, ou vendas diretas de SA a 

compradores nacionais ou internacionais.  

Os segundos se apresentam quando os compradores dos SA são ONGS nacionais e 

internacionais, empresas privadas ou indivíduos que efetuam pagamentos diretos aos 

provedores pelos SA providos.  

Nos últimos, os provedores são compensados através do “Premium” que recebem os 

produtos certificados como amigáveis com o ambiente, provenientes das suas terras; este 

“Premium” é pago pelos consumidores dos ditos produtos. (BID, 2010) 

Os pagamentos em efetivo parecem ser particularmente apropriados quando os 

provedores dos SA sacrificam parte da sua renda para cumprir com o contrato do PSA (p.e, 

deixam de produzir cultivos comerciais para conservar áreas críticas para a proteção das 

bacias). 

 Os pagamentos em efetivo também parecem ser adequados quando os donos da 

terra devem realizar investimentos em suas propriedades para obter certificações ecológicas 

ou adotar sistemas de produção amigáveis com o ambiente. Isto se observa, 
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particularmente, com aqueles fazendeiros pequenos e médios que possuem pouca 

disponibilidade de capital, e que encontram dificuldades em financiar os investimentos 

requeridos, pelo que o pagamento em efetivo os provê de liquidez adicional para superar 

esta limitante. (WUNDER, S. 2005)  

Em contrapartida, as compensações não monetárias se efetuam por meio de diversas 

maneiras. Não obstante sua diversidade, as mais comummente empregadas são as 

seguintes: (i) provisão de capacitação ou assistência técnica, (ii) pagamentos “em espécie”, 

(iii) isenções impositivas e (iv) obras de infraestrutura comunitária. 

 

As compensações não monetárias parecessem ser viáveis em situações em que 

cumprir com o contrato do PSA não requer a realização de investimentos iniciais que 

demandem de dinheiro em efetivo. Não obstante, as compensações não monetárias 

requerem de avaliações prévias respeito à conveniência do seu uso. (WUNDER, 2001) 

A compensação baseada na assistência técnica é uma forma conveniente quando, 

para aderir ao esquema de pagamento, os provedores de SA devem adquirir novos 

conhecimentos e tecnologias para executar práticas florestais ou agrícolas que sejam 

sujeitas de compensação do PSA. Dependendo das disponibilidades de capital do usuário 

da terra, a assistência técnica pode ser mais efetiva se está acompanhada de compensação 

em efetivo ao mesmo tempo. (PAGIOLA E GUNARS, 2004).  

As compensações “em espécie” incluem, entre outras, os pagamentos na forma de 

sementes melhoradas ou plantações de árvores, por exemplo. Nesse caso o tipo de 

compensação é conveniente examinar previamente as preferências dos provedores do S.A 

em receber esse modo de pagamento. O seguinte exemplo ilustra este ponto. 

 Na bacia hidrográfica do rio “Os Negros” em Santa Cruz, Bolívia, estabeleceu-se 

um sistema de PSA em que as comunidades da parte baixa, pagam uma colmeia por ano 

aos fazendeiros das partes altas que se comprometam voluntariamente a proteger o 

fragmento florestal nas suas terras. (FUNDAÇÃO NATURA, 2002) 

No entanto, observou-se que nem todos os potenciais provedores preferiam a 

alternativa das colmeias já que a mesma requeria  trabalho e habilidades adicionais que nem 

todos possuíam ou desejavam adquirir.  

Da mesma maneira, compensações baseadas em isenções impositivas devem ser 

http://traductor.universia.net/traducirTextoHome.do
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avaliadas em termos do seu impacto fiscal e da sua viabilidade no longo prazo. As 

propostas de utilizar isenções impositivas como pagamentos pelos serviços ambientais 

estão geralmente dirigidas a reduzir ou excetuar do pagamento de impostos prediais aos 

donos das terras que geram os SA. (ROBERTSON, E WUNDER, 2005). 

Isenções impositivas foram exitosamente utilizadas em Colômbia para promover 

usos da terra amigáveis com o ambiente e para retirar da produção áreas destinadas à 

regeneração natural. No entanto, muitos dos governos municipais locais, particularmente os 

que comandam territórios fundamentalmente rurais, têm como principal fonte de renda 

fiscal os impostos prediais. Consequentemente, nesses casos, deve-se levar em 

consideração o impacto fiscal que a execução de um mecanismo de pagamento baseado em 

isenções impositivas levará sobre as arcas (orçamento) do governo local. (CORREA, 

ARTEAGA, E VALLEJO, 2009).  

Por último, as compensações em obras de infraestrutura representam pagamentos 

grandes, irreversíveis e únicos por adiantado que só podem ser utilizadas em nível de 

comunidade. Este tipo de compensações constituiriam duvidosos incentivos para que os 

provedores de SA provessem o fluxo de SA no longo prazo, já que não teria sanção 

individual em caso de não cumprimento.  

Uma possível solução a este problema seria que em caso de não cumprimento por 

parte de algum dos usuários, existisse a possibilidade de aplicar uma sanção comunitária ao 

mesmo (P.e, uma privação de usufruir a obra). Em todos os casos esta forma de Pagamento 

pode contribuir no cooperativismo das comunidades e gerar uma consciência coletiva na 

manutenção, provimento e melhoria dos fluxos de S.A. (WUNDER, 2005). 

 

2.5 PSA No Brasil. 

As experiências de PSA no Brasil são escassas relativas à dimensão, riqueza natural 

e potencial de oferta de serviços ambientais no país. O maior número de experiências se 

encontra localizado nas regiões sul e sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A região Nordeste é a que menos desenvolveu 

experiências de PSA, destacando-se o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercados e 

Serviços Ecológicos), implantado nos estados de Pernambuco e Ceará. (GONZÁLEZ, 

2011) 
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Nas entidades territoriais de Paraná e Minas Gerais, no Brasil, as municipalidades 

recebem (5%) do imposto estatal de vendas para financiar programas de conservação na 

parte alta da bacia e proteger assim as fontes de água potável. Este programa levou à 

conservação de um milhão de hectares de terreno no estado do Paraná e mais de um milhão 

de hectares em Minas Gerais. (MAY. ET AL,  2002).    

Também no Brasil, o organismo de manejo de água de São Paulo contratou 

contribuir com (1%) da sua renda fiscal para financiar atividades de conservação e 

restauração florestal na bacia hídrica Corumbatai. (BISHOP, 2002) 

Outros exemplos que evidenciam que o PSA já é uma realidade no pais, são os 

seguintes: O Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas (ANA), por 

exemplo, remunera proprietários de terras que preservam suas propriedades nas bacias 

hidrográficas do Rio Guandu, no Rio de Janeiro; no sul de Minas Gerais, na bacia do Rio 

Jaguari, que abastece o Sistema Cantareira; nas microbacias do Rio Moinho e do Rio 

Cancã, em Joanópolis (SP) e Nazaré Paulista (SP); na Bacia do Ribeirão Piripau no Distrito 

Federal; e no Espírito Santo, na bacia do Rio Benevente. (ANA, 2009) 

O Projeto Oásis – Maciço de Baturité, tem como objetivo estimular a conservação 

de áreas naturais por meio de um mecanismo de pagamento por serviços ambientais, de 

longo prazo, providos por propriedades privadas localizadas no território do maciço de 

Baturité, no Estado do Ceará, contribuindo para a melhoria da qualidade e da quantidade da 

água na bacia hidrográfica do Rio Pacoti, com ênfase nos municípios de Guaramiranga, 

Mulungú, Pacoti, Baturité, Palmácia e Redenção. (FMAC, 2012) 

 

2.6 Aspetos Legais na Instituição do Pagamento por Serviços Ambientais-PSA. 

 

Um dos fatores que tem comprometido a efetividade dos mecanismos de PSA no 

Brasil e no mundo é a falta de um marco legal onde os programas possam apoiar-se 

juridicamente. 

 Desde 2007, deputados federais vêm elaborando Propostas de Lei (PL) que 

materializem instrumentos de compensação, tais como: a Proposta de Lei n. 972/2007, que 

propõe pagamentos em dinheiro ou espécie (produtos, serviços, etc.) para aqueles que 

produzam ou conservem os serviços ambientais; a Proposta de Lei n. 1190/2007, que 

http://traductor.universia.net/traducirTextoHome.do
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propõe o Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais – Programa Bolsa 

Verde; subscritos ao PL n. 792/2007, A Proposta de Lei n. 1667/2007, que propõe a criação 

do Programa Bolsa Natureza e a Proposta de Lei n. 1920/2007, que institui o Programa de 

Assistência aos Povos da Floresta – Programa Renda Verde. 

Soma-se ao anterior o tramite na câmera dos deputados da Proposta de Lei n. 

5487/09 que institui a Política Nacional dos Serviços Ambientais e o Programa Federal de 

Pagamentos por Serviços Ambientais, esta proposta já foi aprovada pela comissão 

ambiental da mesma câmera.  

No âmbito estadual, o estado do Espírito Santo já possui um Programa de Serviços 

Ambientais instituído pela Lei Estadual n. 8995; e o estado de São Paulo possui um projeto 

de lei estadual semelhante em tramitação. Recentemente, os governos e as organizações da 

sociedade civil promoveram eventos (Seminários, Cursos, etc.), de âmbito nacional e 

estadual, com o objetivo de discutir o mecanismo de Pagamentos por Serviços Ambientais. 

(GONZÁLEZ, 2011) 

 

2.6.1 Constituição Federal. 

Por ser um conceito relativamente novo, não é de surpreender que o PSA não se 

mencione na Constituição Federal do Brasil, a qual foi instituída em 1988. No entanto o 

artigo 225, sobre o meio ambiente estabelece que ele pertence ao povo e deve ser defendido 

e preservado para as gerações futuras, e atribui este dever ao Estado e à sociedade.  Esboça-

se a responsabilidade do Estado neste âmbito, incluindo a proteção da flora e a fauna, a 

criação de Unidades de Conservação, o fomento da educação ambiental, o requisito de 

avaliações de impacto, e o controle das atividades que poderiam ser prejudiciais para as 

pessoas e o meio ambiente.  

Adiciona-se que as operações mineiras devem reparar os danos que causam ao 

médio ambiente e assinala que aqueles que se dediquem a atividades prejudiciais para o 

médio ambiente serão penalizados. No artigo 21, a Constituição estabelece que a União 

deva criar um Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos e definir os critérios para 

adjudicar o direito de uso dos recursos hídricos.  

A classificação dos recursos hídricos, como um bem público pela Constituição 

Federal e o papel central que se atribui ao governo, em questões relacionadas com a água, 

http://traductor.universia.net/traducirTextoHome.do


36 

 

são elementos fundamentais no desenho institucional dos sistemas de PSA hídricos. 

 

2.6.2 Marco Jurídico Para Um Esquema de PSA. 

O tema do PSA possui três dimensões a saberem: 1) Ecológica e Geográfica; 2) 

Econômica e Social; e 3) Legal, de Políticas y Programas. Cabe assinalar que bastante 

literatura e estudos de caso têm se desenvolvido para analisar as duas primeiras dimensões 

(Ecológica e Econômica), enquanto os estudos da dimensão Legal, de Políticas e Programas 

esta começando a apresentar interesse e resultados por parte da academia e do mundo 

científico em geral. (CASAS, 2008). 

Alguns teóricos assinalam desde o ponto de vista Jurídico que os contratos de PSA 

podem se apresentar mediante acordos voluntários e privados que só exigiriam se ajustar às 

regras e garantias básicas da legislação civil de cada país; mas também têm enfatizado a 

necessidade de criar algum marco legal para garantir as condições institucionais na 

realização de transações que tenham por objeto a provisão de Serviços Ecossistêmicos 

(S.E).    

 E o anterior não só para que o estado garanta a realização de transações entre 

agentes privados senão para que desenvolva uma estrutura pública de mercado para os 

serviços ambientais, exemplo do anterior é Costa Rica, cujo pais estabeleceu um Fundo 

Nacional de Financiamento Florestal (FONAFIFO) para administrar o programa nacional 

de pagamentos pelos serviços ambientais, dando um marco jurídico próprio y uma estrutura 

institucional sólida.  

No que concerne à definição do PSA, têm se identificado duas correntes: A 

primeira, parte do suposto que o PSA é um acordo privado, voluntario e condicionado no 

qual o provedor do serviço ecossistêmico garanta o subministro do mesmo. 

 A segunda definição é mais ampla onde o provedor de um serviço do ecossistema é 

compensado por parte do beneficiário do mesmo, com relação a esta definição cabe não só 

os acordos privados senão outras financeiras para a conservação, tais como incentivos 

socioeconômicos, isenções tributárias, taxas de remuneração, entre outras. (FAO, 2007) 

A revisão de normas relacionada com esquemas de PSA apresenta um fator 

importante, pois na atualidade estão surgindo propostas de políticas e programas de 

conservação baseadas na aplicação de estes mecanismos; em Colômbia, Panamá e mesmo 



37 

 

no Brasil já se estão aprovando leis nacionais que procuram implementar uma estratégia 

nacional em PSA e incentivar às comunidades rurais voltar-se à alternativa de prover 

serviços ecossistêmicos.   

Por outro lado é importante destacar o debate acerca de quais instrumentos são 

considerados PSA e quais não, é por isso que existem diversas definições do termo, 

algumas mais amplas do que outras. 

 Não entanto, para os fins de este estudo assume-se que o principio central dos 

esquemas de PSA consiste em que os provedores dos serviços ambientais sejam 

compensados pela conservação, manutenção e melhoria dos mesmos enquanto os 

beneficiários dos serviços pagam por aquilo (PAGIOLA ET AL, 2003).  

A questão fundamental na hora de outorgar um marco jurídico-institucional para o 

PSA é levar em conta o equilíbrio entre desenvolvimento social e ambiental. Para isto 

alguns autores salientam que é necessário dar um enfoque mais integrado ao conceito do 

PSA. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 

A proposta metodológica para a implementação da estratégia em PSA para o 

ecossistema manguezal das unidades de conservação de Sabiaguaba levará em conta quatro 

elementos chaves que orientaram todo o transcurso da proposta. Estes elementos são 

assinalados pela (FAO, 2007) como imprescindíveis para um programa de PSA bem 

sucedido, os quais sejam: 

(i) Um sistema de produção ou mudança no uso da terra. 

(ii) Os serviços do ecossistema produzidos. 

(iii) Os benefícios alcançados pela produção dos Serviços Ecossistêmicos.  

(iv) O mecanismo de pagamento.       

Levando em conta os anteriores aspectos e os objetivos da presente investigação, 

aborda-se uma metodologia de tipo exploratório de caráter qualitativo, onde a partir do 

analise das informações teóricas e práticas com respeito aos esquemas de PSA, e das 

informações dos serviços ecossistêmicos concentrados na área, se propõe um modelo de 

contrato de PSA abordando uma perspectiva de Gestão Pública que potencialize benefícios 

sociais, econômicos e ambientais e complemente-se com as metas abordadas tanto no plano 

de manejo como na metodologia Fator Verde (fV) financiada pelo governo Suíço.   

A metodologia do trabalho considera uma serie de passos sugeridos e utilizados por: 

(MARTINEZ, 2008); (MAYRAND & PAQUIN, 2004) E (KATOOMBA GROUP, 2007). 

 Definir e avaliar os serviços de um ecossistema em particular. 

 Propor os planos de produção ou de mudanças no uso da terra para prover os 

Serviços Ecossistêmicos que sustenta o acordo de PSA. 

 Determinar a valoração sócio-ecológica dos serviços. 

 Identificar os compradores Potenciais.  

 Considerar se a venda se realizará no nível individual ou coletivo.  

 Escolha do fundo que vai financiar a implementação do esquema; considerando um 

fundo de natureza publica que gire os pagamentos e capte recursos de diversas 

fontes.  

Cabe assinalar que a avaliação a respeito de cada serviço ecossistêmico determinado 

será referenciada por três perguntas chaves sugeridas por (KATOOMBA GROUP, 2007), 

as quais sejam:  
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 Qual serviço ambiental existe nas terras onde um vendedor potencial têm direitos 

evidentes para utilizar os recursos y/ou de propriedade do mesmo? 

 Quem se beneficia destes serviços ecossistêmicos e/ou esta sofrendo problemas 

devido à redução da disponibilidade dos mesmos?  

 Quais são as práticas de manejo do recurso que renderão os resultados ecológicos 

desejados, dentro de um grau possível de certidão científica?  

É importante considerar ainda neste passo à existência de incentivos perversos que 

estejam criando um efeito negativo na manutenção e provisão de serviços ambientais, é 

também se existem políticas ou instrumentos que estejam apoiando a degradação dos 

ecossistemas, a remoção ou modificação destas melhoraria substancialmente o cenário para 

PSA. 

 

3.1 Delimitação da Área De Estudo. 

Para a presente pesquisa se escolheu todos os trechos representados pelo 

ecossistema manguezal e adjacências devido a que esta zona oferece um considerável fluxo 

de serviços, somado à importância deste ecossistema para a Bioestabilização da Paisagem 

geral nas Unidades de Conservação de Sabiaguaba. 

A paisagem abrange as duas zonas delimitadas no plano diretor participativo e no 

projeto Orla destinadas para as Unidades de conservação da cidade de Fortaleza. 

Nestas Zonas os índices foram detalhados no diagnóstico ambiental: ZPA 3 – Zona de 

Preservação Ambiental do Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba; e ZIA 

Sabiaguaba – Zona de Interesse Ambiental de Sabiaguaba. 

As zonas selecionadas foram priorizadas devido a sua superposição e para dar 

continuidade à abordagem metodológica executada no plano de manejo, quer dizer se 

visara à proteção do ecossistema manguezal e adjacências a partir da integração dos 

ecossistemas com a definição dos fluxos de matéria e energia nas duas Unidades inseridas 

em Sabiaguaba.  A seguinte figura ilustra a paisagem da área selecionada para este estudo. 
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Figura 1 – Mapa Localização das UCs de acordo com o Projeto Orla de Fortaleza (FORTALEZA, 

2006). 

 

Embora o ecossistema manguezal esteja representado dentro do Parque Natural das 

Dunas, se decidiu incluir dentro a área de abrangência a Área de proteção Ambiental APA 

de Sabiaguaba. O anterior salientado no fato de que por disposição do plano de manejo 

reconhece-se a APA de Sabiaguaba como Zona de Interesse Ambiental (ZIA), figura criada 

pelo Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza.  

O Plano Diretor participativo de Fortaleza, o qual brinda um Macrozoneamento 

sócio-ecológico para a cidade, define as Zonas de Interesse ambiental como áreas 

originalmente impróprias à ocupação do ponto de vista ambiental, áreas com incidência de 

atributos ambientais significativos em que a ocupação ocorreu de forma ambientalmente 

inadequada. 

Dentro dos objetivos dessas Zonas destacam-se entre outros: Compatibilizar a 

conservação dos sistemas ambientais com uso sustentável dos recursos naturais; qualificar 
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os assentamentos existentes, de forma a minimizar os impactos decorrentes da ocupação 

indevida do território elevando os níveis da qualidade ambiental; disciplinar o processo de 

uso e ocupação do solo; assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais; regular o uso 

admissível dessas áreas, de modo a compatibilizar com os objetivos de conservação da 

natureza; promover educação ambiental. 

 Os limites da área de estudo estão compreendidos ao nordeste e sudeste pelo 

Parque Natural Municipal Das Dunas de Sabiaguaba (PNMDS) ao norte pelo manguezal e 

desembocadura do rio Cocó; ao sudoeste e ao noroeste pelo bairro Sabiaguaba e ao sul pelo 

manguezal do rio Pacoti e praia da Cofeco.  

 

3.2 Paisagem de Sabiaguaba. 

A análise integrada da paisagem de Sabiaguaba representa um componente de elevada 

complexidade em sítios urbanos e periurbanos – diversidade e integração dos sistemas 

naturais, urbanos e suburbanos e culturais - e, no contexto das duas Unidades de 

Conservação, a síntese dos indicadores dinâmicos ambientais, sociais e econômicos: 

 Paisagem natural, O conjunto apresenta contrastes internos em setores com antigas 

áreas de mineração de arei que foram incorporados ao sistema “natural” devido sua 

importância no contexto de funções ambientais inerentes ao campo de dunas e 

estuários. 

Áreas previstas para ações institucionais (recuperação de áreas degradadas com replantio 

do conjunto da vegetação nativa para ampliar as estruturas florísticas e faunísticas).  

 Paisagem urbana, fruto da dinâmica do crescimento urbano, implementação dos 

marcos legais de gestão do solo urbano com equipamentos residenciais, comerciais 

e de serviços, indústrias, vias de acesso e transporte.  

Representam as duas unidades de conservação de Sabiaguaba repletas de atividades 

humanas e dinâmica ambiental com complexos espaços construídos, cultivados, bosques 

associados às áreas úmidas e danos ambientais relacionados com desmatamento e 

contaminação dos recursos hídricos. (MEIRELES 2012) 

A complexidade do conjunto de ecossistemas nas Unidades de Conservação de 

Sabiaguaba diversifica os tipos de serviços ambientais criando um ambiente favorável para 

o estabelecimento de empreendimentos turísticos.  



42 

 

No entanto, o fato desta zona possuir importantes aquíferos e pouca ou nula 

regulamentação, tem incentivado o estabelecimento de invasões habitacionais, criando um 

desbalanceamento das condições naturais no ambiente e por outro lado abrindo a brecha do 

estado de vulnerabilidade socioambiental nas populações da “periferia” costeira Cearense. 

Problemas estruturais são acentuados, principalmente causados pelo desconhecimento 

da valoração integral das amenidades ambientais e arqueológicas, acarretando um grave 

conflito entre interesses individuais e ações coletivas no uso dos recursos, situação 

preocupante toda vez se corre o risco de condenar os mesmos por conta da sua demanda 

irrestrita e sobre-exploração.   

Evidencia-se uma nova racionalidade de ocupação do espaço que associa a demanda de 

uma sociedade de lazer em emergência a uma demanda por zona de trabalho (da parte dos 

pescadores) e de habitação (da parte dos retirantes). Reforça-se o conflito pela apropriação 

de zonas de praia pelos pescadores, grandes estruturas turísticas, invasões para moradia, 

pequenos agropecuaristas (FAJARDO, et al, 2012).  

 

3.2.1 Aspetos Geoambientais. 

Em virtude da inter-relação e da superposição de unidades de conservação, o Plano de 

Manejo levou em conta a necessidade de intervenções em setores que extrapolaram as áreas 

definidas tanto para a Unidade de Proteção Integral como para a de Uso Sustentável. 

 Dessa forma, as proposições definidas para o zoneamento ambiental foram estruturadas 

mediante as conexões dos ecossistemas com a definição dos fluxos de matéria e energia. 

 Assim, foram estabelecidas as normas, ações e medidas levando em conta as bacias 

hidrografias dos rios Coco e Pacoti, as quais irão conduzir os demais procedimentos para 

instituir corredores ecológicos e a continuidade dos processos geoambientais e 

hemodinâmicos. (Plano de Manejo, 2010). 
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Figura2: Mapa Zona de Interesse Ambiental de Sabiaguaba. 

Fonte: Plano de Manejo das UCs De Sabiaguaba. 

 

De maneira geral, em virtude da permeabilidade de seus sedimentos, as dunas de 

Sabiaguaba possuem elevada capacidade de armazenamento hídrico. Desta forma, 

constituem o mais importante aquífero dunar deste setor sudeste da cidade de Fortaleza. 

 Foram constatadas, localmente e nas bordas das dunas móveis e fixas, nascentes de 

riachos e, quando o lençol freático aflora, a presença de um elevado número de áreas 

úmidas; ao leste formam as lagoas interdunares sobre a planície de aspersão eólica, e, a 

leste, ressurgências, originando riachos, mananciais de água doce na direção dos estuários e 

alimentando os cursos de água perenes ou intermitentes, como rios, lagoas e riachos. A 

lagoa da Gereberaba está diretamente associada a estes processos geodinâmicos e de 

sazonalidade climática. 

As formações vegetais de maior representatividade, no litoral de Sabiaguaba, são a 

Vegetação Pioneira Psamófila, a Vegetação Subperenifólia de Dunas, a Vegetação 

Perenifólia Paludosa Marítima de Mangue e a Vegetação Subcaducifólia de Tabuleiro. 

(Plano de Manejo, 2010)  
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Figura 3: Mapa da Composição vegêtacional do PNMDS e APA de Sabiaguaba.  

Fonte: Plano de Manejo do PNMDS e APA de Sabiaguaba. 

 

3.2.2 Antropização das Unidades de Conservação de Sabiaguaba.  

O processo histórico de ocupação do litoral da Região Metropolitana de Fortaleza 

provocou elevado grau de transformação da paisagem. A retirada da vegetação natural, em 

diferentes unidades paisagísticas, tem modificado a dinâmica natural e a redução da 

bioestabilidade, levando à artificialização da paisagem com seus consequentes efeitos. 

 Em função do seu estado morfodinâmico associado a um complexo conjunto de 

fluxos de matéria e energia, as paisagens litorâneas são compostas por unidades ambientais 

frágeis e vulneráveis, estando diretamente dependentes da conservação de sua cobertura 

vegetal.  

Apenas a cobertura vegetal, bem desenvolvida, pode contribuir para que os 

ambientes costeiros alcancem um estado de bioestabilização. Por outro lado, a instabilidade 

ambiental faz com que as unidades de paisagem litorânea tenham uma menor capacidade de 

resistência aos impactos ambientais. (PLANO DE MANEJO, 2010). 
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As duas Unidades de conservação apresentam atividades antrópicas que 

contribuíram para produzir ambientes completamente alterados, desmontando a estrutura 

natural de sua evolução e favorecendo a degradação ambiental de alguns setores.  

Atividades humanas pretéritas (mineração) e atuais (agricultura) modificaram 

drasticamente alguns setores produzindo impactos como o desmatamento, compactação de 

solos, poluição, entre outros. 

O Mar Litorâneo, a Faixa de Praia e a Planície de Deflação Eólica encontram-se 

seccionados pelo PNMDS, estando dispostas ao sudeste e a norte, seguindo até as 

desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó. Enquanto na área do PNMDS esses sistemas 

ambientais se encontram conservados, praticamente sem uso, na área da APA, algumas 

áreas de pós-praia (limite superior da praia) se encontram ocupadas por barracas 

comerciais.  

O maior adensamento dessas barracas está próximo à desembocadura do rio Cocó e 

na faixa conhecida como praia da Abreulândia. Existem também dois clubes de veraneio, a 

antiga colônia de férias da extinta Teleceará e a Colônia de Férias da Coelce (COFECO). 

 

 

Figura 4: Mapa dos Sistemas Antróponaturais da Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba 

 Fonte: Plano de Manejo do PNMDS e APA de Sabiaguaba. 
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O uso para fins recreativos da Faixa de Praia se concentra nos fins de semana e 

ocorre em maior densidade nas áreas onde estão dispostas as barracas. Existem duas linhas 

de ônibus, chamadas de Sabiaguaba e Abreulândia, que atendem esses pontos e nos finais 

de semana recebem um incremento para atender as demandas da população. Elas partem do 

terminal de Messejana e percorrem os bairros Lagoa Redonda e Sapiranga-Coité.  

Algumas residências dispostas da Planície de Deflação Eólica sofrem efeitos de 

constantes alagamentos, durante os períodos chuvosos de maior intensidade. Casas de 

veraneio e pousadas rústicas são as edificações de maior expressão, sendo que o 

aproveitamento turístico é muito reduzido. As dificuldades atuais de acesso e de 

infraestrutura fazem com que essa área receba pouco fluxo de pessoas, até mesmo nos fins 

de semana e feriados, a pesar da disponibilidade de transporte.  

A Planície Fluviomarinha do rio Cocó foi submetida a intensos processos de 

degradação associados ao funcionamento de antigas salinas, pela construção de barracas, e 

mais recentemente, pelas obras de construção da ponte, que liga Praia do Futuro a 

Sabiaguaba.  

As atividades de pesca artesanal ficam restritas às quadras chuvosas, quando se 

formam condições ideais de maior produtividade piscícola. No período de estiagem os 

terrenos de sua planície de inundação funcionam como pastagem para rebanho bovino. 

A área do Tabuleiro Costeiro tem sido usada principalmente para expansão urbana, 

o que, em longo prazo, pode trazer problemas de impermeabilização do solo. Existem 

grandes áreas desmatadas para a efetivação de loteamentos e venda de terrenos.  

Em virtude da falta de saneamento, esse tipo de ambiente tem recebido toda a carga 

de efluentes provenientes dos usos residenciais, como também grande parte dos resíduos 

sólidos urbanos, dada a ineficiência do sistema de coleta pública. Existem riscos iminentes 

de inundação e contaminação hídrica e consequente risco de transmissão de doenças. 

 Em termos de modificações das condições naturais, as áreas consideradas 

fortemente antropizadas (Figura 5) apresentam descaracterização profunda da paisagem 

natural, com interferências que podem comprometer seriamente a sustentabilidade dos 

ecossistemas circunjacentes.  

No setor mais ao oeste da APA, compreendendo os Tabuleiros Costeiros e a lagoa 

de Sapiranga, as atividades relacionadas à expansão urbana promovem diversas 
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interferências nas condições naturais podendo-se destacar o adensamento de edificações 

residenciais, a ocupação de áreas legalmente protegidas (APPs) e a poluição da lagoa da 

Sapiranga com resíduos e efluentes residenciais. 

As áreas parcialmente conservadas apresentam uma ocupação baixa, no entanto, não 

significa que estejam isentas dos efeitos deletérios da antropização. A Planície 

Fluviomarinha demonstra sinais de recuperação vegetal e apresenta-se praticamente livre de 

edificações. 

 

 

Figura 5: Mapa Antropização da APA de Sabiaguaba. Fonte: Plano de Manejo do PNMDS e APA de 

Sabiaguaba. 

 

Levando em consideração a forte influencia das atividades humanas sobre as 

condições naturais do manguezal em Sabiaguaba, resaltasse a necessidade de repensar os 

usos do solo e as atividades agrícolas, nesta medida a implantação de um esquema de PSA 

poderia ajudar significativamente a encontrar este equilíbrio entre as atividades 

socioeconômicas e o equilíbrio ambiental.   
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3.2.3 Situação Socioeconômica.  

As diferenças socioeconômicas entre os bairros que compõem a área de estudo, 

condicionam à uma diferenciação no uso e ocupação das lagoas. A lagoa da Sapiranga, que 

está inserida no bairro Sapiranga, apresenta forte tendência à ocupação das margens que já 

se expressa com a construção de condomínios e residências de alto padrão. 

 Este contexto decorre da grande valorização dada a esse setor da cidade, que 

engloba bairros como a Água Fria, Edson Queiroz e Sapiranga. Ao mesmo tempo, 

desenvolve-se também um intenso processo de ocupação/invasão de suas margens por uma 

população de menor poder aquisitivo.  

Entre as áreas antropizadas destacam-se por estar próximo aos limites do PNMDS, 

um setor ocupado pela horticultura, uma superfície degradada por atividades de mineração 

e que vem sendo usada como depósito de resíduos e a área ocupada por um resort 

residencial, o Porto d‘Aldeia (extremo sudeste do Parque e pertencente à APA de 

Sabiaguaba). 

Desde os primórdios, as políticas de urbanização executadas na cidade desconhecem 

a dinâmica natural, incorporando ações agressivas de intervenção. Instituem, nestes termos, 

desmonte e impermeabilização de campos de dunas, aterros de lagoas e canalização de rios, 

acreditando piamente no poder da tecnologia e baseados nos recursos econômicos. 

Pautando-se nos dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) do ano 2000, discutir-se-á a situação dos domicílios particulares em Sabiaguaba e 

adjacências (classificados quanto à espécie, aos tipos, às condições de ocupação do 

domicílio e do terreno) e as condições de saneamento (serviço de água, esgoto e coleta de 

lixo), comparando-a, quando relevante, à realidade de Fortaleza. 

No que concerne aos domicílios particulares com abastecimento da rede de água 

geral, Sabiaguaba possui 36% dos domicílios com abastecimento de água. Os domicílios 

com rede publica de esgoto abrangem apenas 17%. Toda a rede de esgoto existente se 

localiza ao oeste do Parque das Dunas, em torno da Lagoa da Sapiranga. Em Sabiaguaba o 

índice de coleta de lixo é de 55%, quanto em Fortaleza 90% dos domicílios são atendidos. 

(PLANO DE MANEJO, 2010).  
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3.2.4 Cooperativismo, Associativismo e Organização Social. 

Nas duas Unidades de conservação de Sabiaguaba o nível de associativismo da 

população é nulo. Metade dos entrevistados sindicalizados está vinculada a sindicatos de 

classe, tendo sido constatada a presença de apenas uma associação comunitária na área do 

Setor Manoel Mavignier, voltada para promover a organização dos comunitários e defender 

os interesses das famílias: a Associação Comunitária Cararu. 

A cooperação se vê favorecida na execução de esquemas de PSA, pois o principio 

central dos esquemas de PSA é a cooperação, ela tende a favorecer negociações coletivas 

com associações de usuários do solo ou cooperativas.  

Alem do anterior o Cooperativismo evidencia-se na união de forças das instituições 

de caráter bilateral que financiam e dão suporte técnico para o desenvolvimento de 

estratégias de conservação baseadas em PSA, refletindo diretamente nas comunidades esta 

necessidade de se associar.    

   

3.2.5 Atividades Agropecuárias 

Constatou-se mediante as atividades de campo e entrevistas com os moradores da 

APA de Sabiaguaba um predomínio do cultivo de hortaliças, seguido por atividades 

extrativistas (castanha de caju) e culturas de subsistência (milho e feijão). A produção de 

hortaliças e da castanha de caju destina-se à comercialização, enquanto os cultivos de 

subsistência estão voltados exclusivamente para o autoconsumo. A prática da agricultura de 

vazantes, ao longo dos cursos e mananciais de água, é relativamente difundida na região, 

com estes apresentando suas matas ciliares em grande parte degradadas. 

 

3.3 Valoração Socioecológica Dos Serviços Ecossistemicos no Manguezal E 

Adjacencias da Apa De Sabiaguaba. 

 

Geralmente existem situações em que quantificar os custos e benefícios dos serviços 

ecossistêmicos torna-se como algo irrelevante ou impossível. Os legisladores e os agentes 

de governo decidem evitar valorizações monetárias por várias razões, pode parecer 

antiético ou pensam que não é o que eles querem como cidadãos locais.  

Em tais casos, uma alternativa adequada pode integrar valores monetários e não 
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monetários sem rentabilizar um determinado conjunto de benefícios (como o valor de um 

lugar sagrado).  

 As ferramentas e estruturas alternativas para apoiar a tomada de decisão geralmente 

se concentram nas partes interessadas e, idealmente, geram cenários que atendam as 

peculiaridades de certos contextos e conflitos locais. 

Existem várias técnicas de avaliação para coletar informações qualitativas. 

Referenciados em uma das maiores obras escritas sobre ecossistemas e PSA patrocinada 

pelo PNUD, “A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade para as Autoridades 

Regionais e Locais”, (TEEB, 2010) apresentam-se as duas técnicas participativas utilizadas 

no longo da pesquisa para outorgar um valor aos serviços ecossistêmicos na área de estudo.  

Antes de explicar as técnicas assinaladas, é preciso esclarecer que elas foram 

aplicadas dentro de questionários semiestruturados realizados na área de estudo. Os 

questionários também fazem parte da metodologia aplicada, o universo compreende as duas 

Unidades de Conservação inseridas no bairro Sabiaguaba e as mostras estão representadas 

pelos moradores locais que subsistem das atividades relacionadas com os recursos naturais, 

cuja maioria mora nas proximidades da APA, mas subsistem de atividades com ingerência 

no manguezal e no PNMD.  

O questionário divide-se em três eixos: O primeiro descreve as características 

socioeconômicas da população, os segundos as problemáticas relacionadas com os 

ecossistemas na zona e a terceira a valoração outorgada para os principais serviços do 

ecossistema manguezal segundo as percepções e necessidades dos moradores locais.  

 

3.3.1 Avaliação Participativa. 

Avaliação participativa é um termo geral que descreve uma variedade de técnicas 

que incluem os dados sobre as relações, os fatores socioeconômicos e ecológicos. Os 

diversos marcos obedecem ao fato de que diferentes políticas e contextos comunitários 

exigem abordagens diferentes para seu tratamento.  

Existem vários métodos que diferem ligeiramente uns dos outros. Muitas vezes, as 

avaliações participativas são um facilitador que fornece um "ponto de entrada" para as 

partes interessadas para conhecer e discutir as oportunidades e dilemas pertinentes. Dentro 

de uma Avaliação participativa basicamente são dois os passos fundamentais a seguir: 
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Revisão e Familiarização do Contexto: Se faz necessário conhecer os 

antecedentes socioeconômicos, culturais e demográficos do lugar e das pessoas afetadas 

pela situação política, econômica e ecológica atual. Para isto um facilitador deve buscar 

informações primárias e secundárias a fim de determinar as ideias e preocupações das 

pessoas e engajá-las. O facilitador pode familiarizar com eles através da leitura de livros e 

relatórios relevantes, o envio de e-mails ou conversas pessoais.  

Primeiras Reuniões com as Partes Interessadas: Frente à existência de um 

problema ou controvérsia lhes permite aos interessados assumir a responsabilidade tanto 

como tópicos abertos para análise adicional. Existem várias maneiras para o facilitador 

tentar "cobrir todas as possibilidades", a partir da utilização de entrevistas formais e 

semiestruturadas. Uma vez estabelecido o contexto e as relações sociais, o método de 

avaliação participativa escolhe entre varias técnicas a fim de assinalar as informações 

necessárias para realizar uma análise sólida. Apresentam-se algumas técnicas relevantes 

para a avaliação dos serviços ecossistêmicos. 

3.3.2 Valoração Participativa. 

A valoração participativa é possível mediante a execução de um exercício com um 

grupo de referência no qual os agentes expressam as suas preocupações e expressam os 

seus problemas para deduzir valores indiretamente. 

Por exemplo, você pode pedir aos participantes o uso de elementos físicos (pedras, 

arroz) para representar a importância de certos fatores que são importantes para eles. 

Embora seja difícil determinar a causa, isto pode demonstrar a importância de certos 

elementos em relação aos outros. 

 Se um entrevistado utiliza seis grãos de arroz para descrever as dificuldades 

causadas pelo fornecimento irregular de água e quatro para descrever os problemas gerados 

pela ocupação urbana dentro de áreas de proteção ambiental, podemos deduzir algumas 

informações sobre a importância do suplemento da água em comparação com o 

planejamento urbano.  

Uma importante vantagem desta metodologia é que ela pode ser usada com 

comunidades analfabetas, expressando as preferências em termos de valor. 

3.3.3 Classificação 

Esta técnica oferece aos interessados a oportunidade de classificar as suas 
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preferências por ordem de prioridade. Identificam-se e quantificam as alterações possíveis, 

e estas são comparadas com as alternativas. As opções para a classificação são: 

Por pares: Comparam-se duas coisas ou atributos. O entrevistado que participa identifica 

qual serviço (ou combinação de serviços) tem maior importância. 

Matriz direta: Se mostra ao entrevistado participante uma lista de serviços ou prioridades 

para que este lhes outorgue um valor numérico (de 1 até 10, de 1 até 100, etc.). 

Reparto de um total: Se entregam aos entrevistados participantes um numero fixo de 

fichas (10, 100, etc.) as quais devem repartir entre as varias opções de serviços. Uma 

pessoa pode atribuir todas suas fichas a um serviço concreto ou dividi-las entre vários. 

O participante da muito ou pouco valor aos serviços segundo seu parecer mais 

adequado. Para o presente trabalho não se tem usado grãos de arroz, nem se deram duas 

opções por comparar, decidiu-se escolher um método de classificação similar à Matriz 

Direta.  

A metodologia utilizada proporciona informação perguntando aos moradores locais 

sobre o valor das cinco principais categorias de serviços concentrados no ecossistema 

manguezal e proximidades de Sabiaguaba. Ditos valores foram solicitados em função das 

percepções, necessidades e prioridades da comunidade local. 

Os serviços selecionados foram agrupados dentro de uma figura, atribuindo um 

valor de um até dez (1-10) para todos os serviços, quanto maior o número outorgado, maior 

a importância do serviço para a comunidade. 

Depois se realizou uma avaliação do serviço em relação a sua função ecológica e 

afetação social. Nos resultados comparam-se os valores arrojados na figura em proporção à 

função ecológica do serviço para determinar a relevância dos serviços e como será seu 

tratamento dentro da proposta de gestão pública em PSA para a área selecionada.  

Seguidamente o Marco metodológico faz uma avaliação de custos (oportunidade, 

implantação e manutenção) para a conservação de um hectare de mata ciliar, toda vez esta 

atividade é a de maior conveniência para a área devido a sua alta fragilidade e pela escolha 

preferencial nos questionários para conservar o recurso Hídrico.  

3.4 Vantagens e limitações das avaliações participativas. 

A vantagem das avaliações participativas é que elas são flexíveis, adaptáveis e 
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podem capturar (quantitativa e qualitativamente) uma variedade de tipos de dados e níveis 

de informação de indivíduos, famílias, ações individuais e setores. Esta abordagem pode 

ajudar a delinear as questões que são a fonte ou estão envolvidos em um conflito e do uso 

de recursos por um período de tempo relativamente curto. 

E o que ainda é mais importante, usando os conhecimentos e habilidades da 

população para compreender as situações e sistemas em um contexto local. Isto não só 

"arroja luz" sobre os motivos do porque as pessoas trabalham da forma que eles escolhem, 

mas também pode servir para lhes brindar autonomia sobre os seus próprios recursos.  

Isto é muito importante para melhorar a administração e gerenciamento dos recursos 

e projetos locais. Além disso, embora as avaliações participativas não precisem rentabilizar 

os valores ambientais, algumas das alterações propostas poderão ter um valor de mercado, 

direta ou indiretamente, de forma que pode ser usado como uma fonte de informação para 

análise de avaliação aos outros. 

 Como sucede com qualquer marco, as avaliações participativas também têm suas 

limitações. Dependem de um lugar específico e contexto, na prática, isso significa que não 

é fácil transferir os resultados para outras configurações. 

 Além disso, enquanto muitos órgãos governamentais aceitam de bom grau a 

participação cidadã, e para eles algumas decisões são ate mesmo de caráter obrigatório; 

outros podem limitar a liberdade de expressão dos seus cidadãos. A solidez dos resultados 

depende da seleção dos participantes.  

Entre os preconceitos mais comuns são: quem está escutando as opiniões? Quem 

pode ou se atreve a falar? É possível que pessoas em áreas remotas, grupos minoritários, 

jovens ou mulheres não estejam em posição de expressar suas preocupações. 

 Este método de avaliação também traz grandes expectativas por parte da 

comunidade. Por esta razão, é frequentemente importante que os objetivos de avaliação 

sejam claros desde o início para evitar o risco de decepção se as expectativas não forem 

atendidas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSÃO. 

Os resultados apresentados ocupam a maior parte deste trabalho, toda vez o sucesso de 

uma proposta em PSA mesura-se nas variáveis abordadas que contemplem a maior 

quantidade de aspectos possíveis que incluam sociedade e meio ambiente. 

Os mesmos estão fragmentados de tal maneira que desenvolva sistemicamente a 

execução de um contrato civil como é o PSA em suas condições normais. Neste sentido o 

primeiro item dos resultados explica a metodologia Fator verde elaborada por uma equipe 

de pesquisadores que coajudam nas ações de conservação destinadas no plano de manejo 

para as duas unidades de conservação.  

Em segunda medida se explicita como deveria funcionar um esquema de PSA dentro do 

ecossistema manguezal, fazendo uma avaliação dos principais serviços que ali se 

encontram e provendo um plano de manejo para sua provisão. Depois se mostrara os 

resultados da avaliação sócioecologica dos serviços selecionados para conhecer os valores e 

a importância que estes têm dentro das comunidades e sua relevância para a 

Bioestabilização da paisagem como um todo.  

Já no segmento final da proposta se apresentam a identificação das partes, o analise dos 

custos e o modelo de Contrato a ser implementado dentro do Ecossistema Manguezal e 

proximidades dentro das unidades de conservação de Sabiaguaba.  

 

4.1 A Metodologia Fator Verde Atraves dos Esquemas de PSA.   

A integração dos ecossistemas na planificação espacial tem um efeito positivo sobre 

a qualidade de vida, alem de propor um apoio básico para os ecossistemas e os habitas. O 

problema para os dirigentes consiste em decidir como incorporar uma perspectiva 

ecossistêmica na gestão dos recursos e da cidade.  

Um planejamento eficaz pode resultar chave na redução da pegada ecológica de 

uma cidade, por exemplo, ao aumentar a densidade das moradias, deixar de exportar 

resíduos às zonas circundantes, diminuir o risco de inundações ou brindar zonas verdes para 

incentivar a recreação e a cultura além de fazer exercício físico. 

  A integração da perspectiva dos Serviços Ecossistêmicos (S.E) no planejamento 

espacial ajuda aos planejadores e partícipes na identificação e abordagem das 

compensações necessárias e na predição dos efeitos cumulativos que estas possam ter.  



55 

 

Sendo as autoridades sujeitos que garantam à sociedade o desfrute de um ambiente 

sadio e dos recursos naturais de uma maneira igualitária e sustentável, nesta pesquisa surge 

a necessidade de lhes brindar ferramentas de conservação sistêmica. Institui-se desta 

maneira o que vem sendo denominado de Fator Verde (fV).  

O Fator Verde, (fV) representa uma sequencia de índices ponderados elaborados 

através de parâmetros sociais e ecológicos, com o objetivo de consolidar (e ampliar) as 

ações de conservação propostas para as unidades de conservação de Sabiaguaba. O fator 

Verde passa a ser considerado como uma ferramenta especializada advinda das reflexões 

interdisciplinares e com o objetivo de integralizar os conhecimentos para efetivar as 

conexões socioambientais e proporcionar a aplicação das ações e medidas construídas pelo 

Plano de Manejo. 

Ainda como base metodológica foram contemplados os princípios da precaução, da 

ampla participação da sociedade e da equidade na construção dos critérios para a 

elaboração do Fator Verde (fV). 

 Foi evidenciado o “sentido da natureza” e “ecossistemas urbanos” como indutores 

das relações sociais e ambientais para o planejamento orientado para a “natureza da cidade” 

e, desta forma, potencializar a máxima diversidade dos ecossistemas, usos diferenciados, 

conhecimentos múltiplos e interesses distintos. 

O objetivo principal é complementar de um modo propositivo as ações e critérios 

brindados no plano de manejo, especificamente em seu capítulo 8, para brindar um 

componente de ação que vise potencializar a função ecológica dos bens e serviços 

ecossistêmicos inseridos na área. 

Os fluxos de matéria e energia foram relacionados com as diversas formas de uso e 

ocupação para, posteriormente utilizá-los como indicadores na definição dos impactos 

ambientais e delimitação das áreas degradadas. 

 Por exemplo: Impermeabilização do solo alterou o fluxo do aquífero; utilização de 

agrotóxicos contaminou os fluxos fluviais, pluviais, fluviomarinhos e aquífero; 

desmatamento acelerou o fluxo relacionado com o escoamento superficial e perda da 

qualidade do solo, entre outros definidos no Plano de manejo e comunidades atingidas 

pelos danos socioambientais provocados.  

Levando em consideração a superposição das duas unidades de conservação de 
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Sabiaguaba, procurasse a través do pressente trabalho compatibilizar os objetivos traçados 

na metodologia Fator Verde dentro de um marco contratual e condicionado, para fazer das 

ações contempladas, contraprestações de um esquema de Pagamento Pelos Serviços 

Ambientais, focado principalmente no ecossistema manguezal e proximidades.   

 

4.2 PSA Dentro do Ecossistema Manguezal e proximidades nas Unidades de 

Conservação de Sabiaguaba. 

Os manguezais estão infravalorados, são pouco conhecidos em escala social-

institucional e, com frequência são consideradas zonas improdutivas que propagam doenças 

e prestam como aterros ou zonas de desjeito de resíduos e afluentes. 

 No entanto, a Avaliação de ecossistemas do Milênio (MEA, 2005) calculou em 15 

bilhões de dólares anuais no nível mundial os serviços que este ecossistema oferece isto 

sem contar o sem número de benefícios imateriais e não monetários que ele outorga.   

Embora os manguezais das zonas costeiras brindem muitos benefícios, os 

comportamentos e atitudes sobre estas zonas continuam sendo muito ambíguas e sua gestão 

bastante irregular. 

É por esta razão que na pressente pesquisa se fez uma seleção e avaliação dos 

principais serviços oferecidos pelo ecossistema manguezal e suas áreas adjacentes de 

acordo com a abordagem metodológica proposta.  

 

4.3 Descrição e Avaliação dos Principais Serviços do Ecossistema Manguezal. 

 

4.3.1 Alimentos (Produção Primaria e Segurança Alimentar):  

Os ecossistemas proporcionam as condições necessárias para cultivar alimentos, há-se 

generalizado erroneamente que a produção alimentar procede principalmente dos 

ecossistemas agrícolas cuidadosamente em gestão, porém durante as últimas décadas têm se 

fortalecido a produção de alimento nos ecossistemas marinhos e os ecossistemas de água 

doce cobrando importante relevância no âmbito da soberania alimentar das nações.   

O Relatório GT-Carcinicultura de 2005 da Câmara Federal diz que o manguezal, 

sendo um ecossistema dos mais complexos do Planeta, favorece a segurança alimentar 

advinda das atividades de subsistência, pois atua como suporte para a pesca e a 
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mariscagem. 

Diversos tipos de peixe, moluscos, mariscagem e outras espécies animais, prantos e 

vegetais que são usados como alimento e fertilizante encontram-se inseridos nesse 

ecossistema. As atividades que desenvolvem práticas permaculturais mostram os diversos 

modos de convivência com a terra e as atividades de pesca tradicional inserem as 

comunidades no ecossistema manguezal, reforçando as causas da conservação.  

As lagoas, estuários, e o tabuleiro pré-litorâneo permitem uma complexa cadeia 

alimentar para as comunidades tradicionais através da agricultura familiar, plantio de 

hortaliças e roçados, todas em conjunto compõem valores e conhecimentos tradicionais que 

materializam a soberania alimentar de um povo. 

A dependência econômica sobre a atividade pesqueira é evidente respeito aos 

pescadores artesanais, os quais têm que se contrapor ao crescente processo urbanístico e 

contra o desjeito de afluentes sobre o manguezal e sobre o resto das fontes de água salgada 

e doce.  

Neste sentido evidencia-se a queixa dos pescadores quando dizem que têm 

diminuído o fluxo de pesca tanto nos períodos secos como nos períodos de estiagem.  

Outra afetação evidencia-se no plantio de agricultura familiar ou de subsistência, 

dita prática se vê comprometida pela disposição de água para irrigação, causando uma 

externalidade negativa para os agricultores, os quais que se vêm obrigados na improvisação 

de outras atividades para abastecer suas necessidades. Geralmente essas atividades 

constituem o comercio informal ou trabalho nas barracas para abastecer à demanda 

turística.  

Com base na descrição do serviço e as afetações que sofrem aqueles que se 

beneficiam, ou melhor, os que se deveriam beneficiar com seu fluxo contínuo, se propõe 

algumas práticas que se espera rendam os resultados ecológicos e socialmente desejados. 

Essas ações propositivas serão o referente principal a ser enquadrado dentro um marco 

contratual e condicionado de PSA.    

 

4.3.1.1 Plano de Produção ou Mudança no Uso da Terra para Prover o Serviço 

Ecossistêmico com relação aos Alimentos.  

A execução de praticas agroecologicas e permaculturais que incentivem a criação de 
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quintais produtivos coajudará na melhoria da qualidade do solo; a proposta também levara 

em conta a criação de hortas orgânicas com adubos orgânicos, não utilização de 

agrotóxicos, e reuso da água.  

A procuração de subsídios para os horticultores será uma prioridade na proposta 

para outorgar valor socioambiental e dar saída comercial aos produtos no bairro e nas 

pousadas e hotéis da APA de Sabiaguaba.  

Do mesmo modo se visara a busca de subsídios e incentivos para a pesca artesanal e 

a pesca esportiva; levando em conta a atração turística e a importância da atividade 

pesqueira esta pode ser uma solução que melhore em conjunto a qualidade de vida dos 

pescadores tradicionais da zona.   

 

4.3.2 Água (Suplemento, Regulação, Ciclagem de nutrientes, Dissipador de 

matéria e energia):  

Os recursos hídricos relacionados ao manguezal, riachos e lagoas costeiras 

proporcionam peixe, mariscos e outras fontes de alimento, também água doce, 

indispensável para irrigação e para realizar atividades de laser; alem de abastecer os 

sistemas de refrigeração das plantas industriais interessadas em usufruir este recurso, 

enquanto os rios proporcionam eletricidade e carregam resíduos.  

Com frequência se esquece de que lagos, lagoas e planícies aluviais funcionam 

como deposito de água doce e amortecem as inundações. Também desempenham um papel 

importante na depuração da água. Selecionou-se este serviço devido a sua importância, pois 

sabemos que uma fonte hídrica contaminada brindará menos fontes alimentarias e não 

prestara para proporcionar água limpa.   

Outro fator a ser considerado é o Armazenamento e retenção de água para irrigação 

de agricultura, uso doméstico e turístico. Os complexos estuarinos, lagoas, riachos, 

integração dos fluxos de água doce, salobra e marinha são de suma importância para a 

produção de nutrientes, remoção e controle do excesso de nutrientes e compostos 

orgânicos. Os manguezais podem ser muito eficazes na redução da contaminação (JENG Y 

HONG 2005). 

Algumas plantas aquáticas concentram materiais tóxicos nos seus tecidos, 

depurando assim o resto de água a seu redor. Os manguezais ocidentais de Calcúta limpam 
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no mínimo um terço das águas residuais que a cidade produz. (RAYCHAUDHURI ET AL. 

2008). Nos pântanos ciprestes de Florida (USA) elimina-se um 98% do nitrogênio e um 

97% do fósforo das águas residuais que entram nos manguezais antes de introduzir-se nos 

aquíferos subterrâneos. (ABTEW ET AL. 1995). 

A vegetação do mangue – Floresta do Mangue – produz grande quantidade de 

matéria orgânica, que é decomposta pela microfauna existente na água e no solo. O fluxo 

da água – que gera uma troca de elementos entre o mar e o rio – encarrega-se de levar essa 

matéria orgânica para o mar, tendo nisso a colaboração dos peixes, ajudando no 

desenvolvimento dos organismos aquáticos da costa; essa matéria orgânica também serve 

de alimento a outros seres, como alguns crustáceos e peixes. (NORBERG, 1999) 

 

4.3.2.1 Plano de Produção ou Mudança no Uso da Terra para Prover o Serviço 

Ecossistêmico com relação ao recurso Hídrico.  

As práticas desejadas para potencializar este recurso compreendem construção de 

infraestrutura com sistemas armazenadores e distribuidores de água pluvial; ampliação e 

melhoria das reservas estratégicas de água superficial e subterrânea; rede de drenagem 

pluvial integrada aos bosques de modo a potencializar a utilização de suplemento de água e 

recarga do lençol freático. 

Outra está em desestimular a implantação de indústrias e demais equipamentos que 

possam contaminar a água (postos de gasolina, lavajatos, entre outros), o anterior foi levado 

em consideração para coajudar o relatório técnico de estudo, apresentado pelo Ministério 

Publico Federal, no qual assinala-se sobre o problema do lançamento de efluentes no rio o 

seguinte: (Procedimento Administrativo, 2006) 

[...] a implantação de postos de combustíveis, oficinas mecânicas, indústrias e 

comércios em suas adjacências, provocam forte pressão, inserindo diferentes tipos de 

tensores no meio [...], haja vista que “(...) foram implementadas sem as devidas adequações 

ambientais, já que inibem ou interferem na livre passagem do fluxo de águas e, 

 (...), modificam as taxas de sedimentação, acelerando as precipitações (...)” desses 

sedimentos, pois houve alteração da fonte primária de energia ou remoção da energia 

armazenada pelo sistema, bem como implicam no incentivo a outros tipos de agressões, 

estimulando a deposição direta de lixo e de lançamento de esgotos in natura na área. 
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Reter nutrientes e depurar as águas residuais são importantes serviços que se podem 

alcançar com um plano de manejo florestal sustentável, recuperação e ampliação da mata 

ciliar, indução de corredores ecológicos, a construção de habitas verdes e reflorestamento 

nas ribeiras das fontes hídricas.  

As Anteriores práticas compõem uma boa gestão da captação da água e evitaram no 

futuro a necessidade de construir plantas de tratamento de águas residuais que podem custar 

milhões de reais.   

 

4.3.3 Proteção (Controle da erosão, Retenção de Sedimentos, Proteção da Costa 

contra Extremos Climáticos).  

 Cada ecossistema tem seu ponto de inflexão ou de suporte, uma vez esgotado este 

ponto as tarefas de restauração e busca de benefícios alternativos podem consumir muito 

tempo, dinheiro e esforço. Uma zona de manguezal impactada negativamente, ainda com 

uma estratégia forte de reflorestamento tarda anos em brindar uma proteção costeira eficaz.    

 As zonas costeiras contêm diversos ecossistemas como manguezal, dunas, arrecifes 

de corais, pantanais etc. Estes ecossistemas protegem a costa de tormentas e de inundações, 

alem proporcionarem áreas de desova para peixes e caranguejos, assim como habitat para 

espécies endêmicas e migratórias. Com frequência também proporcionam outros produtos 

como forragem, materiais de construção entre outros.   

Os diversos serviços de proteção são fundamentais já que deixam espaço para que 

as inundações e as subidas da maré dissipem sua energia, incluídas as várzeas aluviais dos 

rios e as marismas costeiras.  

Destaca-se a importância da proteção dos ecossistemas costeiros, seus rios riachos, 

estuários, e suas florestas para manter o fluxo destes serviços de proteção. “Durante as 

próximas décadas a perda constante das florestas podem aumentar ou empiorar o número 

de catástrofes relacionadas com as inundações e as enchentes, prejudicar a milhões de 

pessoas pobres e ocasionar danos por valor de bilhões de dólares às economias mais 

desfavorecidas”. (BRADSHAW ET AL. 2007).    

    Tem-se demonstrado que os manguezais são uma forma muito rentável de prestar 

serviços de proteção frente às tormentas. Por outro lado, estimou-se que a perda da proteção 

que outorgam as marismas costeiras foi um importante fator que contribuiu aos 75.000 
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milhões de dólares de danos ocasionados pelo furacão Katrina no sul dos Estados Unidos 

(STOLTON ET AL. 2008).    

Não é segredo que o numero de perigos naturais esta em preocupante crescimento, 

sua frequência e gravidade multiplicam-se durante as próximas décadas. Neste sentido a 

manutenção e melhoria dos manguezais podem ser mais econômicas que a construção de 

diques na proteção das zonas costeiras.  

 

4.3.3.1 Plano de Produção ou Mudança no Uso da Terra para Prover o Serviço 

Ecossistêmico em relação à Proteção.  

 Para este serviço a ampliação das zonas verdes dentro de todas as unidades 

habitacionais é indispensável para minimizar o escoamento superficial, a indução de 

espaços com plano de manejo florestal sustentável, atividades de permacultura, e projetos 

vinculados à reciclagem com uso de adubos orgânicos e não utilização de agrotóxicos 

potencializará a qualidade do solo induzindo os fluxos hídricos subterrâneos.  

Essas ações em conjunto procuram a proteção das zonas urbanas costeiras de 

problemas como a erosão, a sedimentação e contra eventuais catástrofes naturais.    

Segundo o grupo de trabalho sobre prevenção e detecção das inundações das 

Nações Unidas, (ABELL ET AL 2007) “Os manguezais, as zonas pantanosas arborizadas e 

as áreas de retenção nas bacias hidrográficas dos rios, devem conservar-se e, quando for 

possível restaurar-se e ampliar-se”; soma-se a esta causa os objetivos traçados no pressente 

trabalho, pois a partir da ampliação da cobertura florestal em toda a área selecionada 

cresceram os fluxos de serviços ecossistêmicos relacionados e estabilizaram-se as 

condições naturais da paisagem como um tudo. 

 

4.3.4 Serviços de Regulação (Regulação da qualidade do ar, e regulação do 

clima local): 

As árvores nos brindam sombra enquanto as florestas influem nas precipitações e na 

disponibilidade de água ao nível local tanto regional. As árvores e outras plantas 

desempenham uma função importante na regulação do ar, eliminando sustâncias 

contaminantes da atmosfera.      

Sequestro e Armazenamento de Carbono: Os ecossistemas controlam o clima local e 
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global mediante o armazenamento y sequestro dos gases de efeito estufa. Durante o 

crescimento das plantas e das arvores elimina-se dióxido de carbono na atmosfera, 

absorvendo estes gases eficazmente dentro dos seus tecidos.  

Deste modo os ecossistemas florestais constituem armazéns de carbono, 

fundamentais para amortecer as consequências do aquecimento global e acolher os 

compromissos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 

Contemplando as ações preventivas e corretivas para construção de um Bairro Ecológico. 

 

4.3.4.1 Plano de Produção ou Mudança no Uso da Terra para Prover o Serviço 

Ecossistêmico Respeito aos Serviços de Regulação.  

Na regulação do clima local se incentivaram os projetos com gestão integrada da 

água pluvial que potencializem a permeabilidade do solo, a indução dos bosques 

consorciados que ampliem a circulação atmosférica integrada com a sombra das árvores e 

amenizem o clima local; ações voltadas para planejamento urbano em longo prazo, 

priorizando a demanda para captura de dióxido de carbono. 

Propõe-se a recuperação e ampliação das zonas verdes, dos resquícios florestais e 

mata do tabuleiro os quais têm sido desmatados pela mineração; a indução de quintais 

produtivos incentivando as práticas de agro-silvicultura e permaculturais; corredores 

ecológicos a través da integração dos quintais e as áreas acessíveis aos pedestres integrando 

a sua vez as drenagens superficiais (riachos) e demais ecossistemas; substituição gradual da 

flora exótica por plantas nativas evidenciando os vínculos com os bosques de manguezais, 

lagoas e os respectivos sistemas de transição. 

   

4.3.5 Serviços Culturais, Estéticos e Recreativos. 

Para a sociedade em geral, lugares compostos por manguezais, dunas, zonas de 

praia, estuários entre outros ecossistemas, possuem importantes valores culturais e de alta 

qualidade estética; para a realização de atividades esportivas ou de laser assim também 

como lugares sagrados com alto valor cultural e ancestral.  

Atividades recreativas (pesca esportiva, escolas de surf), ecoturísticas, culturais e de 

educação ambiental conseguem valorizar a riqueza dos ecossistemas dentro de uma soa 

paisagem que interage em harmonia social e ecológica de acordo com  o SNUC.  
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Os espaços para atividades não comerciais resaltam os valores simbólicos e 

culturais dos bens e serviços do ecossistema e os valores do modo de vida das comunidades 

litorâneas.  

Na valoração socioeconômica realizada pelo Instituto de Recursos Mundiais (WRI) 

estimou-se que o valor da pesca esportiva e de outras atividades culturais e recreativas 

relacionada com os arrecifes em uma zona da Reserva Marinha Glover's Reef, aportou à 

economia nacional de Belice entre 4,9 y 7,3 milhões de dólares anuais. (COOPER ET AL. 

2009).  

Os valores culturais solem integralizar-se com os demais serviços do ecossistema 

particularmente os valores culturais e espirituais associados à biodiversidade. É bem sabido 

que a integralização dos valores antrópicos e naturais da paisagem podem atrair 

massivamente um turismo ecológico que resulta de importante ajuda na permanência dos 

programas de conservação.  

 

4.3.5.1 Plano de Produção ou Mudança no Uso da Terra para Prover os 

Serviços Ecossistêmicos Culturais Estéticos e Recreativos.  

Para induzir uma demanda turística que valore e aprecie os valores culturais e 

recreativos da zona se vai priorizar na melhoria dos espaços públicos e suas conexões com 

as áreas verdes, um roteiro para os turistas poderia compreendendo os corredores 

ecológicos formados pelos consórcios das edificações, quintais produtivos e redes de 

drenagem pluvial integrada aos bosques e ao longo das ruas e quadras de Sabiaguaba.  

Torna-se necessário incentivar as atividades recreativas (ecoturismo, pesca esportiva 

e outras atividades ao ar livre), as parcerias institucionais para atividades de educação 

ambiental e patrimonial que resgate os valores simbólicos, usos tradicionais do solo e modo 

de vida das comunidades litorâneas.  

Destaquem-se ainda as atividades ancestrais associadas aos apetrechos de pesca, a 

implantação de subsídios para a prática dos diversos tipos de pesca, cobrando aos turistas 

um ingresso por fazer um roteiro ecológico das amenidades ambientais da Sabiaguaba e 

praticar a pesca artesanal de maneira educativa.  
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4.4 Valoração Socioecológica dos Serviços do Ecossistema Manguezal e Proximidades 

nas Unidades de Conservação de Sabiaguaba.  

Continuando com o avanço metodológico proposto na pressente investigação, é 

necessário destacar que esta é motivada para dar solução de maneira direta contratual e 

condicionada ao risco iminente que representa a perda dos bens e serviços do ecossistema 

Manguezal nas unidades de conservação de Sabiaguaba, razão pela qual se faz necessário 

sintetizar os resultados de modo prático para mostrar o desenvolvimento de um contrato 

civil como é o PSA, em suas condições normais. 

Deste modo os resultados que mostraram os questionários aplicados na área de 

estudo (Apêndice 1), pode-se constatar um decréscimo estado dos bens e serviços 

ecossistêmicos, em termos gerais as condições da paisagem natural não conduzem a uma   

Bioestabilização da Zona provocando pelo contrario um dês-balanço ambiental e social que 

afeta local e globalmente seu entorno.  

O primeiro bloco do questionário esta conformado pelas características 

socioeconômicas dos entrevistados. 

Cerca de 90% da população vivem em moradia própria, trabalham no setor como 

pescadores, artesãos ou comerciantes e possuem um nível de escolaridade de ensino básico. 

Alem disso a renda mensal dos 80% da população questionada não supera os 700 reais. 

O segundo bloco trata da infraestrutura e a provisão dos serviços públicos na área. 

Quando se fala de Infraestrutura na Sabiaguaba o primeiro clamor que expressam os 

habitantes concerne ao péssimo estado em que recebem diversos serviços públicos (Quando 

têm lugar) por parte do Estado. Este é o segundo eixo do questionário.  

Por uma parte o serviço que chega uniformemente a cada unidade habitacional é a 

eletricidade e apresenta-se na maioria dos casos em condições precárias; uma queixa 

constante de 70% dos questionados é a falta de postos de ônibus que facilitem o acesso e a 

saída na zona, somando à falta de alumbrado público que ajude a garantir uma maior 

segurança pública, aspecto que também se apresenta como ausente nas opiniões dos 

entrevistados.  

O estado das vias é um tema que para a totalidade das pessoas recebe o qualificativo 

de péssimo, somado à falta de organização para a destinação final do lixo produzido nas 

moradias; analisando os resultados dos questionários onde quase 40% dos entrevistados 
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utilizam aterro nos seus quintais, corroborando a não destinação adequada de lixo em rios, 

lagoas e praias conforme denuncia o Plano de Manejo. 

Respeito ao manejo do esgoto os resultados foram mais desconcertantes que os 

encontrados no plano de manejo, pois apenas 5% dos entrevistados têm o esgoto ligado à 

rede municipal, 90% restante utilizam fossas sépticas e 5% lançam seus efluentes em rios 

ou lagoas, acarreando uma preocupante contaminação do solo e dos mananciais de água.  

Os resultados com respeito às problemáticas ambientais geradas com o manejo do 

esgoto ilustram-se na figura 6. 

 

 

Figura 6 Resultados Porcentuais Acerca do Manejo de Esgoto na APA de Sabiaguaba. 

Fonte: Gráfico elaborado pelo Autor baseado nos questionários aplicados. 

 

O bloco três do questionário faz referencia aos ecossistemas, suas afetações, seus 

valores e suas percepções segundo os moradores locais, referenciaram-se as perguntas 

sobre o ecossistema manguezal.  

 Neste bloco como primeira medida se perguntou aos moradores da zona quais das 

atividades predominantes são as que afetam positiva ou negativamente o ecossistema 

manguezal e suas adjacências.  

Entre as atividades predominantes segundo os entrevistados estão: Agricultura, 
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pesca, turismo, comercio (barracas e comercio informal) exploração florestal, especulação 

imobiliária.  

Na figura 6 mostram-se os resultados dos impactos antrópicos das principais 

atividades na área. 

 

 

              Figura 7 Impactos Ambientais das Atividades Econômicas no Manguezal de Sabiaguaba. 

              Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados dos questionários. 

 

Cerca dos 80% dos entrevistados acredita que a Agricultura, neste caso agricultura 

familiar ou de subsistência, apresenta-se como uma atividade que influi positivamente no 

meio ambiente.  

Cabe assinalar que são vários os trabalhos de conscientização sobre praticas 

agroecológicas que distintos grupos da academia e da Secretaria de Meio Ambiente 

(SEMAM) desenvolveram na área.  

A Pecuária vem sendo praticada durante os períodos de estiagem em baixa escala, 

por essa razão não existe conhecimento por parte dos moradores nem interesse alto para 

mensurar os seus impactos no meio ambiente.  

Em contrapartida 40% dos entrevistados opinam que a pesca artesanal pode causar 

impactos negativos no meio ambiente natural, toda vez interrompe o ciclo biológico, isto é, 
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expressado em palavras dos moradores, “quando o peixe é pego sem deixa-lo crescer”.   

Cerca de 70% dos entrevistados apoiam o turismo e acham que é uma atividade que 

influí positivamente no ambiente. O Turismo em Sabiaguaba é uma atividade que têm duas 

perspectivas. Durante as viagens de campo constatou-se um turismo informal nos finais de 

semana, o crescente fluxo de resíduos para as datas de maior concorrência dava a entender 

o impacto que ocasiona; para os moradores da zona, os quais se beneficiam 

economicamente, o problema do lixo sobre a faixa das lagoas e do litoral não é de suma 

importância. Esta situação vai-se levar e consideração na hora de propor o modelo em PSA.  

O comercio é uma atividade que segundo 65% dos moradores influí negativamente 

no meio ambiente. É importante destacar que durante a elaboração do plano de manejo 

foram expressas as considerações dos comerciantes (na maioria proprietários e empregados 

de barracas), onde se evidência a necessidade de organização e participação para exercer a 

atividade comercial.  

Um dos problemas que mais foram assinalados nos questionários foi a padronização 

das barracas existentes, pois isto ajudaria a melhorar a atenção dos clientes e exigiria por 

parte da Administração Municipal e local maior atenção para qualificar os serviços 

oferecidos pelos estabelecimentos comerciais. 

A exploração Florestal é uma atividade que segundo o 80% dos entrevistados não é 

uma problemática que implique consequências positivas ou negativas na área de estudo.   

Entre as atividades alternativas a principal atividade listada como de alto impacto 

negativo no meio ambiente é a especulação imobiliária com 85% dos entrevistados. 

 Isto demonstra em certa medida a conscientização dos moradores que no passar dos 

meses não têm mais opção do que observar ao seu redor o crescimento da sociedade lazer 

encabeçada pela invasão de complexos urbanísticos dentro dos frágeis ecossistemas 

urbanos, unidades de conservação e fontes de vivenda e subsistência para grandes 

comunidades.  

Continuando com o terceiro bloco do questionário, se perguntou aos moradores 

locais quais são os responsáveis pelas ameaças ambientais que afetam a conservação do 

manguezal e dos serviços que se derivam dele. Os resultados resultaram difíceis de 

condensar dentro de uma tabela por ser uma pergunta aberta na qual as respostas são 

diversificadas.  
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A primeira ameaça listada foi eliminação da cobertura vegetal, os principais 

responsáveis segundo os entrevistados são a falta de planejamento urbano, a especulação 

imobiliária incontrolada e a cobertura permanente.  

A segunda ameaça listada foi o desmonte de dunas, a totalidade dos entrevistados 

respondeu que é evidente a culpa da especulação imobiliária sem levar em conta as 

características naturais da paisagem. 

Outra ameaça destacada foi a contaminação das fontes de água salgada e doce, fator 

que foi respondido de maneira dividida entre as queixas do mau manejo do esgoto e o 

conformismo com o sistema de provisão rústico por meio dos poços. Isto demonstra como é 

segmentada a provisão do serviço e como há uma necessidade de qualificar e unificar a sua 

prestação. 

A perda da Biodiversidade dentro do mangue é um fator que preocupa aos 

moradores locais embora eles não tenham ferramentas efetivas para protegê-lo. O desjeito 

de afluentes industriais e domésticos dentro do mangue e a expansão urbana são os 

principais responsáveis da perda deste serviço ecossistêmico.   

Um assunto que as comunidades denunciaram foi à ausência quase total de 

ordenamento territorial considerando as necessidades y modos de vida das comunidades.  

A falta de apoio para as organizações comunitárias que sentem-se relegadas pelo 

apoio quase incondicionado para a indústria imobiliária na região, acarretando 

consequências fatais na “saúde” dos ecossistemas, pois a maior culpa dos problemas 

ambientais na região tem sido induzida pelo mercado imobiliário.  

 A última pergunta do bloco dos questionários trata sobre a valoração dos serviços 

ecossistêmicos brindados pelo manguezal e concentrados na zona segundo as percepções e 

necessidades dos moradores locais.  

Este eixo foi fundamental para estabelecer a prioridade do serviço que ira encabeçar 

o esquema de PSA proposto como ferramenta de gestão dentro do ecossistema manguezal 

de Sabiaguaba. Na figura 7 são listados os principais serviços ecossistêmicos da zona com 

um valor outorgado pelos moradores. O valor vai de um até dez (1-10) mostrando no 

gráfico o valor de maior frequência (Moda) para cada serviço explicando posteriormente as 

porcentagens.   
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Figura 8: Valores dos Serviços do Ecossistema Manguezal de Sabiaguaba Segundo a Percepção dos 

Moradores Locais. 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor baseado nos questionários. 

 

Para 90% dos entrevistados os serviços alimentares (incluindo a produção primaria 

e o valor da soberania alimentaria) têm um valor de sete (7), 80% outorga um valor de oito 

(8) na escala de 10 para os serviços hídricos (suplemento, regulação e ciclagem de 

nutrientes). 75% opinam que os serviços de proteção (controle da erosão e retenção de 

sedimentos entre outros) têm um valor de sete (7).  Um valor de quatro (4) foi outorgado 

pelos 85% dos entrevistados para os serviços ecossistêmicos de regulação (da qualidade do 

ar e do clima local), por ultimo 65% dos entrevistados deu uma valor de cinco (5) para os 

serviços culturais, espirituais e recreativos que oferece a zona. 

Da valoração anterior deduzem-se vários elementos: A principal preocupação para 

os habitantes de Sabiaguaba esta representada pela conservação e melhoria dos serviços 

hídricos, isto quer dizer que o PSA proposto vai propor uma proteção eficaz às fontes de 

água que a sua vez potencialize outro considerável numero de serviços do ecossistema 

manguezal e adjacências. 

Outro fator importante é a equivalência do valor outorgado pela comunidade para os 
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serviços de alimentos e os serviços de proteção, fato que também coajuda para a proposição 

de um modelo de contrato integrado que vise uniformemente pela proteção conjunta dos 

serviços ecossistêmicos do manguezal e proximidades das unidades de conservação de 

Sabiaguaba.  

Induzir os fluxos de matéria e energia e as relações de trocas nos ecossistemas 

manguezais fortalece a resiliência do ecossistema contra eventuais desastres naturais ao 

tempo em que as águas nutrem-se para carregar peixes, crustáceos, moluscos e outros 

alimentos; o que quer dizer que as duas contribuições se complementam.  

Por ultimo os serviços que tiveram uma menor porcentagem foram os serviços de 

regulação e os serviços culturais e recreativos, os quais serão tratados de maneira acessória, 

todavia eles podem existir condicionadamente ao fato de potencializar os serviços 

assinalados anteriormente.  

 

4.5 Definição das Partes a Participarem na proposta em PSA para o 

Ecossistema Manguezal e Proximidades nas Unidades de Conservação de Sabiaguaba. 

 

Uma vez realizada a avaliação socioecológica dos serviços selecionados para a 

proposta em PSA para Sabiaguaba, se identificaram os potenciais provedores assim como 

as potenciais fontes de financiamento ou “compradores” que permitirão por em marcha do 

mecanismo de compensação.  

 

4.5.1 Provedores Dos Serviços Ecossistêmicos. 

Levando em especial consideração a situação econômica e os modos de vida 

encontrados nas comunidades assentadas na área, se fez uma seleção dos provedores para 

melhorar sua qualidade de vida a través da compensação por atividades que restabeleçam 

os fluxos de serviços no ecossistema manguezal das unidades de conservação de 

Sabiaguaba. 

A oportunidade para desenhar esquemas de PSA de maneira que ofereça melhores 

condições de vida às comunidades marginadas pela conservação e restauração dos 

ecossistemas é um panorama que vem sendo explorado com bastante interesse por parte dos 

tomadores de decisões. 
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O ponto anterior é um fator chave para a “venda” do serviço ambiental determinado 

porque os ingressos de muitas comunidades assentadas em áreas adjacentes a fontes de 

serviços ecossistêmicos dependem de atividades baseadas nos recursos naturais, como a 

silvicultura, pesca, e agricultura. 

Os incentivos em curto prazo causam práticas insustentáveis de agricultura as quais 

deterioram o capital natural e limitam as opções para o desenvolvimento no futuro. 

 Na maioria dos casos os esquemas de PSA podem outorgar incentivos novos para 

administrar os recursos de forma sustentável, isto é mediante pagamentos regulares que 

vicem à permanência dos serviços ecosistemicos.  Esses pagamentos regulares promovem o 

uso sustentável em longo prazo proporcionando uma fonte confiável de ingressos 

adicionais assim como empregos adicionais dentro da comunidade.     

A seleção dos provedores dos serviços para o ecossistema manguezal e 

proximidades nas unidades de conservação de Sabiaguaba se fez levando em consideração 

a avaliação socioecológica dos serviços selecionados para a zona, a alta densidade 

populacional, somado às pressões sobre a terra e os recursos naturais.  

 Esse balanço mostrou que a conservação não é uma alternativa principal que possa 

mostrar-se interessante para as pessoas, devido à fragmentação das atividades dentro da 

área, então a opção mais pratica é abrir as portas para que todo aquele que esteja em 

posição de garantir a permanência de um fluxo qualquer dos serviços propostos, participe 

dentro da estratégia em PSA para Sabiaguaba. 

Em termos gerais horticultores, agricultores, pescadores artesanais podem garantir a 

permanência de serviços ecossistêmicos na zona, e por tanto se constituir em parte dentro 

de um esquema de PSA. 

 Uma vez identificados os provedores dos S.E propõe-se os valores tentativos a 

pagar pelas atividades assinaladas no plano de produção ou mudança de uso da terra para 

prover o serviço ecossistêmico. 

 É de salientar que devido à fragilidade ecológica das zonas costeiras, como a área 

selecionada, uma boa manutenção das florestas, das matas ciliares e a recuperação dos 

espaços verdes em geral, são na práxis as ações que bastariam para garantir um fluxo 

permanente de serviços ambientais e uma bioestabilização da zona.   
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É pela razão anterior que os custos pela produção de S.E na área giram 

principalmente em torno à recuperação ou restauração florestal. 

   

4.5.2 Fontes De Financiamento. 

As possíveis fontes financeiras para o estabelecimento do PSA no ecossistema 

manguezal e proximidades de Sabiaguaba serão propostas levando em consideração duas 

variáveis: 

 -A primeira detalhando os organismos internacionais, ONGs, instituições de 

cooperação bilateral, e em geral as empresas privadas que poderiam estar interessadas nos 

serviços ecossistêmicos determinados, neste tópico as fontes podem variar dependendo de 

cada serviço ecossistêmico em particular. 

-A segunda variável esta representada pelos fundos derivados das obrigações legais 

para o investimento na conservação dos recursos naturais, do meio ambiente em geral e dos 

ecossistemas. Os fundos podem ser municipais, estaduais ou de caráter federal.   

Desta maneira fica constituído a proposta para o fundo comum de natureza publica 

para receber ajuda financeira tanto dos fundos privados interessados assim como dos 

fundos por lei constituídos com fins de conservação ao meio ambiente e dos recursos 

naturais da cidade de Fortaleza. Um fundo “Semente” que reflete as diversas esferas sociais 

em diferentes níveis de participação, o qual permitirá o inicio de um longo processo na 

busca de recursos com agentes governamentais, não governamentais, de caráter federal, 

estadual ou municipal.     

Na anterior ordem de ideias são vários os órgãos e fundos institucionalizados para 

apoiar as iniciativas de conservação que podem coajudar na execução do PSA para 

Sabiaguaba.  

Como primeira medida o Banco Mundial vêm realizando um papel importante no 

desenvolvimento de esquemas de PSA na América Latina e no Caribe. Na Costa Rica o 

projeto Ecomercados mantém um programa de PSA com um empréstimo de $32 milhões 

de dólares do banco e uma subvenção de $8 milhões do Fundo para o Meio Ambiente 

Mundial (FMAM) para ajudar na conservação da biodiversidade. (DURAIAPPA, 2007).   

Do mesmo modo, na Colômbia, Costa Rica e Nicarágua, o Projeto Integrado de 

Abordagens silvipastoris executa esquemas de PSA para incentivar a utilização de práticas 
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silvipastoris nesses países. Na República Dominicana, Equador e Salvador, o Banco 

Mundial apoia programas piloto de PSA. Alem destes projetos, o Instituto do Banco 

Mundial tem desenvolvido curso de formação técnica para funcionários de ministérios, 

agências e ONGs de conservação envolvidos na execução de programas de PSA.  

Muitas ONGs ambientalistas vêm se envolvendo ativamente no estabelecimento de 

sistemas de PSA ao redor do mundo. Por exemplo, na última década, o World Wildlife 

Fund (WWF) e The Nature Conservancy (TNC) desenvolvem novos regimes para o 

desenho de esquemas de financiamento para a geração de Serviços Ecossistêmicos na 

América Latina.   

Entre os projetos de PSA que já estão operando pode-se mencionar o programa da 

Reserva da Serra das Minas, na Guatemala feito pelo WWF Centro América e seus sócios 

locais, onde usuários de água localizados à jusante – incluindo empresas de engarrafamento 

de refrigerantes e plantas hidrelétricas- contribuem para um fundo que apoia esforços de 

conservação em áreas de bacias hidrográficas. (JIMENEZ ET AL, 2003) 

 Este exemplo reflete em grande medida o que se quer fazer, uma aliança entre 

empresas privadas e públicas que se beneficiam dos recursos desta importante área para 

criar um fundo comum que de inicio à compensação dos moradores locais pela manutenção 

e melhoria dos serviços do ecossistema manguezal em Sabiaguaba.  

 Em segunda medida a Lei Orgânica do Município de Fortaleza, a través do seu 

artigo 205 e regulamentado pela Lei nº 8.287, de 07 de julho de 1999, cria o Fundo de 

Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA). Esse fundo encontra-se vinculado à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM) e entre suas principais 

finalidades estão:  

 O desenvolvimento de Programas de Educação Ambiental; 

 Apoio à implantação da Agenda 21 Local; 

 Recuperação do meio ambiente degradado;  

 A Preservação das Áreas de interesse ecológico. 

Outro fato que salienta a escolha do fundo de defesa do meio ambiente é que o parágrafo 

único do artigo quinto da Lei nº 8.287, de 07 de julho de 1999 dispõe: Serão consideradas 

prioritárias as aplicações dos recursos financeiros do FUNDEMA nas seguintes atividades:  

I. Unidades de conservação. 
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[...] III Proteção, conservação ou recuperação de áreas de mangue. 

Todas as finalidades anteriores se enquadram perfeitamente com os objetivos da 

implantação de um esquema de PSA para Sabiaguaba, pois visam à recuperação e melhoria 

de áreas degradadas e de interesse ecológico, inseridas dentro do sistema de unidades de 

conservação e compostas pelo ecossistema manguezal, características conjuntas que se 

apresentam nesta pesquisa.   

Outro fundo que se sugere para coajudar na proposta de “resgate” do manguezal na 

Sabiaguaba é o Fundo Municipal de água e esgoto criado pelo artigo 169 da Lei Orgânica 

do Município de Fortaleza. Esse fundo compreende características especiais que permitem 

sua implementação para a melhoria dos serviços hídricos propostos nesta pesquisa 

(Regulação, suplemento, etc.).  

Outorgando especial atenção à afetação negativa que apresenta o recurso hídrico na 

zona é importante priorizar as intervenções propostas no plano de produção para prover o 

serviço ecossistêmico, o qual se complementa com os objetivos traçados pelo Fundo 

Municipal de Água e Esgoto toda vez sua lei de criação dispõe no seu artigo 172 que [...] 

“O Município criará, por lei, sistema de gestão dos recursos hídricos” (...) “com a 

participação da sociedade civil, de conselhos e comissões de recursos hídricos e em nível 

local, da região metropolitana, de modo a garantir”: 

... 

III – a proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso, atual ou 

futuro; 

IV – a defesa contra as secas, inundações e outros eventos críticos, que ofereçam 

riscos à segurança pública, e prejuízos econômicos e sociais;  

Os anteriores fins traçados pela lei orgânica não só se complementam com alguns 

objetivos finais traçados nesta pesquisa, senão que alem do mais outorgam capacidade legal 

para solicitar fundos de investimento tanto nos serviços que concernem à conservação das 

fontes hídricas na Sabiaguaba, assim como para investir nos serviços de proteção que 

oferece o ecossistema manguezal e adjacências.   

Outra consideração que se deve levantar neste aparte quanto ao financiamento de 

esquemas de PSA na Sabiaguaba é a criação de fundos com governança local, através de 

um “orçamento participativo ambiental”, mediante o qual a comunidade decide como 
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alocar os recursos provenientes da promoção dos mesmos serviços. 

A participação dos diferentes atores sociais é fundamental para a consecução deste 

fundo “Semente” que permita a continuação de um financiamento na causa 

conservacionista do ecossistema manguezal de Sabiaguaba.  

No concernente à conservação e uso sustentável dos serviços hídricos a Agencia 

Nacional de Águas (ANA) teve um papel chave ao desenvolver o conceito Produtor de 

Água; conceito que reconhece o papel de gerador de serviços ecossistêmicos 

desempenhado por produtores rurais no abatimento da erosão e infiltração de água, a partir 

do desenvolvimento de práticas de conservação do solo e práticas de conservação e 

restauração florestal.  

Este conceito, que pela primeira vez foi formalmente testado nas experiências 

desenvolvidas no Sistema Cantareira, é a principal referência para os esquemas de PSA de  

Água no país, com as devidas adaptações para cada local e para cada arranjo institucional.    

Continuando com a conformação do fundo inicial ou fundo semente para o 

estabelecimento do PSA no manguezal de Sabiaguaba e adjacências, encontra-se o Fundo 

Nacional do Meio ambiente criado pela lei 7.797 do10 de julho de 1989. O objetivo deste 

fundo conforme a lei é desenvolver projetos que visem ao uso racional e sustentável dos 

recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental 

no sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira. 

O fundo está composto por receitas do orçamento federal, doações, juros de 

investimentos do capital, e outros valores recolhidos de multas aplicadas com base na Lei 

de Crimes Ambientais, além de isenções fiscais e outros valores destinados por legislação 

específica. 

Os recursos são investidos na conservação e no uso sustentável da água, das 

florestas e da biodiversidade, no planejamento e gestão territoriais, na qualidade ambiental, 

e na gestão compartilhada da pesca, priorizando seu investimento nas unidades de 

conservação, fator importante na hora de justificar a causa legal que legitime a solicitação 

dos recursos a este fundo. 

  O fundo é administrado por um Conselho de Gestão com poder de decisão dentro 

do Ministério do Meio Ambiente. O Fundo Nacional do Meio Ambiente já investiu mais de 

R$ 170 milhões financiando mais de 1.300 projetos socioambientais. (FMAC, 2012).  
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Para apoiar as iniciativas de compensação pela provisão de serviços ambientais 

constitui-se o Fundo Nacional de Compensações Ambientais. Seus recursos são investidos 

na criação, manutenção e melhoria de unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais. O Fundo é administrado por uma parceria entre o IBAMA e a Caixa 

Econômica Federal. Em 2008, o fundo tinha uma reserva de R$ 350 milhões 

(aproximadamente US$ 206 milhões). (BRASIL, 2010).  

Para culminar a busca do suporte financeiro para a posta em marcha do PSA em 

Sabiaguaba apresenta-se um dos fundos mais importantes. Este é o Fundo Federal de 

Pagamento por Serviços Ambientais, criado pela lei 792 do ano 2007 a qual institui a 

Política Nacional em Pagamentos pelos Serviços Ambientais, aprovada no dia 01 de 

dezembro do ano 2010 pela Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados.  

Os debates para sua aprovação foram realizados junto com a participação da 

sociedade civil, instituições acadêmicas e organismos que já vêm desenvolvendo trabalhos 

em torno ao PSA. No transcurso dos debates surgiram temas importantes a serem 

contemplados, tais como:  

a) Isenções fiscais para subsidiar programas de PSA; b) O estabelecimento de 

pagamentos ainda em áreas de proteção legal; c) Uma formalização laboral para os 

produtores rurais outorgando-lhes recursos públicos pelo fornecimento de serviços 

ambientais; d) A vinculação do contrato à pose da terra e seu usufruto, e não a uma pessoa 

alheia, aumentando a segurança jurídica para contratos de longo prazo.  

Faltam alguns tramites de procedimento para que a lei cobre força executória, mas 

nos debates acadêmicos e legislativos já se salienta sua necessária aprovação, pois 

desenvolve integralmente o conceito de economia verde e complementa a legislação 

ambiental Brasileira na medida em que estimula a implantação de ações de conservação 

alem da marcada visão de comando e controle que possui a mesma. 

Outro fator neurálgico desta lei é o desenvolvimento de princípios constitucionais 

que têm situado o Brasil como um dos países mais desenvolvidos no trato dos temas 

ambientais ao redor do mundo.  

Princípios como o Protetor recebedor, Poluidor Pagador, Proibição do Retrocesso 

Eecológico, Intervenção Obrigatória Estatal são só alguns que enxergam a aplicação de 

instrumentos desta natureza e que visam disciplinar a ação do poder público na valorização 

http://www.ibama.gov.br/
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dos serviços ecossistêmicos, no reconhecimento das iniciativas de conservação e na 

promoção de alternativas de trabalho e renda dirigidas prioritariamente às populações 

vulneráveis.  

 

4.6 Custos De Mudança No Uso Da Terra: Ampliação e Áreas Florestais.  

Valorar os serviços ecossistêmicos exige que os custos da prestação de serviços 

sejam analisados (HUETING, 1998). No caso de estudo, o programa usado para dinamizar 

os serviços ecosistemicos é a Ampliação de áreas florestais. 

SWISHER (1994) define administração de florestas sustentáveis como práticas 

florestais que mantêm ou aumentam a ação do recurso e o fluxo de produtos florestais com 

o passar do tempo. Vários são os tipos de projetos de floresta, cada um com custos 

diferentes e fluxos de carbono diferentes.  

Dentre os projetos de silvicultura destacam-se as reservas florestais, o 

gerenciamento de floresta natural, restauração de floresta, madeira, plantações, agro 

silvicultura, e plantações de energia de biomassa. Para este estudo será considerado o 

projeto que vise ao gerenciamento de floresta natural. 

Em geral, os custos da mudança de uso de solo são fortemente dependentes das 

configurações agro-ecológicas da zona, destacando-se o tipo de culturas, e as relações 

ecológicas entre a terra circundante e áreas naturais (GRAÇA et al, 2000). Os custos 

analisados compreendem: Custos de oportunidade, custos de implantação, e custos de 

manutenção: fixos e variáveis.  

 

4.6.1 Custos de Oportunidade 

O Custo de Oportunidade ambiental é o máximo valor que poderia ter sido obtido 

pelo usufruto de um recurso natural. Como por exemplo, o custo de oportunidade de não 

desmatar uma reserva de preservação ambiental para a agricultura seria o que se deixa de 

ganhar com a atividade renunciada (BUCHANAN, 1987).  

Conforme os resultados obtidos na aplicação dos questionários, todos os fatores de 

produção (terra, trabalho, capital) da maioria dos questionados são de propriedade dos 

indivíduos. Adicionalmente, pressupõe-se que os indivíduos podem receber renda dos 

fatores de produção que possuem.  
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Estudos anteriores de custos de ampliação de áreas florestais em projetos de PSA, 

adotaram a metodologia do custo de oportunidade baseado no preço de aluguel da terra da 

região para outras alternativas. (CERRUTO, 2007). Dessa maneira, identificou-se o custo 

de oportunidade da terra em Sabiaguaba. 

O valor da terra no bairro de Sabiaguaba, estipulado pelo INCRA para o ano 2011 

foi de R$ 270 por hectare (INCRA, 2010). Isto quer dizer, em outras palavras, que o 

morador de Sabiaguaba, espera receber das atividades produtivas como mínimo R$ 270 ao 

mês.  

 

4.6.2 Custos de Implantação e Manutenção.  

Assim na análise de custos ou gerenciamento da atividade são considerados os 

custos totais de implantação e manutenção da atividade para a mudança de uso de solo. 

Daqui decorre que pode haver custos específicos relacionados com o plantio de espécies 

que fornecem habitat adequado, os custos de mudas, custos de insumos. Os custos podem 

também ser relacionados com a manutenção destas áreas, por exemplo, os custos da mão de 

obra.  

Os custos avaliados na análise econômica estão relacionados às fases de 

implantação e manutenção de um hectare de floresta nativa. Conforme CI FLORESTAS 

(2009), um hectare em manejo florestal sustentável precisa no seu primeiro ano de 

cercamento, roçada, coveamento, plantio, roçada pós-plantio, combate a formigas, 

adubação, e custo de oportunidade da terra. Por outro lado depois do segundo ano e 

dependendo da muda, é necessária uma manutenção da floresta em pé que requer os 

seguintes custos: Limpeza de aceiros, combate a formigas e insumos.  

Segundo o Plano de Manejo das Unidades de Conservação de Sabiaguaba, as 

formações vegetais de maior representatividade, no litoral de Sabiaguaba são a Vegetação 

Pioneira Psamófila, a Vegetação Subperenifólia de Dunas, a Vegetação Perenifólia 

Paludosa Marítima de Mangue e a Vegetação Subcaducifólia de Tabuleiro.  

O plantio de espécies arbóreas por meio de sementes ou mudas será usado. A 

escolha das espécies é orientada pela sucessão natural dos ecossistemas locais e, 

obrigatoriamente, as espécies utilizadas devem ocorrer naturalmente nas áreas de matas 

ciliares.  
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As espécies que primeiro se estabelecem no processo de sucessão natural (pioneiras 

e secundárias iniciais) devem ser preferidas naquelas áreas que se encontram desmatadas.  

As principais espécies vegetais arbóreas obrigatórias nos manguezais dos rios Cocó 

e Pacoti são o mangue-vermelho, verdadeiro ou sapateiro (Rhizophora mangle), o mangue-

manso, branco ou rajadinho (Laguncularia racemosa), o canoé, preto ou síriba (Avicennia 

germinans e Avicennia schaueriana) e o mangue-ratinho ou botão (Conocarpus erecta).  

 Nas áreas interiores dos estuários dos rios Cocó e Pacoti, onde os manguezais se 

encontram desprovidos de árvores, ocorrem os apícuns, onde há o predomínio de espécies 

herbáceas, destacando-se o bredo-domangue (Batis maritima), a beldroega (Portulaca 

oleracea), além das cyperaceas (Cyperus sp.) e das xyridaceas (Xyris sp.).  

No contato do manguezal com os cursos de água doce ou nas proximidades de 

fontes de água doce, nota-se a presença do bugi (Dalbergia hecastophylum), como espécie 

arbustiva, e plantas anfíbias, representadas pela samambaia-domangue (Acrostichum 

aureum) e pela tabuba (Thypha domingensis). (PLANO DE MANEJO, 2010). 

Deve-se dar preferência para espécies que atraem insetos e produzem frutos, pois 

estas serão chaves no processo de atração de formas de vida para a área degradada. 

Exemplo que pode ser citado é o pau-cigarra (REIS E ROGALSKI, 2006).  

Outros exemplos que podem ser citados são as bagueiras, espécies que produzem 

frutos carnosos, a exemplo da aroeira vermelha (Schinus terebinthifolius) e chalchal 

(Allophylus edulis), que são apreciados por diversos pássaros que, além de se alimentarem, 

também trazem sementes de outras frutíferas, que serão dispersas na área.  

Estas plantas são pontos chaves no processo de irradiação da biodiversidade. A 

inclusão de espécies nativas consumidas pela população local, como araçá, pitanga, uvaia, 

jabuticaba, cereja do mato e araticum, no processo de restauração da vegetação arbórea, 

pode ser uma maneira interessante de estimular os agricultores a destinar as áreas de 

preservação para usos não conflitantes, com destaque para as áreas de matas ciliares, onde a 

conservação já se justifica pela importância vital destes ecossistemas para a conservação 

dos recursos hídricos. 

Na tabela 2 são apresentados os custos de implantação e manutenção de um hectare 

de mata ciliar e os respectivos benefícios socioambientais. Os custos foram baseados na 

analise econômica da restauração da mata ciliar (EMBRAPA, 2012): 
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Tabela 2 – Custos de Implantação e Manutenção de 1 hectare de Mata Ciliar.   

 

Ano Descrição Quantidade/ha Valor R$/ha 

1 (Implantação) Custo de oportunidade 

da terra 

 

Mensal (270 reais) 

3.240 

Sementes* 7 kg (30 reais) 210 

Coveamento e Plantio Trabalho de um homem 

por (200 dias)** 

6000 

Roçada 1 homem (100 dias) 3000 

Combate as formigas 3kg 50 

Adubação orgânica 2 t 100  

 Custos de 

Monitoreamento 

1 monitoramento em 

impactos ambiente (2 

vezes ao ano) 

10000 

Total   22.650 

2 (Manuntenção) Custo de oportunidade 

da terra 

Mensal (270) 3.240 

Combate a formiga 3kg 50 

Conservação de aceiros  

 

1 homens (60 dias) 1800 

Adubação 2t 100  

 Custos de 

Monitoreamento 

1 monitoramento em 

impactos ambiente (2 

veces ao ano) 

10000 

Total   15.200 

3 (Manuntenção) Custo de oportunidade 

da terra 

Mensal (270) 3.240 

 Combate a formiga 3kg 50 

 Conservação de aceiros  

 

1 homens (60 dias) 1800 

 Adubação 2t 100 

 Custos de 

Monitoreamento 

1 monitores em 

impactos ambiente (2 

veces ao ano) 

10000 

Total   15.200 

4 (Manuntenção) Custo de oportunidade Mensal (270) 3.240 
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da terra 

 Combate a formiga 3kg 50 

 Conservação de aceiros  

 

1 homens (3 dias) 1800 

 Adubação 2t 100 

 Custos de 

Monitoreamento 

1 monitores em 

impactos ambiente (2 

veces ao ano) 

10000 

Total   15.200 

5 (Manuntenção) Custo de oportunidade 

da terra 

Mensal (270) 3.240 

 Combate a formiga 3kg 50 

 Conservação de aceiros  

 

1 homens (3 dias) 90 

 Adubação 2t 100 

 Custos de 

Monitoreamento 

1 monitores em 

impactos ambiente (2 

veces ao ano) 

10000 

Total   15,200 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base a EMBRAPA, 2012 e Instituto de Pesquisa e Estudos 

Florestais. 

*O preço das sementes é baseado no Instituto de Pesquisa e estudos Florestais: 

http://www.ipef.br/sementes/natexoticas.asp (Ver anexo 2) 

**Supõe-se um custo de 30 reais por dia para o trabalho realizado por um homem.  

Com base na tabela 2 pode se deduzir que no primeiro ano o fundo de 

financiamento do programa de mudança de uso de solo, precisa aproximadamente $ R 

22.650 reais por cada hectare de mata ciliar recuperada. Nos seguintes quatro anos o preço 

diminui, sendo de aproximadamente R$ 15.200,00 anuais por hectare.  

As matas ciliares são sistemas vegetais essenciais para o equilíbrio ambiental e, 

portanto, devem representar uma preocupação central para o desenvolvimento rural 

sustentável.  

A preservação e a recuperação das matas ciliares, aliadas às práticas de conservação 

e ao manejo adequado do solo, garantem a proteção de um dos principais recursos naturais: 

a água. As principais funções das matas ciliares são: 

http://www.ipef.br/sementes/natexoticas.asp
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 Controlar a erosão nas margens dos cursos de água, evitando o assoreamento dos 

mananciais; 

 Minimizar os efeitos de enchentes; 

 Manter a quantidade e a qualidade das águas;  

 Filtrar os possíveis resíduos de produtos químicos como agrotóxicos e fertilizantes; 

 Auxiliar na proteção da fauna local.  

A conservação das matas ciliares é a atividade de maior relevância na conservação 

dos recursos hídricos, para isso (DURIGAN ET AL, 2001), explica que é necessário a 

execução de ações conjuntas em toda a área da bacia hidrográfica para que se tenha 

melhorias na disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos. 

De acordo com Attanásio et al. (2006), a readequação ambiental deve ser planejada 

de forma a atender uma bacia hidrográfica, com o intuito de conservar os recursos naturais 

e, principalmente, evitar o processo erosivo à montante e à jusante do local recuperado, 

consequentemente, o carregamento de partículas sólidas (VANZELA ET AL., 2010) que 

compromete a qualidade e quantidade dos recursos hídricos, principalmente aos 

agricultores que necessitam deste recurso para a assegurar a produtividade. 

Considerando um hectare de mata ciliar, é o equivalente a preservação ambiental de 

uma nascente e mais 36 metros de percurso do manancial considerando um corpo hídrico 

de 0-10 metros de largura ou se considerar somente o percurso do manancial, um hectare 

equivale a 167 metros de manancial da mesma proporção. 

Levando em consideração todos os aspectos anteriores, o resultado da ampliação de 

áreas florestais, das matas ciliares, e recuperação dos espaços verdes em Sabiaguaba 

contribuiria para a produtividade biológica do litoral, fertilizando as águas marinhas com 

aportes de sedimentos e de matéria orgânica. Se espera que atue como fator de estabilização 

geomorfológica protegendo a área contra inundações, contra os impactos das marés, 

fixando solos instáveis, diminuindo a erosão das margens dos canais e estuários e regulando 

a deposição de sedimentos.  

Assim, a Vegetação Perenifólia Paludosa Marítima de Mangue atuara no equilíbrio 

dos processos geomorfogênicos do estuário e seu entorno, reduzindo o deslocamento de 

materiais e atuando na manutenção da linha da costa. 
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4.7 Modelo De Contrato Para o Ecossistema Manguezal e Proximidades nas Unidades 

de Conservação de Sabiaguaba.  

O seguinte modelo de contrato é uma iniciativa que tem como finalidade assegurar 

as atividades pautadas, afim de que com elas se ativem determinados fluxos de matéria e 

energia que concatenarão a provisão dos serviços listados nesta proposta. 

Isto é importante de destacar, pois se visa a que a pressente proposta esteja 

respaldada por planos paralelos e outras políticas e programas que outorguem incentivos 

para determinadas atividades de restauração e melhoria dos serviços do ecossistema 

manguezal na APA de Sabiaguaba, para a consecução de um bairro ecológico como é o 

Bairro ecológico de Sabiaguaba. 

 

Titulo: Contrato de Provisão pelos Serviços Ambientais do Ecossistema 

Manguezal e Proximidades nas Unidades de Conservação de Sabiaguaba. 

Responsáveis: (Fonte Financiadora) 

Provedores: Representante ou Proprietário Direto.   

 

Aviso: Este acordo precedente é um projeto de trabalho geral, que exigirá uma 

adaptação de acordo com as circunstâncias locais e legais. Direito dos contratos, 

propriedade e outros podem variar dependendo da jurisdição local e será necessário adaptar 

os termos deste à um contrato final com a assistência de um advogado local. Isso irá 

garantir que o acordo final esteja em conformidade com os regulamentos locais e possa ser 

aplicado na jurisdição local. Não admite qualquer responsabilidade por quaisquer 

reclamações que possam surgir com o uso deste acordo uma vez que se destina apenas 

como uma guia para destacar as principais questões que devem ser consideradas em 

operações de PSA. 

1. Descrições Preliminares: 

Este é um contrato de provisão ou fornecimento de serviços do ecossistema, em que um 

ou vários provedores se comprometem a:  

     Plantar árvores, restaurar as florestas, e demais ações voltadas à recuperação e 

ampliação da mata ciliar, reflorestamento nas ribeiras das fontes hídricas, tudo com o fim 
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de melhorar os fluxos associados aos serviços de regulação (Regulação da qualidade do ar, 

e regulação do clima local) e aos serviços de suporte hídrico (Suplemento, Regulação, 

Ciclagem de nutrientes, Dissipador de matéria e energia).      

 Executar mudanças no uso do solo, criação de quintais produtivos a través de práticas 

agroecológicas e hortas orgânicas com adubos orgânicos, não utilização de agrotóxicos, e 

reuso da água e demais medidas conducentes à produção dos serviços de Alimentos 

(Produção Primaria e Segurança Alimentar).  

 Incentivação e criação de espaços verdes que procurem minimizar o escoamento 

superficial, projetos vinculados à reciclagem com uso de adubos orgânicos que 

permitam melhorar a qualidade do solo e indução dos fluxos hídricos subterrâneos. 

E todas as demais ações conducentes à produção dos serviços de Proteção (Controle 

da erosão, retenção de sedimentos, proteção da costa contra extremos climáticos).  

 Ações destinadas à melhoria do espaço público as quais deveram estar conectadas 

com as áreas verdes, criação de roteiros ecológicos que visem induzir uma demanda 

turística na zona, incentivação de atividades recreacionais (ecoturismo, pesca 

esportiva e outras atividades ao ar livre), e todas as demais atividades conducentes à 

produção dos serviços Culturais, Estéticos e Recreativos. 

Parágrafo: As ações anteriores serão realizadas atendendo as seguintes 

medidas: 

1. Atender as seções de treinamento oferecidas pelo Fundo Financiador para melhorar o 

processo de implantação e manutenção do projeto.  

2. Preparar 2/3 de hectare da propriedade para plantio.  

3. Plantar 7 kg de sementes por hectare.  

4. Manter as mudas através do regado, capina, adubação etc, necessários para a 

sobrevivência das espécies. 

5. Proteger a mata ciliar do fogo, pestes e doenças. 

6. Participar no monitoramento semestral da evolução das espécies ofertadas. 

2. Obrigações do Comprador 

Dentro do contrato de provisão de serviços ambientais o comprador compromete-se a: 

 Procurar para os provedores matérias primas em quantidades suficientes e 

necessárias para implementar as medidas de conservação propostas para a provisão 
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dos serviços determinados.  

 Prover o pagamento para o vendedor de acordo com o calendário de pagamento e 

sujeito à Cláusula três ("Condições de Pagamento").  

3 Condições de Pagamento.  

 O pagamento será feito ao provedor do serviço de acordo com a tabela dos Custos de 

Implantação e Manutenção de um (1) hectare de Mata Ciliar desenvolvido no capitulo 

“Custos de Implantação e Manutenção” e seguindo o cronograma de pagamento traçado 

para tal fim. 

Cronograma de pagamento 

 Duração Reais / ha 

Implantação Um ano 22.650  

Manutenção  Quatro (4) anos 15.200 Anuais.    

Total Cinco (5) anos 83.450 

   

 

Pagamentos mensais por hectare. 

Um ano para implantação: Aproximadamente R$ 1900,00 ao mês por hectare.  

De dois a cinco anos (2-5) para execução e manutenção: Aproximadamente 

R$1300,00 ao mês por hectare. 

O fundo deve ter mínimo $ R 22.650,00 reais no primeiro ano, e deve ter como 

mínimo $ R 15.200,00 reais.  

O anterior conota que a efetivação do pagamento será de acordo às datas nas quais as 

medidas de conservação comecem, isto quer dizer, proporcionalmente ao início das obras 

necessárias para induzir a provisão dos serviços listados. 

Se efetuará um respectivo monitoramento por parte do agente investidor onde se 

constatara que as medidas de conservação sejam implementadas e mantidas.  O 

monitoramento caduca na corroboração das obrigações de fazer às quais se obriga o agente 

provedor dos serviços. 

Obs.: O monitoramento será de acordo com o seguinte calendário: 

Uma (1) vez a cada seis (6) meses. Isto é, um representante autorizado por parte do 

agente “comprador”, terá que avaliar ou verificar se as medidas de conservação, foram 
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implementadas e mantidas, em outras palavras que os serviços ecosistemicos foram 

dinamizados respeito com os termos deste Acordo. 

Os custos de monitoramento serão pagos pela fonte financiadora e estarão inclusos na 

tabela descrita no capítulo “Custos de Implantação e Manutenção”. 

 O pagamento só será fornecido para propriedades de terras de mínimo um hectare sem 

ter um limite máximo para participar do esquema em relação ao qual o provedor 

executará as medidas de conservação às quais se obriga.  

 Os provedores dos serviços ambientais podem trocar pagamento de bens e os serviços 

de acordo às prestações listadas na tabela a seguir, sujeito à sua disponibilidade e ao 

desejo de terceiros contratados para fornecimento de bens e serviços. 

 

Tabela: Pagamentos Alternos para os Provedores de S.E em Sabiaguaba. 

Assistência técnica.  Para o aperfeiçoamento de práticas 

florestais ou agrícolas que sejam sujeitas de 

compensação do PSA, para adquirir novos 

conhecimentos e tecnologias que lhes 

permita aos moradores competir no 

mercado laboral.    

Compensações em Espécie.  Sementes melhoradas ou plantações que 

permitam um auto-consumo de alimento 

para a população. A entrega de 

meliponários para a produção e 

comercialização de mel incentivando a sua 

vez os fluxos gênicos.   

Isenções Impositivas. Para concretizar os direitos de propriedade 

aos moradores, respeito ao pagamento de 

faturas de serviços públicos particularmente 

água e luz, respeito ao imposto predial. 

Compensações em Obras de 

Infraestrutura.  

Obras focadas a suprir os inconformismos 

elevados nos questionários, construção de 

postos de ônibus, construção de planta de 
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tratamento de águas, melhorias nas redes 

elétricas e redes hídricas e demais obras que 

se considerem pertinentes e necessárias para 

a comunidade.    

Tabela elaborada pelo Autor.  

 

Para fortalecer as anteriores prestações, propõe-se alem disso outro conjunto de ações que 

consideramos de especial importância para conceber um tipo de pagamento alternativo que 

satisfaça os interesses dos provedores. Entre elas estão: 

 Ajuda na geração de empresas rurais sustentáveis e rentáveis: Melhorando a cadeia 

de comercialização dos produtos locais, e garantindo que os custódios permaneçam 

desenvolvendo as atividades agrícolas e a provisão dos serviços, refletiria substancialmente 

nas condições socioambientais da zona. 

 Melhorias nos serviços públicos (clínicas, centros educativos, construção de vias, 

incremento na segurança dos direitos de propriedade da terra, os direitos ao uso da água e 

os direitos ao uso das florestas): O anterior visando outorgar um maior empoderamento e 

sentido de consciência ambiental aqueles que garantem a existência, manutenção e 

melhoria dos serviços ambientais. 

 Treinamento e capacitação em temas agro-florestais e manejo sustentável dos solos, 

(permacultura): Alem de potencializar a qualidade do solo com suas praticas, através de 

programas de educação e capacitação ambiental cria-se mais consciência da necessidade de 

manter a ordem natural dos ecossistemas. Muitas vezes os usuários das terras não são 

conscientes do dano causado com suas atividades ao meio ambiente, com benefícios como 

este se cumpre com metas integrais desenvolvidas em vários indicadores de 

sustentabilidade, um exemplo de que não é bom dar peixes para o pescador senão dar lhe 

um anzol para que procure seu próprio alimento. 

  

4 Garantías do Vendedor. 

O Vendedor garante frente ao comprador que as declarações seguidas são verdadeiras e 

precisas e, alerta onde tais declarações deixem de ser verdadeiras e precisas. 

1. O vendedor possui entre um hectare de terra ou mais do que um hectare.  

2.  O vendedor tem participado nas avaliações quanto aos impactos socioeconômicos da 
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implantação das medidas de conservação propostas. 

3.  Os vendedores tem recebido retroalimentação “feedback” sobre os impactos 

socioeconômicos da participação no programa. 

 

5.   Resolução de Disputas 

No caso de houver qualquer disputa em relação aos termos deste Contrato entre 

comprador e vendedor, essa disputa deve ser encaminhada para julgamento pelo Comitê de 

Resolução de Litígios, o qual será nomeado para tal fim pelas partes de comum acordo e 

sua decisão será vinculativa tanto para o “comprador” como para o “vendedor”. 

6 Prazo. 

O pressente acordo têm um termo de duração de cinco (5) anos o qual pode ser 

prorrogado pelo mesmo termo ou indefinidamente de comum acordo entre as partes.  

 No caso do Comprador ou vendedor deseje rescindir este Contrato antes de seu 

término, a parte que pretenda renunciar e entrar em contato com a outra parte para 

sua terminação irá proceder da seguinte forma: 

Se rescisão é solicitada pelo provedor, o comprador ou a fonte de investimento está 

isento (a) de todos os pagamentos futuros.  

Se rescisão fosse solicitada pelo Comprador, em seguida, o comprador emitirá um 

recebo para o provedor com valor atual de todos os pagamentos futuros no momento da 

rescisão. 

7 Novação 

O vendedor concorda que, a pedido do fundo financiador, este ACORDO possa ser novado.  

 

 

 

 

 

Assinatura Representante Fundo 

Financiador. 

 Assinatura Representante ou Provedor 

Direto.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. 

 

O manguezal inserido nas duas unidades de conservação do bairro Sabiaguaba é 

uma das poucas reservas naturais importantes que restam na cidade de Fortaleza, sendo 

uma fonte ecossistêmica, econômica e social de vital importância para os habitantes da 

cidade. Constitui a base material e imaterial dos modos de vida das comunidades 

tradicionais, lhes brindando abundantemente alimentos, matéria prima, água, valores 

culturais espirituais e recreativos entre outros.  

Porém, mesmo diante da relevância que têm o manguezal de Sabiaguaba, é pouco o 

reconhecimento feito aos atributos e amenidades ambientais que ele fornece, somando-se o 

agravante da sua deteriorização, o desjeito de resíduos industriais e domésticos nas fontes 

hídricas, a expansão urbana sem planejamento, a falta de organização para a execução de 

atividades de lazer como o turismo e o comercio entre outras problemáticas. 

As comunidades locais carecem de recursos e educação, esse fato revela acima de 

tudo, o forte atrelamento desses sujeitos à atividade extrativista. Fato que é reforçado 

quando se evidencia que as mesmas comunidades não possuem uma fonte de renda distinta 

ao sustento dos recursos e serviços ecossistêmicos extraídos dos manguezais, existindo, 

portanto, uma forte necessidade de preservação desses ecossistemas. 

São devido a estes vazios políticos e sociais que se fundamenta esta pesquisa, para 

discutir quais são os serviços mais importantes deste ecossistema que se esta perdendo a 

passos acelerados.  

O trabalho de campo levantou resultados importantes que incentivaram uma 

proposta de gestão para este importante ecossistema, a crescente consciência sobre as 

problemáticas de perda de recursos e serviços ecossistêmicos do manguezal, o 

inconformismo com a falta de organização para atender as atividades de lazer e a 

necessidade coletiva de unir forças para preservar os recursos hídricos na zona ajudaram 

substancialmente para traçar as metas principais deste trabalho.       

A proposta representada no modelo do contrato de PSA determina um mecanismo de 

compensação flexível para as comunidades locais, o qual remunere a través de diversas 

prestações a execução de atividades que induzam os fluxos de matéria e energia para a 

provisão dos principais serviços brindados pelo ecossistema manguezal e proximidades, a 
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saber: Alimentos (Produção Primaria e Segurança Alimentar); Água (Suplemento, 

Regulação, Ciclagem de nutrientes, Dissipador de matéria e energia); Proteção (Controle 

da erosão, retenção de sedimentos, proteção da costa contra extremos climáticos); Serviços 

de Regulação (Regulação da qualidade do ar, e regulação do clima local); Serviços 

Culturais, Estéticos e Recreativos. 

Optou-se pela proposição de um fundo “semente” ou fundo inicial para a 

implementação do mecanismo de compensação, pois nos estudos de caso mostrados, as 

propostas de maior sucesso foram aquelas nas que se evidencia a cooperação entre diversos 

agentes sociais, econômicos, políticos e institucionais e porque desde o plano de manejo 

salienta-se a necessidade das parcerias institucionais na consecução dos objetivos de 

conservação.  

As diretrizes do modelo proposto fornecem os detalhes necessários para a provisão 

dos serviços selecionados e caracterizados para o ecossistema manguezal e suas 

adjacências, sem a necessidade de expor um modelo de contrato extenso, simplesmente 

elucidando um esboço dos contornos básicos da transação; a proposta partilha certas 

características de contratos públicos e privados. 

A alta fragilidade do ecossistema manguezal para suportar impactos antrópicos, é 

destacada em consideração às problemáticas denunciadas tanto no plano de manejo como 

nos questionários realizados e salientando a manutenção, ampliação e melhoria da 

cobertura vegetal para começar um processo de Bioestabilização na zona. Dessa forma se 

estabeleceram os custos para a elaboração do modelo de contrato com respeito às mudanças 

no uso do solo para a ampliação das áreas florestais.  

Em termos de custos os resultados mostraram que se precisa de um montante no 

mínimo de R$ 22.000,00 no fundo para a implantação do programa a um ano de projeção, 

isto quer dizer que os custos por hectare circundariam em aproximadamente R$ 1.900,00 

mensais.  

Para a segunda etapa que é a manutenção do esquema, os custos anuais diminuem 

para um valor R$ 15.200,00 por hectare, sendo diminuído a sua vez o valor dos custos 

mensais a R$1300,00 por hectare.  

Como o modelo de contrato proposto têm um termo de duração de cinco anos desde 

sua celebração, os gastos totais desde sua implantação até o prazo de vencimento é de $R 
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83.450,00 sem prejuízo da possibilidade da negociação da sua prorrogação. 

Toda a proposta se desenvolve em termos flexíveis para as partes, propiciando um 

ambiente no qual a execução do esquema ocorre na par da proposição e execução de outras 

políticas públicas, instrumentos econômicos e incentivos sociais que visem atender as 

diversas situações locais no manejo dos recursos naturais próprios da área.  

É por essa razão que os resultados mostraram uma serie de prestações paralelas ao 

pagamento em efetivo a ser brindado aos provedores dos serviços do ecossistema 

manguezal, uma compensação subsidiaria e com miras a satisfazer os inconformismos 

levantados nos questionários para melhorar de uma maneira íntegra a qualidade de vida dos 

moradores locais. 

Desde o ponto de vista biológico, os resultados da proposta atendem a conservação 

deste tipo de ecossistema costeiro, ou seja, a restauração e melhoria das florestas, espaços 

verdes em geral e das matas ciliares para garantir os fluxos de matéria e energia que 

permitam conjuntamente a bioestabilização da zona como um todo.  

Salienta-se nesta mesma ordem de ideias a importância de garantir os direitos de 

propriedade aos moradores locais a través da concessão de isenções impositivas ou mesmo 

na devolução dos direitos sobre os recursos, a entrega de responsabilidades aos moradores 

gerara uma autoconsciência que permitirá promover com maior eficácia os labores de 

conservação e melhoria do ecossistema manguezal. 

A única maneira de conceber Sabiaguaba como um bairro ecológico, é inserindo 

diretamente as comunidades locais da zona nos labores de recuperação e conservação, 

exteriorizando um modelo social e ambiental que permita a permanência necessária para a 

provisão dos diversos serviços que oferece um imprescindível ecossistema para as zonas 

costeiras como são os manguezais.  
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APENDICES.  

QUESTIONARIO PROPOSTA GESTÃO PUBLICA EM ESQUEMAS DE 

COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS. 

 

Bloco 1: Características Socioeconômicas do entrevistado.  

1. Sexo:   Feminino                    Masculino     

2. Tamanho Grupo Familiar:  

3. Domicilio. Próprio  Alugado  

3. Situação Laboral:  Desempregado            Trabalha              Estuda           Aposentado        

Dde Casa   

4. Nível Escolaridade: Ensino Básico            Ensino Secundário         Ensino Superior            

5. Qual a renda mensal média aproximada da sua casa? 

5. Como considera o estado atual das vias para Sabiaguaba 

Excelente               Bom               Regular                 Ruim              Péssimo.                  

6. Como é o Acesso a os serviços públicos dentro da área de Sabiaguaba.   

Excelente               Bom               Regular                 Ruim              Péssimo.              

7. Que tipo de Serviços têm seu domicilio: 

Energia Elétrica                 Internet             Telefonia fixa                      Outros.   

Bloco 2: Serviços e Infraestrutura.  

Como é o saneamento básico na Sabiaguaba? Os esgotos vão para o manguezal? Os esgotos 

contaminam as cacimbas? Como é o esgoto na sua casa? 

 

8.  A água utilizada em sua casa vem de onde? Ela é encanada? Explique. 

 

9.  Na sua casa se plantam roçados ou roças no quintal? Que plantas existem lá? 
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10. O que se faz com o lixo da sua casa? Existe coleta de lixo na área em que você mora? 

Quando?  

 

11. O que você pensa sobre a construção da ponte sobre o rio, ligando o Caça e Pesca à 

Sabiaguaba?  

 

12. Que problemas ambientais você reconhece na sabiaguaba? Porque eles aconteceram? O 

que se poderia fazer a respeito hoje, na sua opinião? 

 

13. Como é o clima da Sabiaguaba? Você acha quea temperatura aumentou? Ou está tudo 

igual como sempre foi? 

 

14. Como é a associação comunitária na Sabiaguaba? Como você acha que ela deveria (ou 

poderia) ser? 

 

15 .Que serviços públicos estão faltando na Sabiaguaba?  

 

16.Você está satisfeito de morar na Sabiaguaba? Porque? O que poderia melhorar? 

 

Bloco 3: Ecossistema Manguezal e Serviços Ambientais. 

17. Como influem na conservação do ecossistema manguezal as atividades econômicas 

predominantes? Considera que elas afetam positiva ou negativamente o meio ambiente e 

particularmente o Manguezal? Marque segundo corresponda.  

Atividades Econômicas. 

 

x 

 

+ 

 

- 

 

Agricultura   
 

Pecuária (Pastagem nos períodos da estiagem) 

 

   

Pesca    

Turismo    

Comercio (barracas e comercio informal)    
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Exploração Florestal     

Outras    

 

18. Das atividades anteriores qual é a que gera maior impacto negativo na área.  

Atividade Econômica. 

 

 

19. Quais Problemáticas Ambientais ou Ameaças afetam a “saúde” do ecossistema 

manguezal na Zona. 

Ameaças Ambientais.  Responsáveis das Ameaças.   

Eliminação da cobertura vegetal.   

Desmonte de Dunas.  

Contaminação das fontes de água doce.  

Perda Da Biodiversidade.  

Ausência de OT  

Outras 

 

 

 

 

 

20. Dos serviços ecossistêmicos listados, quais são os mais importantes para a manutenção 

dos manguezais na Zona?. Outorgue um valor de um ate dez. Pode dar o mesmo valor a 

mais de um serviço. 

Serviços Ambientais Exemplo vs 

Proteção (Controle da erosão, retenção de 

sedimentos, proteção da costa contra 

extremos climáticos). 

Prevenção da perda do solo pelo 

vento, escoamentos, processos de 

remoção, armazenamento de água, 

em rios riachos, lagoas,estuários.  

 

Água (Suplemento, Regulação, Ciclagem de 

nutrientes, Dissipador de matéria e 

energia): 

Armazenamento e retenção da 

água, provisão de água mediante 

os reservatórios e aquíferos.    

 

Serviços de Regulação (Regulação da 

qualidade do ar, e regulação do clima local) 

 

Mitigação dos gases de Efeito 

Estufa, Produção de produtos 

florestais em geral.  
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Serviços Culturais, Estéticos e Recreativos. Atração do setor turístico para 

outorgar valor às atividades 

tradicionais, culturais e recreativas 

da zona.    

 

Alimentos (Produção Primaria e Segurança 

Alimentar). 

Parte da produção primária bruta 

transformada em alimento (peixes, 

moluscos) com as atividades de 

pesca e agricultura de 

subsistência. 

 

   

 

Gratos por sua atenção e dedicação! 

Os resultados do estudo dessas informações lhe serão enviados no formato cartilha ao 

término do mesmo. 
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ANEXOS. 

Na tabela I são apresentadas as espécies nativas indicadas para a recuperação de matas 

ciliares e áreas adjacentes ao Manguezal, com os respectivos nomes vulgares, o grupo 

ecológico a que pertencem e a tolerância à umidade do solo. Foram incluídas na lista 

aquelas espécies que aparecem em destaque na maioria dos estudos fito-sociológicos em 

matas ciliares, e as que a experimentação científica tem comprovado sua capacidade para 

recuperar estas áreas. 

 Espécies arbustivo-arbóreas, recomendadas para recuperação de matas ciliares: G.E = 

grupo ecológico; P = pioneira; NP = não pioneira; Si = secundária inicial. 

 Quanto à indicação: A = áreas encharcadas permanentemente; B = áreas com inundação 

temporária; C = Áreas bem drenadas, não alagáveis. 

 Tabela I: Espécies Nativas para a Recuperação da Mata Ciliar, áreas de Mangue e 

Adjacências.  

 Nome Científico  Nome Vulgar  G.E.  Indicação  

 Acacia polyphylla DC.  angico-branco  P  B, C 

 Acrocomia aculeata Lodd. ex Mart  macaúba, macaúva  P  B, C 

 Aegiplila sellowiana Cham.  tamanqueira, papagaio  P  C 

 Albizzia hassleri (Chod.) Burkart  farinha seca  P(Si)   C 

 Albizzia glandulosa Poepp & Endl.  tapiá  P  B, C 

 Alchornea triplinervia (Spr.) Muell. Arg.  tapiá mirim  P  A, B 

 Allophylus edulis (A. ST. HIL.) Juss  lixeira  P  C 

 Amaioua guianensis Aublet  café do mato, marmelada  NP  C 

 Anadenanthera macrocarpa (Benth.) 

Brenan 
 angico vermelho  P(Si)  C 

 Aniba fimula Mez  canelinha  NP  A 

 Annona cacans Warm.  araticum, araticum cagão  NP  B,C 

 Apulea leiocarpa Macbr.  garapa  NP  C 

 Aspidosperma cylindrocarpum Müell  peroba poca  NP  B,C 
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Arg. 

 Aspidosperma polyneuron Müell. Arg.  peroba rosa   NP  C 

 Astronium graveolens Jacq.  guaritá, quebra-machado  P(Si)   C 

 Balfourodendron riedelianum Engl.  pau marfim  P(SI)  B,C 

 Bauhinia forficata Link.  unha-de-vaca  P(Si)  B, C  

 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) Berg.  guruçuca  NP   B, C  

 Brossimum gaudichaudii Trécul.  mamica-de-cadela  NP   B 

 Cabrelea canjerana (Veloso) Martins  canjerana  NP  B, C 

 Calophyllum brasiliensis Camb.  guanandi, landi  NP  A, B 

 Campomanesia xanthocarpa Berg.  gabiroba  NP  B, C 

 Cariniana estrellensis (Raddi) O. Kuntze.  jequitibá branco  NP  C 

 Cariniana legalis (Mart.) Kuntze.  jequitibá rosa  NP  C 

 Casearia decandra Jacq.  pitumba, guaçatonga, espeto  NP  B, C 

 Casearia sylvestris Sw.  guaçatonga, erva-de-lagarto  P   C  

 Cassia ferruginea Schard. ex DC.  canafístula  P(Si)   B, C 

 Cecropia glaziovi Sneth.  embaúba vermelha  P   B, C 

 Cecropia hololeuca Miq.  embaúba branca  P  B, C 

 Cecropia pachystachya Trécul.  embaúba  P   A, B  

 Cedrela fissilis Vell.  cedro  P(Si)   C 

 Cedrela odorata Ruiz & Pav.  cedro do brejo  NP  A, B 

 Centrolobium tomentosum Guill. ex 

Benth 
 araribá  P   A, B  

 Cestrum laevigatum Schlecht  -   P   A, B  

 Chorisia speciosa St. Hil.  paineira  P(Si)  B, C 

 Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & 

Eichl.) Engl.  
 guatambú de leite  P(Si)  B, C 
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 Citronella gongonha (Mart.) Howard  congonha  NP  A, B 

 Clethra scabra Pers  vassourão, canjuja  P(Si)   A, B 

 Columbrina glandulosa Perkins  saquaragi vermelho, sobrasil  P(Si)   C 

 Copaifera lansdorffii Desf.  óleo copaíba, copaíba  NP   B, C 

 Cordia ecalyculata Vell.  café-de-bugre  P(Si)   B, C 

 Cordia superba Cham.  barbosa, grão-de-galo  P  C 

 Cordia trichotoma Vell. ex Steud.  louro-pardo, canela-batata  P(Si)  C 

 Croton florinbundus Spreng.  capixingui  P  C 

 Croton priscus Müel. Arg.  pau-sangue  P  C 

 Croton urucurana Baill.  sangra d'água, aldrago  P  A, B 

 Cupania vernalis Camb.  camboatã  P(Si)  C 

 Cytharexyllum myrianthum Cham.  pau-viola  P  A, B 

 Dendropanas cuneatum Decne. & 

Planch. 
 maria-mole, mandioca  P(Si)  A, B 

 Duguetia lanceolata St. HIl.  pindaíba, biribá  NP  C 

 Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. 

Macb. 
 canela do brejo  NP  A, B 

 Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 

Morang 
 tamboril, orelha-de-negro  P(Si)  B, C 

 Erythrina crista-gali L.  suinã  P  A, B 

 Erythrina falcata Benth.  sainã  P  B 

 Erythrina speciosa Andrews  candelabro, faquinha  P  A, B 

 Esenbeckia leiocarpa Engl.  guarantã  NP  C 

 Eugenia florida DC.  guamirim  NP  A, B 

 Eugenia uniflora L.  pitanga  NP  C 

 Euterpe edulis Mart.  palmiteiro, jussara  NP  B 
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 Ficus citrifolia Willd.  figueira  P(Si)  B 

 Ficus guaranitica Schodat  figueira, figueira branca  P(Si)  B 

 Ficus insipida Willd.  figueira branca  P(Si)  A, B 

 Gallesia intergrifolia (Spreng.) Harms  pau d'alho  P(Si)  B, C 

 Genipa americana L.  genipapo  NP  A, B 

 Geonoma brevispatha Barb. Rodr.  -  NP  A, B 

 Gomidesia affinis (Camb.) D. Legr.  guamirim  NP   C  

 Guapira opposita  (Vell.) Reitz.  maria-mole  P(Si)   B, C 

 Guarea guidonea (L.) Sjeum.  marinheiro, cura-madre  NP   A, B 

 Guarea kunthiana A. Juss  marinheiro  NP   A, B 

 Guatteria nigrescens Mart. 
 pindaíba-preta, araticum-

seco 
 NP   C 

 Guazuma ulmifolia Lam.  mutambo  P   C 

 Heliocarpus americanus L.  jangada  P(Si)   C 

 Hyeronima alchorneoides Fr. All.  urucurana, licurana  P(Si)   A, B 

 Hymenaea coubaril L.  jatobá  NP   B, C 

 Ilex brasiliensis Loes  cana da praia  NP   A, B  

 Ilex paraguariensis St. Hil.  erva-mate  NP   A, B 

 Inga affinis DC  ingá, ingá-doce  P(Si)  A, B 

 Inga fagifolia Willd.  ingá, ingá-feijão  P(Si)  A, B 

 Inga luschnatiana Benth.  ingá  P(Si)  A, B, C 

 Inga marginata Willd.  ingá  P(Si)  A, B 

 Inga uruguensis Hook. et Arn.  ingá  P(Si)  A, B 

 Inga vera Willd.  ingá  P(Si)  A, B 

 Jacaranda macrantha Cham.  caroba-do-mato  P(Si)  A, B 

 Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC.  jaracatiá  P  C 
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 Lafoensia pacari St. Hil.  dedaleiro  P(Si)  B, C 

 Lithraea molleoides Engl.  aroeira brava  P(Si)  B 

 Lonchocarpus muehlbergianus Hass.  embira de sapo  P(Si)  B, C 

 Luehea divaricata Mart.  açoita-cavalo  P(Si)  B, C 

 Luhea grandiflora Mart. & Zucc.  açoita-cavalo  P(Si)  C 

 Machaerium aculeatum Raddi 
 bico-de-pato, jacarandá-de-

espinho 
 P(Si)  B, C 

 Machaerium nictitans (Vel.) Benth. 
 bico-de-pato, jacarandá-

ferro 
 P(Si)  B, C 

 Machaerium stipitatum Vog.  sapuvinha  P(Si)  B, C 

 Maclura tinctoria (L.) Don ex Steud.  amoreira  P(Si)  B, C 

 Matayba elaeagnoides Radlk.  miguel pintado, pau-crioulo  P(Si)  B, C 

 Mauritia flexuosa L.  buriti  P  A, B 

 Metrodorea stipularis Mart.  carrapateira  NP  C 

 Myrcia rostrata DC.  lanceira, guamirim-miúdo  P  B, C 

 Myrciaria trunciflora Berg.  jabuticabeira  NP  C 

 Nectandra lanceolata Ness  canela-do-brejo  NP  A, B 

 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez  canelinha, canela-preta  NP  C 

 Nectandra rigida (H. B. K.) Ness 
 canela-amarela, canela-

ferrugem 
 NP  B, C 

 Ocotea beaulahie Baitello  canela  NP  B, C 

 Ocotea odorifera (Vell.) J.G. Rohwer  canela sassafrás  NP  C 

 Peltophorum dubium (Spreng) Taub.  angico-cangalha, canafístula  P(Si)  C 

 Pera obovata Baill. 
 pau-de-sapateiro, cacho-de-

arroz 
 NP  A, B 

 Persea pyrifolia Ness. & Mart. ex Ness.  maçaranduba  NP  C 
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 Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr.  pau-jacaré  P(Si)  C 

 Piptocarpha macropoda Baker  pau-de-fumo, vassoura-preta  P  C 

 Platyciamus regnelli Benth.  pau-pereira, cataguá  NP  C 

 Podocarpus sellowii Klotz. ex Endl.  pinheiro-bravo  NP  B, C 

 Protium almecega March.  almacegueira  P(Si)  A, B 

 Protium heptaphyllum (Aubl.) March 
 amescla, almíscega, breu-

vermelho 
 P(Si)  - 

 Prunus myrtifolia (L.) Urb.  pessegueiro-bravo  NP  A, B 

 Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. 

Rob. 
 embiruçu  P  B, C 

 Psidium guajava L.  goiabeira  P  B, C 

 Psychotria sessilis (Vell.) Müell. Arg.  cafezinho-do-mato  NP  C 

 Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez 
 azeitona-do-mato, 

capororoca 
 P(Si)  C 

 Rapaenea guianensis Aubl.  capororoca  P   A, B 

 Rapanea umbellata (Mart. ex DC.) Mez  capororoca-branca  P(Si)   A, B, C  

 Rheedia gardneriana Planch. & Triana  bacupari  NP  B, C  

 Rollinia sylvatica (A. St. Hil.)  araticum-do-mato, cortiça  P(Si)  B, C  

 Rudgea jasminioides (Cham.) Müell.  café-do-mato  NP   C  

 Sapium glandulatum Pax  leiteiro  P(Si)  B, C 

 Savia dyctiocarpa Kuhlm.  guaraiúva  NP  B, C 

 Schefflera morototonii (Aubl.) B. 

Manguire 
 mandioqueiro, mandiocão  P  C 

 Schinus terebinthifolius Raddi 
 aroeirinha, aroeira-

pimenteira 
 P   A, B 

 Schyzolobium parahyba (Vell.) Blake  ficheira, guapuruvu  P  B, C 

 Sebastiana brasiliensis Spreng  branquilho  NP  A, B 
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 Sebastiana klotzschiana Müell. Arg.  branquilho, capixava  NP  A, B 

 Sebastiana serrata (Baill) Müell. Arg.  branquilho  NP  A, B 

 Seguieria floribunda Benth.  limão bravo  P(Si)  C 

 Sesbania virgata (Cav.) Pers.  -  P(Si)  A, B 

 Sorocea bonplandii Burger  folha de serra  NP  C 

 Styrax pohlii A. D. C.  benjoeiro, estoraque  P(Si)  C 

 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glass.  jerivá, coquinho babão  P(Si)  B, C 

 Tabebuia cassinoides (Lam.) DC.  caixeta  P(Si)  A, B 

 Tabebuia chysotricha (Mart. ex DC.) 

Stanley 
 ipê-tabaco  P(Si)  C 

 Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standle  ipê-roxo  P(Si)  B, C 

 Tabebuia umbelata (Sound.) Sand.  ipê-amarelo-do-brejo  P(Si)  A, B 

 Talauma ovata St. Hil.  pinha-do-brejo  NP  A 

 Tapirira guianensis Aubl.  peito-de-pomba, pau-pombo  P(Si)  A, B 

 Terminalia triflora Griseb  pau-de-lança, amarelinho  NP  A, B 

 Trema micrantha Blume  crindiúva, trema  P  C 

 Trichilia catingua A. Juss.  catiguá  NP  C 

 Trichilia clausseni C. DC.  catiguá vermelho  NP  C 

 Trichilia elegans A. Juss.  catiguá miúdo  NP  C 

 Trichilia pallida Sw. 
 catiguá amarelo, baga-de-

morcego 
 NP  B, C 

 Triplaris brasiliana Cham.  pau-formiga  P(Si)  B, C 

 Veronia difusa Less. 
 pau-de-fumo, vassourão-

preto 
 P  C 

 Virola oleifera (Schott) A.C. Smith  bicuíba  NP  B, C 

 Vitex montevidensis Cham.  tarumá  NP  A, B 
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 Xylopia aromatica Baill.  primenteira, pindaíba  P(Si)  C 

 Xylopia brasiliensis (L.) Spreng.  pindaíba, asa-de-barata  NP  B, C 

 Xylopia emarginata Mart.  pindaíba-d'água  P(Si)  A, B 

 Zanthoxylum rhoifolium Lam.  mamica de porca  P(Si)  C 

 Zeyheria tuberculosa (Vell.) Burn.  ipê-felpudo, bolsa-de-pastor  P(Si)  C 

Fonte resumida: Recuperação de matas ciliares. Sebastião Venâncio Martins. Editora 

Aprenda Fácil. Viçosa - MG, 2001. 

 

 

 

 

 


