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RESUMO 

 

 Os manguezais estão distribuídos do extremo norte do Brasil até Laguna, região costeira sul do país, ocorrendo 

em estuários, lagoas litorâneas e canais de maré. No estado do Ceará (02°46 S), nordeste brasileiro, o clima 

semi-árido apresenta características que  condicionam o crescimento dos bosques de mangue como a 

sazonalidade das chuvas e a alta incidência de radiação solar. As características climáticas favoreceram a escolha 

pela região para implementação da industria salineira no século passado, como no caso do complexo estuarino 

do rio Ceará, localizado na divisa costeira entre os municípios de Fortaleza e Caucaia. O presente estudo 

descreve e analisa a evolução espaço-temporal do manguezal do rio Ceará (Fortaleza-CE), com foco na 

colonização da vegetação típica de mangue em áreas de salinas abandonadas. O estudo da paisagem foi realizado 

através de técnicas de sensoriamento remoto, uso de fotografias áreas e imagens de satélites, além de visitas de 

campo, sendo produzidos e analisados mapas temáticos dos anos de 1968, 1997 e 2009, estimando-se as áreas de 

manguezais e de salinas para cada ano. Para o ano de 2009, foram estimados 1006,6 ha de manguezais, 165% a 

mais do que em 1968, apresentando sua maior taxa de crescimento por década entre 1997 e 2009, de 

133,25ha/10anos. No período estudado de 41 anos uma área de 395 ha de salinas abandonadas foi colonizada 

naturalmente por bosques de mangue. Uma descrição mais detalhada da estrutura desses bosques foi realizada 

através do estudo fitossociológico na salina Margarida. Na região mais próxima à margem do rio foi encontrado 

um bosque em um estágio de desenvolvimento avançado, com dominância de Rhizophora mangle e presença de 

Avicennia spp., altura média do bosque 10m, DAP médio 14,06 cm e densidade de 1333,33trocos/ha. Em direção 

ao continente, evidenciou-se um bosque em processo de colonização inicial na salina, sendo a espécie pioneira 

Laguncularia racemosa associada à outras espécies vegetais, Portulaca oleracea (beldroega) e a Batis marítima 

(brejo do mangue). Apesar do crescimento quantitativo dos bosques de mangue foram evidenciados diversos 

impactos ambientais, que acumulados, ocasionaram desequilíbrio ambiental e perda qualitativa nos benefícios 

proporcionados pelo manguezal do rio Ceará. Para evidenciar os bens e serviços do ecossistema foi realizada 

uma análise sistêmica dos fluxos de matéria e energia que compõe o complexo estuarino do rio Ceará. A relação 

dos fluxos com as atividades humanas estabelecidas no ambiente evidenciaram principalmente uma interferência 

dos impactos ambientais nos serviços ambientais relacionados com os fluxos litorâneos (construção de espigões 

e déficit de sedimentos na costa), fluxos fluvio-marinhos (salinização do estuário e contaminação das águas) e os 

fluxos de sedimentos e gravitacionais (abandono das salinas, impermeabilização do solo e ocupação intensa nas 

áreas de dunas). A partir das evidências da recuperação do manguezal em áreas de salinas abandonadas no rio 

Ceará, põe-se em discussão as definições da resolução estadual 02/2002 do COEMA, ao legitimar a conversão 

de áreas de salinas e apicum para o estabelecimento da carcinicultura, em detrimento de recuperar e conservar os 

serviços ambientais já disponíveis no ecossistema manguezal. Uma nova postura de conservação do manguezal 

do rio Ceará representaria custos de oportunidade maiores em uma receita sustentável do desenvolvimento 

humano nas regiões estuarinas e áreas litorâneas do estado no Ceará, no Brasil e no mundo. A recuperação do 

manguezal do rio Ceará só será possível após a mitigação dos principais impactos ambientais. Para a gestão do 

manguezal do rio Ceará propõe-se um sistema de manejo baseado em zonas de recuperação de áreas degradadas, 

zonas de monitoramento da regeneração natural dos bosques de mangue e zonas de máxima conservação.  

   

 

 

 

Palavras-chave: salinas abandonadas, recuperação de bosque de mangue, impactos ambientais, 

fluxos de matéria e energia, serviços ambientais. 
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ABSTRACT 

 

Mangrove ecosystem occurs in Brazil in estuaries, shore lagoons and marine channels inside land, from the 

extreme North of the country, to well beyond the Tropic of Capricorn, near Laguna, Brazilians’ south coast. In 

the Ceará state (02°46 S), Brazil´s northeast region, the climate is semi-arid, with seasonal rains and high 

reception of solar radiation. In the last few decades the human occupations intensify in Ceara river estuarine 

complex, and modify the landscape in results of their actions, interfering in the natural development of the 

mangrove ecosystem. This case study reports a description and an analyses of the temporal-spatial development 

of the mangrove area in the Ceará river (Fortaleza – CE), focusing on new colonization areas in abandoned 

saltworks.  It was produced thematic maps estimating the mangrove areas and the saltwork areas in the years of: 

1968, 1997, and 2009 using remote sensing techniques. In 2009 the mangrove area was 1006.6 ha, 65% more 

than in 1968, the growth rate was 133.25 ha/10years between 1997 and 2009. In abandoned saltworks areas it 

was evidenced 395 ha of new colonized mangroves areas. A fitosociologic study was accomplished to 

demonstrate the detailed description of the mangrove forest structure. The mangrove forest near the main 

channel of the Ceará river is described as fringe, an advance development forest, with dominance of Rhizophora 

mangle and Avicennia spp., medium height of 10 meters, medium DHB 14,06 cm and density of 1333.33 

trunk/ha. Down to the terrestrial environment it´s evidenced basin mangrove forests, in new mangrove´s 

colonization areas. The pioneer specie was Laguncularia racemosa associated with other associated species 

Portulaca  oleracea (beldroega) and Batis marítima (brejo do mangue). Although the quantitative increment in 

mangrove forest areas the environment quality was considered low, due the evidenced of the variety of 

environmental impacts. To highlight the environment services it was necessary a systemic analysis approach of 

the flows of energy and matter. The relation between the human activities and the environment fluxes related 

shows the interference of the environment impacts in the environment services, for example, the shore fluxes 

(sediment deficit) fluvial-marine flux (estuary salinization and water contamination) and the gravitational fluxes 

(abandoned saltwork, soil impermeabilization and dense urban occupation in dune areas). Consideration about 

the state resolution COEMA n° 02/2002 were made to discuss the recent flexibilization of  Brazilian 

environmental legislation, in order to provide legal tools to appropriations of mangrove areas to industry 

exploration, the case of shrimp farms legalization. A new posture in mangrove conservation programs in the 

Ceará river would represent higher costs of opportunities in a sustainability receipt of human development in 

estuary regions and shore areas in the Ceará state, in Brazil and in the whole world. The Ceará river recuperation 

will only be possible after the mitigation of the main environmental impacts. It is recommended to install priority 

conservation zones, natural regeneration monitoring zones and environment rehabilitation zones, in order to 

enhance the mangrove management plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: abandoned saltworks, mangrove forest rehabilitation, environmental impacts, fluxes 

of energy and matter, environmental services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Os manguezais no mundo, no Brasil e no Ceará 

 

O ecossistema manguezal está distribuído em zonas inter-marés das costas tropicais e 

subtropicais, onde crescem bosques de vegetação arbórea, arbustivas e de pequeno porte 

dependendo do clima da região. O desenvolvimento máximo das florestas ocorre em áreas de 

grande regularidade de chuvas, altas temperaturas, boa intensidade de raios solares e pouca 

ocorrência de tufões e furacões (LEWIS, 1982).   

Uma das definições mais aceitas no Brasil sobre os manguezais é dada por Schaeffer-

Novelli (1991), onde a autora define: 

 “O manguezal é definido como um ecossistema costeiro, 

de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de 

regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés. É 

constituído de espécies vegetais lenhosas típicas (angiospermas), 

além de micro e macro algas (criptogamas), adaptadas à flutuação de 

salinidade e caracterizadas por colonizarem sedimentos 

predominantemente lodosos, com baixos teores de oxigênio. Ocorre 

em regiões abrigadas e apresenta condições propícias para 

alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies animais, 

sendo considerado importante transformador de matéria orgânica em 

nutrientes e gerador de bens e serviços.” 

A área total de manguezais no mundo representa 0.7% das florestas tropicais do planeta 

e para o ano de 2000 a área total foi estimada em 137.769 km
2
 (GIRI et al., 2010) (Figura 01). 

Esta vasta distribuição dos manguezais no planeta sugere grande variedade nas 

condições ambientais em que se desenvolve este ecossistema, que refletem na distribuição 

espacial dos bosques de mangue, arranjo das espécies típicas e seus atributos estruturais. As 

potenciais variações florísticas são mais limitadas no hemisfério oeste do planeta, região 

pobre de espécies de mangue, sendo no Brasil encontradas apenas 7 espécies distribuídas em 

4 gêneros (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990a).   

Os manguezais ocupam uma fração significativa do litoral brasileiro, a costa do Brasil 

foi estimada em 8.500 km (JABLONSKI et al., 2008) e segundo Schaeffer-Novelli et al. 

(2000) as florestas de mangue estão presentes em 6.786 km, cerca de 80% da linha de costa, 
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estendendo-se do extremo norte no Oiapoque, Estado do Amapá ( 4°30´N), até seu limite sul 

na Laguna Santo Antônio em Santa Catarina (28°28´S) (SCHAEFFER-NOVELLI, 1991; 

SOARES et al. 2012). Em 1991, foi estimado para o Brasil 96.268 hectares de manguezais, 

representando 7% do total de áreas de manguezal no mundo, colocando o Brasil em 3° lugar 

no ranking de países com maiores áreas de manguezais, apenas atrás da Índia e da Indonésia 

(GIRI et al, 2010).  

   Schaeffer-Novelli et al. (1990) propuseram a divisão da costa brasileira em oito 

unidades a fim de facilitar o entendimento da distribuição de bosques de mangue no Brasil. 

Foram agrupados setores da zona litorânea com condições ambientais e morfológicas 

similares. Segundo os autores, o Segmento I compreende a região do Cabo Orange (04°30’N) 

ao Cabo Norte (01°40’N); Segmento II, do Cabo Norte (01°40’N) a Ponta Curuçá (00°36’S); 

Segmento III, da Ponta Curuçá (00°36’S) a Ponta Mangues Secos (02°15’S); Segmento IV, 

Ponta Mangues Secos (02°15’S) ao Cabo Calcanhar (05°08’S); Segmento V, do Cabo 

Calcanhar (05°08’S) ao Recôncavo Baiano (13°00’S); Segmento VI, Recôncavo Baiano 

(13°00’S) ao Cabo Frio (23°00’S); Segmento VII, do Cabo Frio (23°00’S) à Torres (29°20’S). 

Foi caracterizado no setor IV, onde se encontra o estado do Ceará (02°46 S), entre Ponta 

Mangues Secos (02°15´S) e Cabo Calcanhar (05°08´S), uma zona propensa a uma alta ação 

das marés, com a linha de costa retilínea. Os principais elementos que constituem a linha de 

costa são as praias arenosas, dunas e beachrocks. O clima é seco, e a estação seca é longa e 

sazonal. A pluviosidade média anual (1.250 mm) é menor que a evapotranspiração potencial 

(1.500-1.600 mm) caracterizando o déficit hídrico. O clima seco é propício para a produção 

de sal. Em média a maré alcança amplitudes de 2 m. e até 2,6 m. nas marés de sizígia. Os 

manguezais se desenvolvem medianamente ao longo deste segmento de costa devido à falta 

de água doce (chuva e vazão dos rios). As altas concentrações de sal limitam o manguezal nas 

regiões de desembocadura dos rios (SCHAEFFER-NOVELLI et al., op.cit.). Devido a 

características ambientais locais os manguezais do Ceará encontram condições ambientais 

mais rigorosas que aquelas apresentadas na descrição deste segmento.  

O Ceará está situado no setor semi-árido do litoral brasileiro, com déficit natural na 

disponibilidade de água doce. Os rios que deságuam no litoral apresentam regime hidrológico 

principalmente condicionado pelas precipitações pluviométricas, com ocorrências 

principalmente nos meses de março a junho (MAIA et al, 2006). Ações para gerenciamento 

da água no território cearense resultaram em intensas mudanças ambientais, como a 
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construção de açudes e o desvio dos cursos dos rios para beneficiar o uso da água para outras 

atividades humanas, como a agricultura e mais recentemente a carcinicultura, que também 

contribuíram para mudanças significativas na zona costeira (LACERDA et al, 2007). Essas 

atividades contribuíram para a diminuição do fluxo de água doce do continente para o oceano 

favorecendo a penetração das águas salinas sobre o regime das mesomarés local e 

consequentemente a salinização dos estuários (MAIA et al, 2006) influenciando na ocorrência 

dos manguezais. 

 

1.2 Funções e serviços ambientais dos manguezais  

 

O manguezal é um sistema aberto para a terra, para a fonte de água doce e para o mar, 

organizando seus elementos nas três macro-esferas e reunindo-os numa estrutura singular que 

o distingue como um ecossistema de transição entre água doce, marinho e terrestre. Ao 

mesmo tempo, ele se auto-organiza, como de resto acontece com todo ecossistema costeiro 

(SOFFIATI, 2011). Em uma linguagem econômica, pode-se dizer que ele presta serviços de 

alta relevância para o equilíbrio ambiental e para a manutenção da vida. Se sua estrutura opera 

em condições consideradas normais, um manguezal cumpre três funções básicas segundo 

Soffiati (2011): O plano físico: fixação de terras e controle contra erosão. O plano biológico: a 

grande biomassa que circula na cadeia ecológica e um terceiro plano econômico, como um 

sistema único que promove bens e serviços ambientais.  

Os bens e serviços oferecidos pelo complexo estuarino são únicos e representam 

grande importância na cadeia sócio-ecológica do sistema costeiro. Suas propriedades estão 

intimamente relacionadas com as relações que serão estabelecidas entre o ambiente natural e 

as comunidades humanas que ocupam determinadas regiões sob influência deste sistema 

ambiental (Meireles & Campos, 2010). A sustentabilidade ao longo prazo das comunidades 

litorâneas depende dos ecossistemas costeiros e dos serviços ambientais que estes prestam na 

manutenção da qualidade de vida, como na proteção contra o avanço das marés e na melhoria 

da qualidade da água (BARBIER, 2008). Para um desenvolvimento ótimo da sociedade 

humana e dos manguezais é necessário entender este ecossistema em suas três dimensões 

físicas, biológicas e econômicas.  

O manguezal está entre os ecossistemas mais produtivos e biologicamente importantes 

da Terra (BARBIER, 1997), suas funções e serviços ambientais vão desde a regulação 
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hidrológica, a proteção contra erosão costeira, até a ciclagem de nutrientes e uma importante 

produção primária que sustenta a complexa rede biológica dos ambientes marinhos, terrestres 

e de água doce. A pesca nos manguezais é abundante e há ricos recursos na parte terrestre, 

como caranguejos e moluscos.  

Apesar de haver uma crescente consciência da utilidade dos bens e serviços 

ambientais dos manguezais, muita gente ainda os considera como terrenos baldios de valor 

escasso ou até de nenhum valor, e que deveriam ser destinados a outros usos econômicos. 

Esta atitude tem conduzido a destruição, em escala mundial, de extensas áreas de manguezais, 

como consequência da implantação de atividades voltadas ao desenvolvimento econômico 

(ODUM, 1994). 

A conservação deste ecossistema garante proteção às populações que ocupam o 

território costeiro. Os bosques de mangue oferecem o serviço ecológico de contenção da 

erosão da costa ocasionado pela força das marés, além de controlar as enchentes e manter a 

qualidade e fertilidade das águas costeiras. O processo de ciclagem de nutrientes torna o 

manguezal um ambiente propício ao desenvolvimento de microalgas, formando áreas de 

grande produção primária e alimento para os diversos níveis na escala hierárquica da cadeia 

trófica costeira. Desde os animais filtradores, como os caranguejos e bivalves, até animais 

topo de cadeias como tubarões e peixes carnívoros de grande porte dependem de alimento 

provindo dos manguezais. Pela grande disponibilidade de alimento e por se encontrar em um 

ambiente seguro, as áreas abrigadas por mangues servem de refúgio e berçário para diversas 

espécies que frequentem estes territórios em alguma fase em seu ciclo de vida.  

As principais contribuições dos bosques de mangue contra o efeito estufa estão na 

contensão de carbono no solo e na biomassa florestal, bem como na realização de fotossíntese 

pelas plantas superiores e algas típicas deste ecossistema. A regulações de gases no 

manguezal ocorrem no sentido de influenciar o equilíbrio do CO2
 
atmosférico, um dos 

re4sponsáveis pelo efeito estufa e liberação de O2, principal gás na manutenção da vida. A 

regulação dos gases ocorre pelas trocas gasosas entre a comunidade biótica e o ambiente.  

Segundo Rönnbäck et al. (1999) uma valoração da importância dos manguezais para a 

sociedade necessita um insight nos fluxos de produtos e serviços que permeiam o sistema 

social das comunidades costeiras, e de que maneira isso se conecta e sofre influência dos 

mercados domésticos e internacionais e as instituições. Conservar as funções e os serviços nos 
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complexos estuarinos, descritos na Tabela 01, representa uma fundamental estratégia para a 

manutenção saudável do ecossistema manguezal (MEIRELES ; CAMPOS, 2010). Para tanto 

as funções e serviços foram subdivididas nas dimensões físico-químicas, biológicas e socio-

econômicas, lembrando que esta divisão se dá apenas no campo teórico e que na prática todas 

estão intimamente inter-relacionadas. Apesar não ser possível colocar um valor monetário em 

todos os fatores relevantes para manutenção do equilíbrio sócio-ambiental-economico, estes 

precisam ser relevados e incorporados na discussão de alternativas de manejo para áreas de 

manguezal (MEIRELES ; CAMPOS, 2010). 

Tabela 1- Função e serviços ambientais do complexo estuarino do rio Ceará (adaptado de: Meireles ; 

Campos, 2010; Queiroz, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO FÍSICO-QUÍMICA 

FUNÇÃO SERVIÇOS COMPLEXO ESTUARINO 

Regulação de 

gases 

Regulação da composição química 

atmosférica, balanço CO2/O2 

Captura de carbono associada a evolução do bosque de 

mangue (seqüestro de carbono atmosférico), prod de metano.  

Regulação 

hidrológica 

Regula os fluxos hidrológicos integrados 

com a bacia hidrográfica 

Eventos pluviométricos de elevada turbulência (primeiro 

semestre) amortecidos pelos bosques de mangue e 

apicum.integra as comunidades locais através dos canais 

principais, as gamboas.  

Regulação do 

clima 

Temperatura global, precipitação e 

outros processos biológicos mediadores 

de fenômenos climáticos locais e globais 

(regula o efeito estufa) 

Ameniza as condições climáticas locais através das rajadas 

de vento direcionadas pelo canal estuarino e bosque de 

mangue, influencia no microclima, fotossíntese,  integrado 

com as brisas marítimas, bacias hidrográficas e relevo, 

insere-se da dinâmica climática local. 

Controle de 

erosão e 

retenção de 

sedimentos 

Conservação do solo dentro do 

ecossistema(prevenção de deslizamentos 

e outros processos de remoção de 

materiais. 

Retenção de sedimentos provindos do fluxo estuarino, 

prevenção de deslizamento das margens. 

Ciclagem de 

nutrientes 

Armazenamento, ciclagem interna, 

processamento e aquisição de nutrientes 

( fixação de P, N e outros elementos.)  

Os complexos estuarinos integram-se para a produção de 

nutrientes representado a base da biodiversidade regional 

deste setor do litoral nordestino.  

Formação do 

solo 

Evolução pedológica relacionada com a 

dinâmica de aporte e distribuição de 

sedimentos provenientes da bacia 

hidrográfica e dos demais fluxos de 

matéria e energia definidos na planície 

costeira. 

Através do intemperismo e transporte de materiais derivados 

das rochas do embasamento cristalino à montante, matéria 

orgânica e de biodetritos 
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1.3 Estudos Ecológicos: Assinatura Energética e Organização Hierárquica  

 

O sistema ambiental costeiro está sujeito a diversas forças energéticas que confluem 

nas regiões estuarina e irão afetar diretamente a sua estrutura e composição. A conectividade 

entre os fluxos energéticos costeiros envolvem uma complexa teia de inter-relações, com 

abrangência das reações geoambientais e ecodinâmicas dos complexos estuarinos, resultando 

nas teleconexões continente-oceano-atmosfera (MEIRELES ; CAMPOS, 2010). Os 

manguezais estão inseridos nos componentes geofísicos e geomorfológicos da formação da 

zona costeira, moldando o ecossistema conforme a intensidade das forças das marés, dinâmica 

dos rios, força das ondas e processos associados de deposição e erosão de sedimentos 

(SCHAEFFER-NOVELLI et al, 2000).   

“Tudo é feito de energia” é uma premissa básica ao se analisar um sistema ambiental, 

segundo Uhlmann et al.(2002), contornos formas e movimentos de tudo que existe 

representam transformações de energia de um estado para outro. Destruição ou morte das 

DIMENSÃO SOCIO-ECONOMICA 

FUNÇÃO SERVIÇOS COMPLEXO ESTUARINO 

Produção de 

alimento 

Parte da produção primaria bruta 

transformada em alimento(peixes, 

moluscos, crustáceos, pesca de 

subsistência.) 

Conjunto de componentes ecológicos (bosque de mangue, 

apicum) vinculados aos componentes biogeoquímicos na 

produção e distribuição de nutrientes para uma fauna e flora 

diversificada, incluindo os humanos. 

Recursos 

genéticos 

Produção de produtos biológicos para 

medicina, material científico, obtenção 

de genes resistentes a pragas. 

Usos tradicionais de fauna e flora, banco genético. 

Recreação e 

Cultura 

Oportunidade de atividades recreacionais 

(ecoturismo, pesca esportiva e outras 

atividades ao ar livre). 

Atividades de lazer e valores simbólicos vinculados aos usos 

tradicionais dos bosques de mangue. 

DIMENSÃO BIOLÓGICA 

FUNÇÃO SERVIÇOS COMPLEXO ESTUARINO 

Controle 

biológico 

Regulação da dinâmica trófica de 

populações 

Os complexos estuarinos integram-se para a produção de 

nutrientes representando a base da biodiversidade regional 

deste setor do litoral nordestino. 

Refúgio Habitat para populações residentes e 

migratória 

Os complexos estuarinos associados a elevadas diversidade 

de avifauna, ictiofauna marinha e de água doce.  

Produção 

primária 

Parte da produção primária bruta 

transformada em matéria prima (madeira, 

combustível e forragem). 

Reações geoambientais e ecodinâmicas associadas à 

formação e consumo ( produção de matéria orgânica). Do 

bosque de mangue. 
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unidades de um sistema na verdade representa a transformação ou concentração desta energia, 

ela não desaparece. Essa é a primeira lei da termodinâmica, que estabelece, simplesmente, 

que energia não se gera nem se destrói, se transforma. 

A expressão dos atributos estruturais e funcionais de um ecossistema representa a 

resultante de múltiplos fatores que operam com distintas intensidades sobre o ambiente. Cada 

fator corresponde a diferentes energias subsidiárias ou energias auxiliares ao sistema 

(ALMEIDA, 2005). Esse conceito foi denominado por Odum (1967) como assinatura 

energética (Figura 02). 

Segundo Almeida (2005), a estrutura de um manguezal é resultante dos múltiplos 

vetores físicos, representados por diferentes energias (sol, vento, chuva, aporte de nutrientes, 

maré, ondas) que operam com distintas intensidades e interagem formando componentes 

estruturais únicos de cada ecossistema.  A disponibilidade espacial dessas energias 

subsidiárias determina a estrutura e a distribuição dos manguezais. A paisagem estuarina 

estaria ajustada de modo a dissipar energia da maneira mais eficiente possível, reduzindo os 

custos energéticos gastos na manutenção do sistema (KANGAS, 1990).   

 

Figura 1 -Modelo conceitual da "Assinatura energética" aplicada ao ecossistema manguezal ( 

Adaptado: Odum, 1967; Almeida, 2005). 

Um dos principais vetores que influenciam os bosques de mangue é a energia solar, 

capturada através da fotossíntese. A energia é convertida na estrutura da vegetação, regulada 
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pela disponibilidade das energias subsidiárias: as marés, água fresca, chuvas e a 

movimentação dos sedimentos (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2000).  

 Em uma escala global os fatores energéticos que regem a condição climática do 

planeta influenciam na ocorrência de um manguezal em uma região. Porém os atributos 

estruturais dos manguezais são regidos em escala regional (através da “assinatura energética”) 

e fatores em escala local (“tensores”). As características estruturais e funcionais dos 

manguezais serão definidas pela interação entre características ambientais e os tensores 

(ALMEIDA, 2005).  

Esse cenário se torna mais complexo quando tratamos de sistemas submetidos a 

diversos tensores gerados pela poluição das atividades humanas, como é o caso das bacias 

hidrográficas dos manguezais urbanos e peri-urbanos. Meireles e Campos (2010) citam os 

principais tensores relacionados com transformações do ecossistema manguezal: mudança no 

uso do solo, consumo e esgotamento dos recursos naturais, produção e lançamento de 

efluentes domiciliares e industriais, desmatamentos, entre outros. Nesses casos, devemos 

considerar, além das características individuais de cada tensor (incluindo a variabilidade 

espaço-temporal e de intensidade), a possibilidade de sinergismo, apresentando características 

acumulativas dos tensores (SOARES, 1999). 

A segunda lei da termodinâmica, que complementa a primeira, apresenta os 

fundamentos da impossibilidade de usar a mesma energia repetidas vezes, isso porque cada 

vez que a energia é transformada de um estado para outro haverá menos energia para 

transformações futuras. Esta propriedade chama-se entropia (UHLMANN, 2002). Desta 

maneira evidencia-se que a energia perdida em decorrência dos tensores (impactos 

ambientais) nunca mais poderá ser recuperada ao seu estado original.  

Para entender as interações existentes na natureza se faz necessário escolher um 

universo restrito, desvendando-se as variáveis, os elementos constituintes e os limites, 

buscando entender como os diferentes elementos se inter-relacionam dentro daquele espaço e 

através do tempo. As ciências naturais ganharam outra dimensão ao introduzir o conceito de 

organização hierárquica, que ganhou nova configuração por Odum e Barrett (2007). A 

organização hierárquica pode ser analisada através da grandeza dos sistemas, ilustrados na 

figura 03. Ao definir um sistema por seus elementos e suas relações é possível diferenciá-lo 

de outros sistemas e\ou subsistemas pelos limites de seu espaço, de suas unidades 

componentes e da escala de suas relações (ODUM ; BARRETT, 2007).  Os autores 
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identificaram 11 níveis hierárquicos em uma organização ecológica, partindo de sistemas com 

grandezas microscópicas, as células, os tecidos, em seguida os órgãos, os sistemas de órgãos, 

o organismo, uma população, a comunidade, o ecossistema, a paisagem, um bioma e enfim, 

em um nível planetário, a ecosfera.   

As pesquisas voltadas para a análise e conservação dos ambientes costeiros e marinhos 

necessitam de uma visão dinâmica e holística, a fim de elucidar as multiplicidades das 

interconexões possíveis entre os elementos do mesmo sistema (DAHDOUH-GUEBAS ; 

KOEDAM, 2008). Para um maior entendimento do desenvolvimento da recuperação do 

ecossistema manguezal degradado Twilley, et al (1998) aplicou a classificação hierárquica 

ecológica, baseada em 4 níveis: Classificação Global, Tipo Geomorfológico, Tipo Ecológico 

e Estrutura do Manguezal.  

 

 

Figura 2- Análise da grandeza dos sistemas através da Organização Hierárquica (adaptado de: Odum & 

Barrett, 2007, Schaeffer-Novelli et al.,2000 e Almeida, 2005). 

 

Classifica-se cada sistema em níveis hierárquicos conforme sua escala e amplitude de 

suas unidades. Desta maneira podem-se individualizar as partes que influenciam o todo, a fim 

de se estabelecer relações que estão direta ou indiretamente conectadas aos sistemas 

subsequentes ou antecedentes. Por exemplo, como o ecossistema manguezal pode influenciar 

o sistema estuarino através de seus elementos e suas propriedades, e como este mesmo 

manguezal é influenciado pelas populações de flora e fauna que habitam nele e interagem 

com seus componentes ambientais.   
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Dependendo da escala de observação adotada pode haver uma considerável 

heterogeneidade funcional, que pode ser apontada nos bosques de manguezal em 

características foliares, formas fisionômicas da vegetação, padrões de zonação, produtividade 

e tendências biogeográficas (ALMEIDA, 2005).  

Em termos de escalas espaciais os estudos aplicados em áreas de manguezais devem 

ser definidos metodologicamente em função das necessidades de precisão dos dados a serem 

analisados. Segundo Schaeffer-Novelli et al. (2000) foram definidos os seguintes níveis 

hierárquicos: Site, Stand, Setting, Coastal Domaine Ecosystem e Large Marine Ecossystem 

(Tabela 02). O nível mais elevado de estudo, Large Marine Ecosystem (LME), tem uma 

ordem de grandeza no valor de 3.000 km, isso possibilita análises das interações 

ecossistêmicas na zona costeira como um todo, porém com um nível de detalhes reduzidos, e 

deve ser estudado em uma escala temporal maior para ser possível a identificação dos fluxos 

de energia atuantes na zona costeira. Logo abaixo este nível hierárquico definiu-se o Coastal 

Domain (Segmentos Costeiros), em uma escala de estudo entre 500 a 1.000 km, esta foi 

utilizada no Brasil por Schaeffer-Novelli et al. (1990a), ao separar a costa brasileira em oito 

segmentos. Em seguida, o Setting, termo proposto por Thom (1982, 1984), representa 

extensões de 10 a 100 km, observando-se variações geomorfológicas, apresentando respostas 

erosivas e deposicionais. Antecedendo este nível, o Stand (bosque), contém nível de detalhes 

rico em termos da análise da estrutura do conjunto de unidades deste sistema, compreende de 

0,1 a 100 ha. E, por último, o nível básico desta hierarquia, denominado Site, consistiria na 

parcela, uma unidade da cobertura vegetal ocupando entre 0.01 e 0,1ha de área.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Hierarquia organizacional do ecossistema manguezal, proposta por Schaeffer-Novelli 

et al., 2000. Adaptado de Cunha-Lignon, 2001 

Nível hierárquico Ordem de Grandeza Escala Geográfica 

Site (parcela) ~0,01-0,1 ha 1:1 

Stand (bosque) 0,1-100 ha 1:2.500 a 1:10.000 

Setting (geossistema) 10-100 km 1:50.000 a 1:250.000 

Coastal Domain  

(segmentos costeiros) 

100-500 km 1:250.000 a 1:100.000 

LME´s (ecossistemas) 3,000 km 1:100.000 a 1:500.000 
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1.4 Desvendando a estrutura das florestas de mangue 

 

Soares (1999) comenta os fatores ambientais de melhor crescimento dos bosques de 

manguezais associados por Walsh (1974), que seriam regiões onde: a temperatura média do 

mês mais frio é superior a 20°C, amplitude térmica anual inferior a 5°C, em substrato aluvial 

lamoso, em ambientes costeiros abrigados, com presença de água salgada e grandes 

amplitudes de marés. Apesar dos fatores descritos determinarem a ocorrência dos manguezais 

ao longo das regiões costeiras, as características dos mesmos em termos estruturais e 

funcionais podem ser extremamente variáveis. Deve ser levada também em consideração a 

necessidade de entendermos o desenvolvimento da vegetação em escalas menores 

(IFTEKHAR ; SEANGER, 2008). A estrutura do sistema manguezal de determinada região 

responde a fatores geomorfológicos e ecofisiológico, característicos de cada área, e 

influenciam nas características funcionais e distribuição dos bosques de mangue. Devido as 

diferentes gênesis e fisiografias que um estuário pode apresentar, diferentes condições 

ambientais são formadas, resultando em diferentes respostas fisiográficas no contexto do 

ecossistema manguezal (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990). Lugo & Snedaker (1967 

apud CUNHA-LIGNON, 2001), apresentaram uma classificação fisiográfica dos bosques de 

mangue, assumindo que estas sejam reflexos da “assinatura energética”, sugerindo os 

seguintes tipos fisiográficos: bosques ilhote, ribeirinho, de franja, de bacia, arbustivo e anão. 

 Schaeffer-Novelli et al. (2000) classificaram os bosques de mangue no Brasil em 2 

principais tipos fisiográficos  (fringe ou franja e basin ou bacia) e 3 sub-tipos (overwash, 

scrub e dwarf). O principal critério utilizado para a classificação dos tipos fisiógráficos foi o 

regime hidrológico e movimentação das águas: os bosques fringe (franja) são considerados os 

de água corrente, desenvolvendo-se nas margens dos rios, enquanto os bosques basin (bacia) 

de águas estacionárias, se estabelecendo nas partes mais internas dos bosques. No litoral 

brasileiro são encontradas poucas espécie de mangue, sendo relatadas as seguintes espécies no 

litoral cearense: Avicennia germinans (L.) Stearn, Avicennia schaueriana Stapf & Leechm e 

Rhizophora mangle (L.). , Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. e Conocarpus erectus. 

 A estrutura das florestas de mangue também pode refletir os diferentes estágios de 

desenvolvimento sedimentar no sistema costeiro, impostos por diferentes energias 

subsidiárias ao sistema (CUNHA-LIGNON et al., 2011). Segundo Schaeffel- Novelli et al. 

(1990) onde os fatores ambientais mais apropriados ocorrem, os manguezais podem atingir 
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seu máximo de desenvolvimento. O mangue vermelho, R. mangle, pode atingir até 40 m. de 

altura. Porém os manguezais também podem se desenvolver em lugares onde alguns fatores 

ambientais são mais limitados. Nos ambientes mais rigorosos a estrutura da floresta de 

mangue é reduzida, embora as mesmas espécies estejam presentes. No caso, a mesma espécie 

de mangue vermelho (R. mangle), no limite sudeste do Brasil, cresce como arbustos, 

alcançando apenas 1,5 m de altura.  

As plantas marinhas vasculares, como os mangues, desenvolvem um papel importante 

no fluxo de matéria e energia em ambientes costeiros, podendo influenciar nas características 

físicas e químicas do solo, consequentemente alterando a composição estrutural trófica das 

comunidades faunísticas (SWEETMAN et al., 2010). Em ambientes altamente salinos, como 

os habitados pelos mangues, o poder de processar o sal em excesso é um dos principais 

desafios na luta pela sobrevivência. As plantas de mangue desenvolveram diferentes 

estratégias adaptativas, dependendo da espécie, para conviver com a água do mar. O sal pode 

ser removido no nível foliar, através da transpiração cuticular em glândulas específicas para 

exceção do sal e sua acumulação nas folhas, ocorrendo após a desfolhação natural da planta. 

O sal também pode ser excluído no nível das raízes por mecanismos de filtragem (FAO, 

2007).  

O fato é que informações detalhadas sobre os mecanismos que regulam as funções e 

estruturas de um ecossistema são limitadas e tem restringido o desenvolvimento de planos de 

manejo que podem ser utilizados pelos governos na conservação e restauração dos recursos 

naturais. (TWILLEY et al., 1998) 

Diversos estudos foram realizados em manguezais brasileiros para descrever a 

estrutura da vegetação e sua relação com o ambiente. Alguns deles seguem as metodologias 

proposta por Schaeffer-Novelli & Cintrón (1986), em documento da UNESCO, que define 

métodos padronizados de coleta de dados estruturais em áreas de manguezais. Porém, muitas 

outras metodologias foram e são utilizadas para esse mesmo fim, e o fato da utilização de 

várias técnicas diferentes para estimação de dados nos manguezais brasileiros constitui um 

fator limitante na comparação de resultados e estimativas precisas sobre a situação atual desse 

ecossistema em território nacional.  Muitas pesquisas se limitam a realizar a descrição da 

estrutura do bosque e/ou dos componentes do solo, o que direciona a uma visão reducionista 

das interações que ocorrem nesse ecossistema (UKPONG, 1994). Outros estudos, porém, 

propõem uma análise mais complexa do ecossistema inter-relacionando os dados de estrutura 
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da vegetação com fatores ambientais (bióticos e abióticos) (LACERDA et al.,2007; CUNHA-

LIGNON, 2001) possibilitando a identificação de um cenário abrangente na dinâmica 

ecológica que envolve os manguezais.  

A vegetação está condicionada a diversos fatores ambientais que interferem em sua 

estrutura, entre eles está a dinâmica de formação e composição do solo. No litoral sul de São 

Paulo, no sistema estuarino Cananéia-Iguape, Cunha-Lignon et al. (2009) analisaram a 

resposta do manguezal a diferentes processos sedimentares. Os dados da estrutura da 

vegetação foram assim relacionados com os processos de erosão e deposição em diferentes 

áreas. Onde houve crescimento da vegetação, em áreas, deposicionais, os bosques 

apresentaram pequeno desenvolvimento estrutural com predominância de L. racemosa em 

associação com uma gramínea aquática Spartina alterniflora. Os bosques de maior 

desenvolvimento estrutural de R. mangle e Avicennia schaueriana encontravam-se em áreas 

erosivas.  

Um estudo comparativo entre florestas de mangue em diferentes processos de 

crescimento foi realizado no estuário do rio Piauí, em Sergipe. KILCA et al.(2010) relataram 

a  estrutura de diferentes bosques de mangue dividindo-os em três diferentes estágios 

sucessionais: inicial, intermediário e avançado. A medida que o manguezal passa do estágio 

inicial ao avançado a densidade de indivíduos e a riqueza de espécies diminuem, enquanto 

aumentam significativamente os valores de diâmetro dos caules, da altura e da área basal.  No 

estágio inicial a espécie dominante foi L. racemosa e nos estágios intermediário e avançado 

houve predominância da espécie R. mangle. Porém, o próprio autor conclui que essa sucessão 

não pode ser considerada padrão, devido as mais variadas condições ambientais e distúrbios 

naturais e antrópicos que os manguezais estão dispostos ao longo da costa brasileira.  

Em relação à distribuição da vegetação de mangue ao longo do rio Benevente, no 

Espiríto Santo, PETRI et al. (2011), descreveram uma tendência da espécies A. schaueriana e 

R. mangle. com maior dominância e densidade relativa nas áreas de maior influência marinha 

no estuário. Enquanto que L. racemosa e A. germinans apresentaram maior densidade com 

maior influencia de água doce.  

Através de dados obtidos em campo é possível fazer a identificação e a delimitação de 

florestas com características semelhantes, o que permite realizar comparações entre áreas 

diferentes (SCHAEFFER-NOVELLI ; CINTRÓN, 1986 apud CUNHA-LIGNON, 2001). 
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Todos os estudos contribuem para um leque de conhecimento que ilumina pensamento 

humano sobre a natureza. Para desenvolver uma gestão consciente das áreas de manguezal é 

essencial entendermos sua dinâmica e o funcionamento do desenvolvimento de seus bosques.  

 

1.5 O uso do geoprocessamento no estudo do manguezal  

 

A costa brasileira fornece um bom cenário para estudos sobre a complexidade da gestão 

e manejo dos ecossistemas costeiros (FREITAS; TAGLIANI, 2009). Segundo o mesmo autor, 

o Brasil possui uma das mais longas linhas de costa do mundo, com valores maiores do que 

7.300 km de costa, possuindo uma grande variedade de ambientes, tais como manguezais, 

zonas úmidas, estuários, lagoas, praias, dunas, corais e falésias. Já Jablonski et al. (2008), 

aproximou os valores da extensão da costa a aproximadamente 8.500 km, considerando as 

baias e promontórios. A discrepância entre os dois valores demonstra a complexidade em se 

trabalhar com a zona costeira. Ao estudar dados de medição, áreas e extensões de ambientes 

naturais, deve-se considerar a interpretação que é dada por cada autor e o grau de 

detalhamento dos dados que estão sendo levantados. As diferentes visões de território também 

devem ser consideradas, muitas vezes sendo necessária uma consulta do conhecimento 

tradicional popular. Freitas e Tagliani (2009) comentam que para promover uma melhor 

integração entre o conhecimento tradicional, o conhecimento científico e o planejamento do 

território é necessária a integração das informações através de tecnologias de informação e 

comunicação, particularmente as tecnologias GIS (Geographic Information System). Os 

sistemas de informações espaciais são uma importante ferramenta na integração, manipulação 

e visualização de uma grande quantidade de informações. 

Levando em consideração as ações voltadas para gestão e conservação dos 

manguezais no mundo, as melhores ferramentas são as estimativas globais e regionais das 

áreas de manguezais (DAHDOUH-GUEBAS et al. 2006), mas atuar nesse sentido constitui 

um grande desafio.  O estudo da paisagem dos manguezais pode mostrar as mudanças nos 

bosques ao longo do tempo, através do estudo de sua extensão e desenvolvimento. O 

monitoramento de áreas de manguezais irá promover o levantamento de dados: estruturais, 

das funções e serviços ambientais (HEUMANN, 2011). Para realizar um acompanhamento 

global dos manguezais o autor propõe algumas ações importantes como: transformar as 

experimentações em aplicações, aumento das colaborações entre cientistas, aquisições de 

dados em escala global e democratização das tecnologias. 



28 
 

Entretanto, o estudo com técnicas de sensoriamento remoto encontra certas 

dificuldades no âmbito financeiro para serem executadas, a obtenção de imagens e os 

programas licenciados são a principal barreira para que essas técnicas sejam mais difundidas.  

Dahdouh-Guebas et al. (2006) aponta que, o monitoramento de ambientes costeiros através de 

dados de sensoriamento remoto é um método eficiente de quantificar e qualificar o status das 

regiões costeiras. O monitoramento de áreas de manguezais é normalmente financiado por 

instituições de pesquisas localizadas em países considerados desenvolvidos. Nos países em 

desenvolvimento, a maioria dos governos executa missões de aerofotometria e torna o preço 

das fotografias aéreas mais acessíveis do que o das imagens de satélite. Os altíssimos preços 

para adquirir as imagens comerciais de satélites mais atuais podem constituir uma limitação 

para os estudos de monitoramento nos países ditos em desenvolvimento.   

Vários esforços têm sido realizados para estimar a área de manguezal ao redor do 

mundo. A estimativa feita por Giri et al. em 2010 é aproximadamente 12% menor do que a 

outra mais recente publicação da FAO em 2007 (figura 04). Esse decréscimo na área de 

manguezal se deve muito provavelmente às diferentes técnicas de sensoriamento que foram 

empregadas, com diferentes graus de precisão (GIRI et al, 2010). Outro fator que pode ter 

influenciado nessa queda na área de cobertura da vegetação de mangue é a crescente pressão 

humana, que tem expandido seus territórios nas áreas próprias de estabelecimento, expansão e 

estabilização das áreas de manguezais.   

                  

Figura 3 - Comparação de estimativa aérea dos manguezais no mundo ( GIRI et al., 2010) 

Ao se trabalhar com o mapeamento de mudanças na paisagem de zonas úmidas, como 

os manguezais, utilizando-se de uma escala espaço-temporal, deve-se ter como base uma 
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referência histórica, que normalmente é uma fotografia aérea. Mas os arquivos de fotografias 

aéreas possuem inúmeros registros em diferentes escalas, e isso constitui um dos principais 

erros e discrepâncias em estudos comparativos de bosques de mangue (WILTON et al., 

2000). 

Nas últimas décadas, o sensoriamento remoto representou um papel importante no 

mapeamento e na análise das mudanças de paisagem e na dinâmica espacial dos bosques de 

mangue relacionados a catástrofes naturais e pressões humanas (HEUMANN, 2011). O 

mapeamento e o monitoramento das espécies vegetais, no levantamento de sua distribuição, 

qualidade e quantidade, constitui uma técnica importante na questão da gestão sustentável das 

áreas úmidas. Está tarefa inclui o levantamento de uma larga variedade de dados, incluindo: 

inventário dos recursos naturais, acesso a esses recursos, interação com a comunidade 

faunística, caracterização dos habitats, qualidade da água, em um dado momento ou em um 

período continuo. Além disso, é essencial ter dados atualizados da configuração espacial da 

área de estudo, bem como a qualidade do ambiente (ADAM et al., 2010).   

No litoral do Estado de São Paulo, Cunha-Lignon et al. (2009) realizaram uma análise 

da aplicação de diversas ferramentas de geoprocessamento, em escalas espaço-temporais 

distintas, visando avaliar a dinâmica natural e os impactos antrópicos ocorridos nas áreas de 

manguezal. Através deste estudo houve uma contribuição na obtenção de grande número de 

informações sobre a dinâmica dos manguezais e as alterações antrópicas na região, as quais 

são imprescindíveis para à elaboração de planos de gestão e conservação da paisagem e dos 

recursos naturais da zona costeira do litoral brasileiro. 

O sensoriamento remoto é uma das mais importantes tecnologias atuais para o 

monitoramento de manguezais (DAHDOUH-GUEBAS ; KOEDAM, 2008). No mundo 

inteiro diversos estudos utilizando técnicas de geoprocessamento foram realizados no intuito 

de conhecer melhor as interações entre o desenvolvimento natural e o humano, contribuindo 

na geração de dados que possam integrar a construção de planos mais eficientes na gestão da 

zona costeira.  

1.6 Impactos Ambientais em Manguezais 

 

Segundo Soffiati (2011), os manguezais foram usados pelos primeiros habitantes humanos 

da América intertropical. As primeiras comunidades humanas se estabeleciam nas zonas 
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estuarinas, por conta da vasta disponibilidade de alimentos, água potável, e facilidade de 

deslocamento. A ocupação de tal ecossistema visou explorar sua alta produtividade biológica 

e foi presidida por acentuada atenção nas dificuldades impostas pelas condições naturais de tal 

ambiente.  

Atualmente, mais de um terço da população mundial vive nas zonas costeiras, a 

densidade populacional chega a ser três vezes maior do que a densidade populacional 

continente adentro (BARBIER et al., 2008). As questões sociais também fazem parte do 

contexto dos complexos estuarinos, conectando intimamente o ser humano aos manguezais. 

Os componentes ambientais da planície costeira passam por processos evolutivos associados 

às diversas formas de uso e ocupação, interferindo nos fluxos de matéria e energia 

relacionados com as atividades de subsistência e usofruto das comunidades tradicionais 

(MEIRELES et al., 2010). Após adquirir uma visão compartimentada do complexo estuarino, 

o ataque antrópico à saúde dos manguezais distanciou a relação homem/manguezal de sua 

origem. O manguezal deixou de ser sinônimo de fartura de alimento e passou a ser tratado 

com ambiente insalubre, perigoso (SOFFIATI, 2011).  

 As injustiças ambientais acompanham o processo de expansão do Capital, o que faz 

parte das próprias contradições do modelo neoliberal de desenvolvimento econômico. As 

populações que vivem nas margens dos manguezais urbanos normalmente constituem uma 

parcela da população excluída, privada de serviços públicos básicos, como saneamento, 

esgoto, escola, posto de saúde. Áreas de exclusão social carentes de infra-estrutura dos 

serviços urbanos, ainda padecem com a incerteza do acesso à água sanitariamente segura para 

suprir as necessidades básicas de abastecimento em pleno século XXI, quando a atenção é 

voltada para questões ambientais de ponta como mudanças climáticas e geração de energia 

renovável (RAZZOLINI; GÜNTHER, 2008). 

Em consequência dos impactos ambientais, a sociedade deixa de usufruir os benefícios 

de um ecossistema complexo, inter-relacionando-se com o sistema costeiro como um todo. A 

privação dos serviços ambientais, que também constitui um fator de grande relevância na 

qualidade de vida de uma população (Figura 05), tem sido questão de discussão considerável 

nos anos recentes e é um problema extensivo em muitas regiões consideradas em 

desenvolvimento (ROGERS et al,  2007).   
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As principais causas de degradação que atingem as áreas de manguezais urbanos são: 

o intenso uso da madeira para construção e produção de carvão, poluição hídrica, depósito de 

resíduos sólidos, descarga de efluentes domésticos e industriais, conversão de seu território 

em sistemas monoprodutivos, além do desenvolvimento urbano sem planejamento nessas 

áreas (FAO, 2007). Em alguns países áreas de manguezais foram desmatadas para o cultivo 

de arroz, outras culturas de subsistência ou produção de sal (ANTHONY, 2004). No nordeste 

brasileiro, uma das principais alterações no ecossistema manguezal foi causada pela 

instalação de fazendas de camarão (MEIRELES et al., 2010). 

O ecossistema manguezal, ao ser transformado através de impactos ambientais 

(mudanças no uso do solo, consumo e esgotamento dos recursos naturais, produção e 

lançamento de efluentes domiciliares e industriais, desmatamento, entre outros), afeta a 

sustentabilidade e minimiza seus serviços ambientais, compromete a riqueza natural do país e 

reduz o bem-estar social (MEIRELES et al., 2007). As comunidades quando são privadas dos 

bens e serviços ambientais se tornam vulneráveis em relação a sua qualidade de vida, das 

presentes e futuras gerações, além de perderem os principais produtos que garantem a 

sobrevivência pela subsistência que são os recursos naturais (REIS-NETO et al., 2011). 

                 

Figura 4 - Ciclo de interação entre sociedades humanas e o ecossistema manguezal.(fonte: 

elaboração do autor) 
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Um breve levantamento da relação homem/natureza levando em consideração as 

condições de vida próximas aos manguezais urbanos no mundo mostrou um cenário de 

marginalidade e exclusão das populações que residem nestas regiões e que sofrem as 

consequências de graves impactos ambientais. Estes impactos acabam comprometendo a 

qualidade do ambiente natural, seus serviços ambientais e todos os benefícios que o 

ecossistema manguezal saudável poderia estar prestando para a sociedade, incluindo muitas 

famílias que dependem diretamente do ecossistema para sobrevivência. Em relação às 

comunidades que vivem na beira dos manguezais, são apresentadas a seguir estudos de caso 

em: Porto Rico, Tailândia e no nordeste do Brasil. 

Em Porto Rico, o autor Martinuzzi et al. (2008), revela que os manguezais do país tem 

se regenerado das antigas ocupações de agricultura que se instalaram na região. 

Recentemente, as áreas de regeneração da vegetação têm sofrido com os impactos da 

urbanização crescente. As principais agressões ao ecossistema são o despejo de efluentes nos 

canais hídricos dos bosques, junto com o depósito e acumulo de lixo, além da conversão do 

território de manguezal em zona urbana. O autor indica que por mais que os manguezais 

tenham crescido nesta região nas últimas décadas, algumas localidades sofreram com os 

impactos ambientais, afetando a qualidade de vida das populações. 

Na Tailândia, foi realizado um estudo das relações socioeconômicas dos manguezais 

em um cenário pós-tsunami, onde foi identificado uma diminuição dos ganhos econômicos 

das comunidades que dependem da pesca, associando o fato a perda dos bosques de mangue 

na região. Além da pesca, o ecossistema é fonte de alimentação, material para construção, 

combustíveis e de muitos outros produtos de usos domésticos. O autor conclui que para uma 

gestão sábia da zona costeira, a fim de promover o desenvolvimento econômico das áreas 

afetadas pelo tsunami, deve-se levar em consideração a reconstrução e conservação dos 

ecossistemas costeiros. Essas ações devem refletir na sustentação das economias locais, 

privilegiando principalmente a qualidade de vida das populações mais pobres que vivem na 

zona costeira (IUCN, 2009). 

Segundo Schaeffer-Novelli et al. (2000), existe uma necessidade urgente para 

atividades de conservação, manejo e restauração em áreas de manguezal próximas a centros 

urbanos, onde estes ecossistemas se encontram sob enorme pressão antrópica. Em manguezais 

urbanos do Nordeste brasileiro a situação não tem sido diferente do resto do mundo.  
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Em João Pessoa, Soares (1995) descreve a situação da comunidade da favela do “S”, 

situada em uma área de mangue na periferia da cidade onde existe um antigo lixão desativado. 

Foram descritas 377 famílias, em situação de vulnerabilidade e risco social e ambiental. As 

pessoas que moram lá viviam da “cata” de lixo ou estavam desempregadas ou subempregadas 

do lixo, em situação de precariedade e exclusão social, expressas nas péssimas condições de 

vida, no tocante a alimentação, moradia, saúde, educação, higiene e saneamento básico. Nesta 

comunidade os esgotos eram lançados no mangue ou em vias públicas. Apesar de ter coleta de 

lixo este era geralmente despejado no mangue ou em suas proximidades.  

A vulnerabilidade dos sistemas costeiros está frequentemente associada a impactos 

humanos. Na realidade, atividades antrópicas normalmente são a principal cauda da 

degradação dos manguezais (DUKE et al. 2007).  Apresar de várias pesquisas realizadas em 

áreas de manguezal, os estudos sobre a dinâmica do ecossistema está defasado de informações 

novas voltas para a conservação e isso influencia na tomada de decisão dos gestores que não 

tem o completo entendimento dos riscos e consequências dos seus atos (LUGO, 2002). A 

pressão do aumento populacional, frequentemente constante nessas áreas, levou a conversão 

de áreas de manguezais em zonas de expansão urbana e industrial. Os manguezais foram 

fragmentados e degradados pela superexploração da carcinicultura, criação de peixe, 

agricultura e produção de sal, muitas vezes encorajadas pelo próprio governo no sentido de 

aumentar a economia do Estado (FAO, 2007).  

 

1.7 Legislação ambiental e o manguezal  

 

As primeiras normas legais de regulação para uso dos recursos dos manguezais 

brasileiros remontam ao início do século XVIII. O Alvará Del Rey D. José determinou a 

proteção das árvores de mangue nas Capitanias do Rio de Janeiro, Pernambuco, Santos, 

Paraíba, Rio Grande e Ceará (FIDELMAN, 2000). No entanto, a preocupação do governo 

brasileiro com relação à utilização dos recursos costeiros só emergiu de maneira mais efetiva 

no início dos anos 70. O Código Florestal de 1965 já considerava os manguezais como 

reserva ecológica e área de preservação permanente. Desde então e até o presente, foram 

criadas outras ferramentas legais para a proteção dos manguezais, como o Programa Nacional 

de Gerenciamento Costeiro (PNGC), de 1988, que dá prioridade à conservação e proteção dos 

recursos naturais dos manguezais (REIS NETO, 2010). 
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A legislação ambiental para proteção dos manguezais no Brasil a princípio se mostrou 

bastante rígida, porém flexibilizações na legislação foram possíveis recentemente em 

favorecimento a grupos sociais ligados a produção industrial e replicadores de uma visão 

mercantilista, capitalista, de expansão infinita do capital e apropriação da natureza como 

produto.  

No ano de 2012 o Brasil passou por um momento ímpar na mobilização para a 

conservação dos manguezais, em um movimento de escala nacional, organizado pela ONG 

SOS Mata Atlântica, intitulado “Mangue Faz a Diferença”
1
.  O início deste movimento 

social foi motivado pela votação em congresso nacional de uma proposta de mudança no 

Código Florestal brasileiro, aprovada logo em seguida pela presidente da república Dilma 

Rousseff, com algumas ressalvas e algumas implicações. Entre elas, constam definições que 

permitem a consolidação de áreas de manguezal ocupadas irregularmente até o ano de 2008 

e a expansão de novas ocupações em 10% a 35% em áreas de apicum (SCHAFFER-

NOVELLI et al., 2012). Estas modificações resultam dos últimos esforços realizados pela 

bancada ruralista, apoiada pelos criadores de camarão, para flexibilizar a lei, no sentido de 

facilitar legalmente a expansão do setor da carcinicultura, principalmente na região Nordeste 

do Brasil. 

Durante o período de janeiro a abril de 2012 diversas ações e campanhas promovendo a 

importância da conservação dos manguezais foram realizadas em mais de 19 Estados 

brasileiros, mais o Distrito Federal. O movimento #manguefazadiferença organizou um 

manifesto no qual ele traz uma análise crítica da mudança do código florestal: 

“A alteração do Código Florestal aprovada tanto pela Câmara 

como pelo Senado (PL 30/2011) compromete seriamente os 

princípios, objetivos e a estrutura de toda a legislação ambiental 

brasileira. Além dos sérios problemas que já vêm sendo denunciados 

por cientistas, ambientalistas, especialistas em legislação e 

organizações da sociedade civil – a exemplo da anistia e da redução da 

proteção em áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente –,  

queremos destacar que o projeto de lei aprovado na Câmara dos 

Deputados e o substitutivo do Senado atingem diretamente os 

ecossistemas costeiros e estuarinos, notadamente os manguezais 

brasileiros, em toda zona costeira do país.“ 

                                                           
1 #manguefazadiferença http://manguefazadiferenca.org.br/ 
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 Os maiores prejudicados neste processo de flexibilização da legislação ambiental 

serão as comunidades tradicionais, indígenas, catadores(as), pescadores (as), que ficam 

impossibilitadas de praticarem suas atividades seculares de subsistência e manterem suas 

conexões culturais e religiosas com o ambiente. Além disso, as alterações realizadas no 

código florestal poderão afetar as pequenas economias que sustentam as cidades litorâneas do 

Estado do Ceará, dando espaço a produções privadas de monoculturas de camarão que 

concentram a renda e estão associadas a diversos impactos socioambientais negativos 

(QUEIROZ et al., 2010; MEIRELES et al., 2010). 

Além do mais, levando em consideração que os manguezais podem beneficiar as 

pessoas em escala local, regional e global, a conservação deste ecossistema deve ser 

melhorada para que a interação entre as populações humanas e o manguezal seja um exemplo 

a ser seguido na era do (dis) controle humano sobre os ecossistemas no planeta (LUGO, 

2002). 

 

1.8 As salinas no nordeste brasileiro e o  valor do manguezal  

 

Algumas das cidades mais importantes do nordeste brasileiro se estabeleceram em zonas 

estuarinas. Algumas delas tiveram sua expansão urbana próxima às antigas salinas artesanais 

que foram construídas nas margens dos principais rios na época da colonização portuguesa no 

séc. XV (ROCHA et al., 2009), áreas associadas aos locais originais de desenvolvimento dos 

manguezais na zona costeira. Segundo o mesmo autor, a preferência pela construção das 

salinas no nordeste do Brasil esta relacionada com a conjuntura de fatores ambientais como: o 

clima semi-árido e altas temperaturas (>28°C), baixa precipitação (800 mm/ano), altas taxas 

de evaporação potencial e a disponibilidade de água nos estuários. Hoje em dia, o nordeste 

ainda é a principal região onde as salinas solares estão instaladas, sendo responsável por 95% 

da produção e exportação do sal marinho do país (ROCHA et al., 2009).  

Mas devido ao processo de modernização da indústria salineira e a menor relevância 

econômica do sal na economia regional, a maioria das salinas artesanais foram abandonadas e 

as florestas de mangue têm expandido seus territórios sobre estas áreas. Este processo de 

recuperação dos manguezais em área de salinas abandonadas tem sido evidenciado em vários 

locais na costa nordeste do Brasil (LACERDA et al., 2007, MEIRELES et al., 2010, , REIS-

NETO et al., 2011).  
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Os seres humanos sempre extraíram sal nos ambientes onde ele pode ser encontrado: nas 

rochas costeiras e em lagoas onde a água do mar fica retida e o sal é depositado pela 

evaporação no Sol. Segundo Korovessis et al. (2006) em certo momento na historia, depois de 

um longo período de observações em knowlegde-building, a humanidade eventualmente, 

copiou a natureza e começou a produzir quantidades de sal que supriam suas necessidades 

pessoais e sociais, e superou as taxas de produção da natureza. Para fazer isso foi necessário 

modificar as estruturas naturais em um sistema controlado surgindo assim a primeira forma do 

processamento de sal por evaporação solar. As salinas solares tradicionais inseridas na zona 

costeira são considerados habitat de supra-maré, explorados para produção de sal, que se torna 

cada vez mais concentrado devido a evaporação da água do mar (ROCHA et al., 2012). À 

medida que ocorre a evaporação da água retida nos tanques a salinidade aumenta, então a 

água é bombeada ou alimentada por gravidade ao próximo tanque. A salinidade em cada 

tanque fica equilibrada por fatores limites de saturação, essencialmente constantes (ROCHA 

et al., 2012). Segundo resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará 

(COEMA) n° 02/2002, em seu artigo 1°, parágrafo XII define “Salinas: são áreas antropizadas 

que geram ecossistemas apresentando hipersalinidade residual do solo, e consequentemente 

baixa capacidade de regeneração natural por vegetação de mangue.”, e no artigo 7° propõe 

que essas áreas poderão ser utilizadas para a conversão das salinas abandonadas em 

empreendimentos de carcinicultura para promover a produtividade do espaço abandonado.  

Segundo Rocha et al. (2012) a salina solar tem potencial para várias atividades econômicas 

complementares, sendo possível associar a produção de sal com múltiplos potenciais usos dos 

tanques da salinas. Estas possibilidades de usos são descritos pelo autor como: pesca 

artesanal, extração de sais secundários para indústria farmacêutica, produção de itens como a 

"flower of salt", cultivo de microalgas e halobacterias para extração de beta-caroteno e 

glicerol, cultura em massa para artemia destinada a aquicultura e zonas de refugio para 

pássaros migratórios. Outra possibilidade do uso da estrutura da salina como ecossistema 

costeiro é o melhoramento da qualidade da água e tratamento de efluentes domésticos. O 

autor ainda sugere que, além de tudo, muitas salinas possuem um valor histórico e cultural 

associados.  

Entretanto a extração de sal marinho, e seus potenciais produtos associados, são atividades 

econômicas que representam um nicho de mercado, em uma pequena cadeia de toda 

complexidade do cenário econômico, especialmente quando consideramos as comunidades 
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tradicionais e étnicas que vivem diretamente da subsistência dos recursos naturais. 

Comunidades tradicionais locais podem usar diretamente os recursos dos manguezais para 

suas commodities comerciais e de subsistência (BARBIER et al, 1997).  

O sistema econômico na realidade é um subsistema associado ao desenvolvimento humano 

que ocorre nas margens do ecossistema manguezal, que é apenas um elemento do complexo 

estuarino, que por sua vez é um subsistema interagindo na zona costeira, enfim, uma parte da 

vida de todo planeta. A dimensão de mercado deve ser considerada para um fluxo de 

desenvolvimento onde o subsistema econômico não ultrapasse os custos de oportunidade de 

viver à custa do ecossistema manguezal (do estuário, da zona costeira e do planeta Terra). 

Atingir este objetivo exige um entendimento muito claro sobre como é que o ecossistema 

sustenta a economia e como o crescimento econômico afeta o ecossistema sustentador 

(DALY,2003). 

As atividades associadas ao potencial de uso dos tanques das salinas não são baseadas na 

economia tradicional local, mas sim, em processos industriais. A produção de artemia para 

alimento vivo, por exemplo, está associada diretamente com a indústria da aquicultura que é 

considerada em muitos países como uma das atividades que ameaçam os manguezais (FAO, 

2007). Então em uma visão sistêmica ambiental pode-se considerar que a atividade de 

produção de artêmia em tanques de salinas, se desenvolvida, seria uma dupla ameaça para os 

manguezais, por converter o ecossistema para montagem de sua estrutura e por suprir outra 

atividade degradante, e isso pode representar uma depleção no Valor Econômico Total do 

sistema ambiental, interferindo na base da sustentabilidade local, que é baseada na qualidade 

de vida, na equidade social e no equilíbrio natural. Além do mais, entre as outras atividades 

potenciais de uso citadas por ROCHA et al., (2012) muitas delas são naturalmente oferecidas 

por um manguezal saudável, como exemplo, as pescarias artesanais, reprodução de microalga 

e halobacteria e área de refugio de pássaros migratórios (SCHAEFFER-NOVELLI et al, 

2000).  

O Valor Econômico Total consiste em uma valoração econômica do ambiente natural por 

seus valores de uso e não-uso, sustentados pela produção de bens e serviços ambientais. Estes 

que promovem a qualidade de todas as vidas associadas ao ecossistema e beneficiam  diversas 

atividades humanas. O Valor Econômico Total é uma ferramenta especialmente útil para criar 

argumentos relevantes na discussão com gestores e tomadores de decisão sobre a importância 

de conservar o ambiente. Por outro lado, este valor ainda recebe pouca atenção ou 
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reconhecimento por parte do governo e suas secretarias responsáveis de modo que a pressão 

populacional tem se intensificado em áreas de manguezais em todo o mundo, se tornando 

cada vez mais significativa e crescente o impacto humano neste ecossistema (WALTERS et 

al., 2008).  

 As principais categorias dos benefícios ambientais associados às salinas abandonadas, 

adaptado de Crisman et al. (2009), estão representadas nas tabelas 03, em comparação com os 

benefícios de uma área recoberta por manguezais, tabela 04, adaptado de Barbier et al (1997). 

Tabela 3- Classificação do Valor Econômico Total em Salinas abandonadas (adaptado de Crisman, 2009). 

 

 

Tabela 4 - 

Classificação do Valor Econômico Total de Manguezais (adaptado de Barbier,1997). 

Valor Econômico Total 

Salina Abandonada 

Valores de Uso Valores de Não-Uso 

Valores de Uso 

Direto 

Valores de Uso 

Inireto 

Outros 

Valores  

Valores de Existência 

    

▪Produtos 

▪Recreação 

▪Educação 

▪Assimilação 

da poluição 

▪Suporte 

Biológico  

▪ Suporte Físico  

▪ Suporte  da 

Vida Global 

▪Uso 

Potencial 

Futuro  

▪Valor de 

Informação 

Futura  

▪Biodiversidade 

▪Cultural Histórico 

▪ Valor Intrínseco 

Valor Econômico Total 

Manguezal 

Valores de Uso Valores de Não-Uso 

Outros 

Valores  

Valores de 

Existência 

Outros 

Valores  

Valores de Existência 

    

▪Pescados 

▪Agricultura 

▪Educação 

▪ Recreação 

▪Assimilação da 

poluição 

▪Combustível 

▪Transporte 

▪Controle de 

Enchentes  

▪ Retenção de 

Nutrientes 

▪Proteção de 

Tempestades 

▪Recarga de 

água 

▪ Uso 

Potencial 

Futuro  

▪Valor de 

Informação 

Futura 

▪Biodiversidade 

▪Cultural Histórico 

▪ Valor Intrínseco 

▪ Valor de Herança 
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Em uma visão de mercado, o valor associado a uma área saudável de manguezal, como as 

funções e serviços ambientais, tem poucas possibilidades de serem incorporados nos preços 

de uso da terra e de todos os produtos extraídos dos mangues (ACHARYA, 2002).  Essa 

desvalorização do ecossistema esconde o fato de que os custos de oportunidade de 

conservação dos manguezais são maiores do que os de conversão destas áreas em sistemas 

monoprodutivos. O valor de uma área de manguezal intacta está inserido em sua capacidade 

de sustentar uma cadeia produtiva econômica local, contribuindo significativamente no 

processo de alcançar melhores níveis de desenvolvimento de comunidades tradicionais. Em 

uma visão planetária os valores estão relacionados na proteção da costa e combate ao 

aquecimento global (ACHARYA, 2002).   

Os manguezais ao retomarem as salinas abandonadas podem proporcionar uma vasta 

quantidade e benefícios aos humanos através de bens (produtos) e serviços (funções 

ecológicas) reconhecidos para esse ecossistema (MEIRELES ; CAMPOS, 2009) e assim 

alcançar um máximo valor econômico total deste ambiente. Considerando que apenas alguns 

desses benefícios são tratados em um sistema de mercado, eles raramente têm um valor real 

absorvido pelo mercado em sua plenitude. Além disso, pode-se considerar um valor 

socioeconômico, principalmente quando utilizados em uma base sustentável (CRISMAN et 

al, 2009).  

Por isso, os métodos de valoração devem englobar todo um complexo entendimento 

dos bens e serviços ambientais e assim realmente contribuir com informação para os 

tomadores de decisão. A falha no entendimento sobre os serviços e funções dos manguezais é 

uma das explicações para o devastador desenvolvimento da carcinicultura (MEIRELES et al., 

2010). Neste aspecto as decisões são tomadas na sombra da ignorância (ou da 

intencionalidade) quanto aos custos de oportunidade perdidos ao se desenvolver tal 

empreendimento. O ganho em curto prazo ao se converter áreas de manguezais é assumido 

sobrepujar qualquer valor em longo prazo de conservar o sistema natural para uma receita 

sustentável, subestimando assim o verdadeiro valor daquela área de manguezal. Nesta 

perspectiva, Duke (2007) destaca a importância de entender todas as consequências que 

▪Suporte a Vida 

Selvagem 

▪Disponibilidade de 

Água  

subterrânea 

▪suporte aos 

ecossistemas 

associados  
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recaem sobre a humanidade com a perda do ecossistema manguezal, e a crescente pressão 

causada pelo desenvolvimento urbano e industrial na zona costeira. 

O gerenciamento de áreas de manguezais deve ser considerado juntamente com os custos 

de oportunidade em recreação, turismo, pescaria, educação e pesquisa, os quais são 

oferecidos, sem necessitar a manipulação do sistema ambiental, conservando assim os fluxos 

de matéria e nutrientes (energia) que sustenta sua produção e a qualidade da água na zona 

costeira (CUNHA-LIGNON et al., 2011). A preservação dos ecossistemas manguezais no 

território brasileiro depende de ações de instituições governamentais e da vigilância da 

sociedade civil sobre as leis que regem o Estado (REIS-NETO et al., 2011).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo 

O presente estudo tem como objetivo analisar a evolução espaço-temporal do manguezal do 

Rio Ceará (Fortaleza-CE), com foco na colonização da vegetação típica de mangue em áreas 

de salinas abandonadas. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Criar uma base de dados que auxilie no processo de gestão do manguezal do rio Ceará. 

 

 Mapear a área de cobertura da vegetação de mangue e das salinas abandonadas no rio 

Ceará. 

 

 Descrever a retomada do manguezal em cima de uma salina abandonada através do 

estudo fitossociológico do bosque de mangue. 

 

 Realizar uma análise dos fluxos ambientais de matéria e energia do complexo 

estuarino do rio Ceará.  

 

 Evidenciar a resposta do ecossistema manguezal frente às pressões advindas da 

utilização inadequada de seus recursos.  

 

 Realizar uma análise dos principais impactos ambientais que atingem o manguezal do 

rio Ceará. 

 

 Analisar a Resolução COEMA n° 02/2002 em relação à descrição disposta nos artigos 

1°, 6° e 7°. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O litoral do Ceará, localizado no nordeste brasileiro, tem 573 km de zona costeira. O rio 

Ceará está situado na divisa dos municípios de Fortaleza e Caucaia (figura 05), localizado a 

03°44’ S e 038°39’W. As variabilidades intreanual e interdecadal da precipitação em 

Fortaleza estão associadas às variações na temperatura da superfície do mar (TSM) dos 

oceanos Pacífico e Atlântico Tropical (GUEDES. et.al., 2005). Segundo dados da FUNCEME 

(2013), a precipitação anual em 2012 foi de 390,5mm, sendo a menor dos últimos 10 anos, 

que é de 852,76mm. Sazonalmente a precipitação concentra-se no trimestre de março a maio, 

quando ocorre mais de 50% do total anual, e a estação de seca estende-se de agosto a 

novembro (GUEDES et.al., 2005).  

 

Figura 5 - Localização do rio Ceará na divisa municipal entre Fortaleza e Caucaia e dados populacionais 

dos municípios. 

Os municípios de Caucaia e Fortaleza apresentaram rápido crescimento populacional 

nos últimos anos, aumentando a pressão sobre a região costeira, principalmente nas regiões 

limites entre os dois municípios. O rio Ceará apresenta peculiaridades ambientais e sociais ao 

longo do seu leito como a tribo indígena Tapeba e os resquícios de salinas que ocupavam a 

região antigamente. Os bosques de mangue são áreas públicas utilizadas para recreação, 

turismo, pesquisas, esportes e trilhas ecológicas. No complexo estuarino do rio Ceará foi 
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delimitada Área de Proteção Ambiental (APA do rio Ceará), representada na figura 06. Trata-

se de uma unidade de conservação de uso sustentável gerida pelo Conselho de Políticas e 

Gestão do Meio Ambiente do Ceará (CONPAM ). Sua criação foi por meio do Decreto n.
o
 

25.413/1999, abrangendo uma área de 2.744,89 ha.  

 

Figura 6 – Delimitação da APA do rio Ceará. 

O rio Ceará apresenta um manguezal que, segundo Martins (2002), ocupa uma área 

total de 11,58 km
2
, dos quais 6,75 km

2
 no município de Caucaia e 4,83 km

2
 no município de 

Fortaleza. Araújo (2008) comenta que dentro da APA do Rio Ceará existem 500 ha de 

manguezais, mas os dados carecem de uma base mais sólida e não se sabe como esta 

estimativa foi realizada. O Atlas dos Manguezais do Nordeste do Brasil (MAIA et al., 2006) 

aponta uma área total de 8,81 km
2
 de manguezais. Thiers (2013) argumenta que diversos 

trabalhos foram publicados com mapeamentos e quantificações de áreas de manguezais no 

litoral oeste do Ceará, mas que apresentam valores relativamente distintos entre si, associados 

às metodologias adotadas e aos dados observados com resoluções espaciais diversificadas.  
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Seguindo classificação de Schaeffer-Novelli (2000), no rio Ceará foi possível 

encontrar bosques dos dois principais tipos fisiográficos, o bosque classificado como franja; 

desenvolvendo-se as margens do rio Ceará e afluente (rio Maranguapinho), e bosques do tipo 

bacia; que aparecem em áreas mais próximas ao ambiente terrestre, onde a renovação de água 

ocorre mais lentamente e o relevo é mais elevado. Nos limites de desenvolvimento dos 

bosques de mangue existe o desenvolvimento dos salgados e apicuns evidenciando a faixa de 

transição entre o manguezal e o ambiente terrestre, constituído do tabuleiro pré-litorâneo e da 

depressão sertaneja. 

 A diversidade de plantas superiores consideradas típicas de mangue no Ceará é 

restrita a quatro gêneros e cinco espécies. As espécies vegetais de mangue encontradas no 

estuário do rio Ceará são: Rhizophora mangle L. (Mangue Vermelho); Laguncularia 

racemosa, (L.) Gaertn, F. (Mangue Branco), Avicennia germinans , Stapf. & Leechman, 

Avicennia. schaueriana, Stapf. & Leechman (Mangue Preto) e Conocarpus erectus (Mangue 

de Botão) (figura 07) (SEMACE, 2000). 

 

 

Os bosques de mangue desta região passam por processo de recuperação nas últimas 

décadas, paralelamente a esse processo, a urbanização expandiu seu território por cima das 

dunas, da vegetação de restinga, do manguezal, além de áreas de apicum e salgado, 

Figura 7 – Espécies de plantas de mangue: rh- Rhizophora mangle, lg- Laguncularia racemosa e Av – 
Avicennia ssp. 
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consideradas como unidades ecológicas fundamentais do ecossistema manguezal (REIS 

NETO et al., 2011). 

Meireles et al. (2010) observaram a dinâmica ambiental relacionada com os setores de 

apicum e salinas abandonadas no rio Ceará (Figura 8). A expansão da vegetação de mangue 

ocorreu mesmo em áreas hipersalinas onde a salinidade do solo antes alcançava valores 

extremos (tanques de produção de sal). As interações hidrodinâmica dos canais de maré, ao 

conduzirem os propágulos de mangue, proporcionaram uma ampliação da cobertura vegetal 

arbórea, evidenciando uma dinâmica de crescimento reconduzindo áreas de vegetação de 

mangue para o salgado e apicum.  

 

Figura 8 - Dinâmica ambiental relacionada com setores de apicum e salinas abandonadas no rio Ceará 

(Meireles et al., 2010). 
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A partir da comparação entre uma fotografia aérea de 1968 e uma imagem de satélite 

de alta resolução de 2009, Reis Neto (2010) evidenciou grande expansão irregular da zona 

urbana próxima a desembocadura do rio Ceará. Em 1997, concluiu-se a construção da ponte 

entre os municípios de Fortaleza e Caucaia, o que facilitou o processo de urbanização da 

margem esquerda, sentido jusante, do rio Ceará, formando dois bairros urbanos de Caucaia, 

Iparana e Parque Leblon. Segundo mesmo autor, no bairro Parque Leblon a ocupação humana 

consiste basicamente de casas populares e de veraneio, pequenos comércios, restaurantes e 

barracas de praia. Na margem direita, sentido jusante do rio Ceará, localizados no município 

de Fortaleza, encontram-se bairros considerados periféricos da cidade, como a Barra do Ceará 

e o Vila Velha (ARAÚJO, 2008). A localização dos bairros e localidades ao entorno do rio 

Ceará, e as rodovias de acesso e a caracterização ecológica do estuário do rio Ceará está 

apresentada na figura 09.  

 Figura 9 - Caracterização socioambiental da paisagem do rio Ceará 2013. 
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NoVila Velha a ocupação irregular de áreas de manguezal se apresenta enquanto uma 

alternativa para a população desabrigada da cidade, desta alternativa derivam alguns 

problemas, como as inundações, comuns no período chuvoso, as doenças, sobretudo as de 

veiculação hídrica e a violência associada à criminalidade (ARAÚJO, 2008). Ao longo do rio 

Ceará a população tem ocupado áreas inundáveis e de recuperação natural do ambiente do 

estuário, colocando em risco as funções e serviços ambientais do ecossistema estuarino bem 

como as próprias condições de vida dos habitantes da região (REIS NETO, 2010).  

4. Metodologia 

 

4.1 Técnicas de Sensoriamento Remoto 

Sensoriamento remoto é um termo utilizado na área das ciências aplicadas ao que se 

refere a obtenção de imagens à distancia, sobre a superfície da Terra. A partir de um SIG – 

Sistema de Informação Geográfica é possível criar, visualizar, consultar e analisar dados 

geoespaciais, conferindo aos elementos uma coordenada geográfica (NANNIS et.al., 2012).  

O processamento de dados geoespaciais possibilitam uma variedade de funções, através de 

um conjunto de técnicas e operações aplicadas sobre uma imagem, a fim de facilitar a 

identificação e extração de informações para posterior interpretação. Usualmente são 

utilizados dois tipos de dados geoespaciais: dados raster (imagens de satélite e fotografias 

aéreas) e dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos).  

Para a realização do presente estudo, as imagens Landsat/fotografias aéreas foram 

processadas e georreferênciadas utilizando técnicas de sensioramento remoto, com auxílio do 

laboratório de cartografia digital do departamento de Geografia da UFC (Labocart). Foram 

utilizados os seguintes equipamentos: hardware: Hewlett-Packard-HP, modelo 120-1036, 

processador: Intel Pentium 2.60 GHz, memória RAM 4,00 GB, disco rígido de 918 GB e 

Windows 7 Home Premium.  

O uso de Softwares livres para o processamento das imagens possibilitou uma maior 

acessibilidade na realização de uma plataforma SIG, nesta pesquisa utilizou-se o 

QuantumGIS
®
 1.7 (QGIS), este programa oferece diversas ferramentas de uso e 

compartilhamento  abertos possibilitando que todos os usuários contribuam para construção 

do software. Para ter acesso aos dados disponibilizados pelo Google Earth
® 

2012 foi instalado 
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um plugin que cria uma interface e disponibiliza diretamente as imagens do Google Earth
®

 no 

QGIS. 

Dados raster  

A metodologia executada nessa pesquisa foi baseada na análise de fotografias aéreas 

do estuário do rio Ceará. Para tanto, foi utilizada uma fotografia aérea de 1968, sobrevôo da 

empresa Atlântico Sul, da coleção de imagens do departamento de Geografia da Universidade 

Federal do Ceará. Foram também utilizadas imagens de satélite LANDSAT 5 dos anos de 

1985, 1997, disponibilizadas gratuitamente no site do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais), além de imagens de alta resolução, como QuickBird e IKONOS, do ano de 2009, 

disponíveis na versão atualizada do GoogleEarth
®

. As imagens foram selecionadas admitindo 

um baixo índice de nebulosidade e com datas de geração de satélite em um intervalo 

aproximado de uma década, conferindo um mapeamento com caráter espaço-temporal.  

Imagens Landsat 5 EMT, possuem ciclo orbital de 16 dias, e oferecem imagens 

pancromáticas (Tabela 05). As etapas do geoprocessamento envolveram a integração dos 

dados em estrutura GIS (Sistema de Informação Geográfica) tratadas pelo programa 

QuantumGIS
® 

1.7 no intuito de analisar nas imagens as áreas de manguezal e salinas. 

 

Tabela 5 - Principais características e aplicações das bandas dos satélites LANDSAT5,                   

Adaptado (INPE, 2012) 

 

BANDA Intervalo Espectral (μm) Principais características e aplicações 

1 (045 – 052) Apresenta grande penetração em corpos d´água 

permitindo estudos batimétricos. 

2 (0,52 - 0,60) Apresenta grande sensibilidade a presença de 

sedimentos em suspensão, possibilitando sua 

análise em termos de quantidade e qualidade. 

3 (0,63 – 0,69) Vegetação densa, verde e uniforme, apresenta 

grande absorção, ficando escura. 

4 (0,76 - 0,90) Os corpos d´água desta banda obsorvem muita 

energia e ficam escuros, permitindo o 

mapeamento da bacia de drenagem 

5 (1,55 -,1,75) Apresenta sensibilidade em relação ao teor de 

umidade das plantas. 
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6 (10,4 – 12,5) Apresenta sensibilidade a fenômenos relativos a 

contrastes térmicos, servindo para detectar rochas, 

solos, vegetação e água. 

7 (2,08 - 2,35) Apresenta sensibilidade a morfologia do terreno, 

permitindo obter informações sobre Geomorfologia, 

Solos e Geologia. 

 

De um conjunto de imagens coloridas e da fotografia pancromática considerou-se 

aquelas que melhor destacavam as unidades da paisagem do estuário do rio Ceará, levando em 

consideração a área de manguezal, as salinas, o rio Ceará e afluente e a área urbana. Para as 

imagens LANDSAT 5 EMT,  realizou-se a seleção das composições coloridas, para geração 

das imagens com caráter multiespectral. As imagens resultantes das diversas composições 

entre as bandas espectrais propiciam, para caso de estuários, uma excelente discriminação das 

principais unidades de paisagem (Maia et al., 2006). Como referência de base para 

identificação das feições admitiu-se a composição das bandas espectrais LANDSAT: 432, 543 

e 321, sob sistema RGB ( Red, Green and Blue). 

Dados vetoriais  

As imagens foram analisadas visualmente, para análise da área de manguezal do rio 

Ceará, as áreas de salinas abandonadas e expansão da zona urbana. Para isso foi realizado a 

classificação visual de cada objeto, e destacados através de arquivos vetoriais representados 

por polígonos caracterizados por diferentes cores e texturas.   

Neste processo foram realizadas, também, expedições de campo e trabalhos de 

reconhecimento da área, durante o período de 2011 e 2012, juntamente com a marcação de 

pontos de GPS, marca Garmin Etrex
®
, de modo a melhorar a qualidade do mapeamento. O 

conhecimento prévio da região estudada auxilia na identificação das feições geomorfológicas, 

assim como outras características da região, como proposto por Sayre & Sheppard (2000).   

Para a utilização das técnicas de sensoriamento remoto foi levado em consideração os 

níveis de organização hierárquica propostos por Schaeffer-Novelli et al. (2000), utilizando o 

nível Stand (0.1 – 100ha) para estudo do bosque de mangue em recuperação em área de salina 

abandonada. O nível Setting (10-100 km) foi utilizado para análise da variação espaço-

temporal da vegetação de mangue no estuário do rio Ceará, assim como para o estudo dos 

fluxos de matéria e energia no complexo estuarino.  
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4.2 Fitossociologia em bosque de mangue 

Para a identificação da recomposição da vegetação de mangue sobre a estrutura de uma 

antiga salina foram realizadas expedições de campo para reconhecimento da área e 

delimitação das zonas de amostragem a serem utilizadas para coleta de dados. A 

caracterização da estrutura da vegetação foi realizada utilizando-se o método de parcelas, 

segundo propostas de Cintrón & Schaeffer-Novelli (1984) e Schaeffer-Novelli & Cintrón 

(1986). Através da observação direta realizada em campo foi possível definir zonas de maior 

representatividade e que satisfizessem os critérios desta investigação. Nesses locais, foram 

selecionadas parcelas, localizando-as a partir da coordenada geográfica registrada com 

aparelho GPS, Garmin Etrex
®
. Foram estabelecidos pontos de referencia no local, 

considerando a direção magnética do muro lateral da salina em 45° observado na bússola. As 

localizações das parcelas estão organizadas na tabela 06 e representadas na figura 10.  

Tabela 6 - Localização geográfica e área das parcelas de estudo fitossociológico 

Parcela Área (metro) Localização Geográfica (UTM) 

P1 15 x 15                           542298 E                  9590862 S 

P2 15 x 15                           542280 E 9590905 S 

P3 15 x 15  542294 E 9590936 S 

P4 5 x 5  542282 E 9590946 S 

P5 5 x 5  542283 E 9590952 S 

P6 5 x 5  542284 E 9590957 S 

P7 5 x 5  542349 E 9591094 S 

 

As áreas das parcelas foram estabelecidas em função da densidade do bosque, variando 

de 5x5m a 15x15m, desta maneira as parcelas possuíam no mínimo de 20 indivíduos vivos 

acima de 1m de altura, como definido na metodologia. A altura das árvores foi obtida com 

auxilio de instrumentos como o telêmetro (para árvores acima de 4m) e vara telescópica (para 

árvores abaixo de 4m).  Medidas do diâmetro à altura do peito (DAP), obtidas a 1,30m, foram 

feitas em plantas acima de 1m de altura, utilizando-se de trena graduada em unidades de π 

(3,14159) permitindo obter leituras diretas do diâmetro do tronco.  
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  Figura 10- Localização das parcelas de estudo fitossociológico na salina Margarida 

Deste modo, foi realizado em cada parcela a identificação das espécies das árvores 

típicas de mangue, a determinação do número de troncos, a coleta dos dados estruturais e a 

observação se estes estavam vivos ou mortos.  

Para sistematização dos dados coletados em campo foram utilizadas fichas de registro 

fitossociológico, adaptadas de Schaeffer-Novelli & Cintrón (1986) e Cunha-Lignon (2001). 

As fichas de campo foram organizadas da seguinte maneira: número de indivíduos, descrição 

das espécies, altura das árvores, classes de diâmetro de DAP ≤ 2,5 (pequena); entre ≥ 2,5cm ≤ 

10cm (intermediária); e ≥ 10cm (elevada) e observações se o tronco de cada árvore se 

encontrava vivo ou morto. A tabela continha três colunas representando cada espécie 

analisada. Devido a dificuldade de identificação das espécies Avicennia schaueriana e 

Avicennia germinans as duas foram agrupadas como Avicennia spp.. A diferenciação visual 

das duas espécies se realiza por distinções nas folhas, sendo a Avicennia schaueriana 

arredondada e a Avicennia germinans afilada, porém havia árvores que continham galhos com 

os dois formatos de folhas ou demonstrando deformações, impossibilitando a diferenciação, 

sendo esta apenas possível através de análise genética. Para o cálculo das medidas prescritas 
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para análise da estrutura da vegetação de mangue foram realizados utilizando-se das fórmulas 

descritas na Tabela 07. 

Tabela 7 - Fórmulas para cálculo da estrutura de bosques de mangue. (adaptado de Cunha-Lignon, 2001) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Os dados agrupados nas planilhas de campo foram transferidos para uma planilha do 

Excel. Desta forma foi realizado o tratamento estatístico dos dados estruturais para obtenção 

dos resultados finais da estrutura dos bosques de mangues identificados em cada parcela. 

Os parâmetros estruturais calculados foram: a dominância em área basal, diâmetro 

médio, altura média, densidade e densidade relativa de troncos vivos e mortos. 

O calculo de área basal é um ótimo índice do grau de desenvolvimento do bosque, pois 

está relacionado ao volume de madeira e biomassa. Esta medida é a soma das áreas basais de 

todos os troncos medidos por unidade de área (troncos/ha). Sendo, neste caso, necessária a 

conversão da área total da parcela (em m
2
) para 1 ha. A área basal média (AB) é obtida 

dividindo-se o valor da área basal pelo número de troncos medidos. Estes valores dão ideia da 

taxa de ocupação do ambiente por uma dada espécie vegetal. 

  

Medida Fórmula Legenda 

Área Basal AB= 0,00007854 (DAP)
2
  AB = área basal (m2)  

 DAP= diâmetro na altura do peito 

Área Basal 

média 

(AB ) =          ∑  AB 

                 n 

 AB = área basal (m2)  

 AB = área basal média (m2)  

 

Área basal  

Total 

∑ AB  AB = área basal (m2)  

 

Diâmetro Médio DAP = (AB) ( 12732,39) 

            N 

 AB = área basal (m2)  

 n =número de troncos por 01 ha 

Densidade 

Relativa 

Den. Rel. =             ni  x 100 

             N 

 n =número de indivíduos de uma 

espécie 

 N= número total de indivíduos 

Dominância 

Relativa 

Dom. Rel. =  d  x 100 

                           D 

 d =número de indivíduos de uma 

espécie 

 D= número total de indivíduos 

Altura Média A = a1 + a2 + a3 ..... / n  A= Altura média dos indivíduos 

vivos 

 n= número total de indivíduos vivos 
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 O diâmetro médio é uma medida descritiva, permitindo comparação entre os bosques 

de mangue. Calcula-se o diâmetro médio (DAP) de um bosque considerando-se o diâmetro 

das árvores de área basal média. Outro fator de comparação entre bosques pode ser descrito 

através da densidade, que é a contribuição do número de espécies para o bosque. Os valores 

da densidade dão uma ideia do tamanho das populações que compõem a fitocenose, sendo 

assim possível estabelecer uma zonação e a representatividade das espécies de árvores de 

mangue.  

O cálculo da altura média é obtido a partir da média aritmética de todas as árvores vivas 

para cada parcela. Este dado permite definir pulsos de crescimento da vegetação de mangue. 

As árvores de mangue são características pela reprodução vivípara, ou seja, com dispersão de 

propágulos uma ou duas vezes por ano, em épocas específicas. É chamado de “pulso” o 

crescimento da vegetação de mangue, pois fica clara pela altura a origem sazonal distinta de 

cada bosque.  

 

4.3 Análises sistêmicas da recuperação do manguezal e dos impactos 

ambientais 

 

O estudo sistêmico da recuperação do manguezal permite uma maior compreensão das 

interações ambientais que ocorrem inerentes a condição humana de controle ambiental, para 

tanto, utilizou-se um modelo proposto por Twilley et. al. 1998. Primeiramente, realizou-se a 

classificação ambiental em um sistema hierárquico ecológico, baseado na descrição de cada 

nível ecológico e sua relação com o desenvolvimento do bosque de mangue no clima semi-

árido. Considerou-se quatro níveis hierárquicos para o estudo da recuperação do manguezal 

do rio Ceará: Classificação Global; Tipo Geomorfológico; Tipo Ecológico, Estrutura do 

Manguezal.  Em seguida, adaptou-se o modelo conceitual do desenvolvimento de bosques de 

mangue proposto pelo autor, e através desta abordagem foi possível identificar os principais 

vetores bióticos e abióticos que influenciam no processo de desenvolvimento dos bosques de 

mangue em área de salinas abandonadas.  

Outra abordagem realizada na análise sistêmica foi evidenciar os serviços ambientais 

do complexo estuarino do rio Ceará, de forma qualitativa, e a partir da análise, a descrição 

visual dos fluxos de matéria e energia envolvidos na origem e evolução do ecossistema 

manguezal. Constanza et al. (1997) coloca os bens e serviços ambientais como os benefícios a 
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humanidade derivados dos serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos provêm do 

fluxo de matéria e energia, e da informação dos estoques de capital natural combinados com a 

manufatura e os serviços do capital humano, produzindo bem estar social. Desta forma, 

buscou-se desenvolver uma discussão sobre os serviços ambientais do complexo estuarino do 

rio Ceará de maneira a evidenciar sua importância socioeconômica, e evidenciar uma 

ferramenta que auxilie na orientação de decisões e políticas públicas que aumentem a 

capacidade dos ecossistemas para produção de benefícios a sociedade (Daily & Matson, 

2008). 

A caracterização dos fluxos de matéria e energia foi definida tomando como base a 

área de abrangência das relações geoambientais e ecodinâmicas do complexo estuarino do rio 

Ceará, com observações nas etapas de campo, os constituintes morfológicos e aspectos 

dinâmicos. Desta maneira, seguindo proposta de Meireles (2010), foram caracterizados os 

seguintes fluxos de matéria e energia: Fluxos litorâneos, Fluxo fluvio-marinho, Fluxos de 

sedimentos, Fluxos eólicos e Fluxos de água subterrânea. Como se trata de uma abordagem 

relacionada aos princípios de geomorfologia, paisagens integradas, geosistemas e ecologia, 

somente uma pequena parte da complexidade foi representada. 

Para o entendimento dos estágios da sucessão ecológica que promoveram a retomada 

da vegetação de mangue em cima da salina foi utilizada metodologia proposta por Kilca 

(2010) onde foram estabelecido três estágios de desenvolvimento da vegetação de mangue: 

avançado, intermediário e inicial.  

As diversas visitas à área de estudo, 13 visitas, foram essenciais para a pesquisa, 

contribuindo ao analisar os fluxos ecológicos e do desenvolvimento urbano nas áreas afetadas 

pelas salinas abandonadas. Durante as visitas de campo foram evidenciados os impactos 

ambientais no manguezal do rio Ceará, e procurou-se contextualiza-los dentro de um cenário 

maior que é o complexo estuarino do rio Ceará. O contato pessoal com os moradores mais 

antigos na região, aqueles que presenciaram o funcionamento e a decadência das salinas, foi 

um fator intrínseco e inseparável do processo de pesquisa. Durante conversas informais, a 

população local pode disponibilizar informações valiosas que nortearam a pesquisa na 

previsão de um cenário mais realista do manguezal (Dahdouh-Guebas et al., 2004). 

  Uma revisão na legislação ambiental brasileira voltada para os manguezais foi 

realizada, assim como o levantamento de movimentos organizados no Brasil que reconhecem 

os retrocessos na legislação do novo código florestal, entendendo que, as modificações na 
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legislação poderão e irão trazer danos irreparáveis ao ecossistema manguezal, prejudicando 

diversas vidas que dependem deste sistema ambiental costeiro.  

 Meireles et al. (2010) apontou definições da resolução n° 02/2002 do COEMA, 

demonstrando que o texto da definição é baseado em um conceito técnico e cientificamente 

equivocado. Sendo desta maneira essa resolução n° 02/2002 do COEMA eleita para uma 

análise criteriosa dos conceitos apresentados.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise espaço-temporal da vegetação de mangue no rio Ceará: 1968, 

1997 e 2009 

  

O ecossistema manguezal do estuário do rio Ceará, ao longo das últimas décadas, tem se 

desenvolvido sofrendo grande influencia do uso e ocupação do seu território por parte das 

atividades humanas. Desde o início do século XX houve o estabelecimento da indústria 

salineira nas margens do rio Ceará, e posteriormente, a partir da década de 1970, houve o 

abandono dessa atividade na região, e as estruturas de beneficiamento de sal ficaram como 

lembranças incrustadas na lama. A vegetação de manguezal, por outro lado, prosperou onde 

antes era salina e recuperou boa parte do território abandonado, além de colonizar novas áreas 

de apicum e salgado.  

As imagens tratadas em SIG foram analisadas em uma escala temporal de 41 anos, 

separados em dois períodos, de 1968 à 1997 e 1997 à 2009. Foi realizada a classificação 

temática de duas zonas (manguezais e salinas abandonadas) quantificando sua área de 

extensão e evidenciando o processo de recuperação da vegetação de mangue no estuário do 

rio Ceará(tabela 8).  

 

Tabela 8 - Dados das áreas (em ha) de manguezal e salina no estuário do rio Ceará para os 
anos de 1968, 1997 e 2009. Fonte: A.S. Reis-Neto, 2013 
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Período I – 1968-1997 

As salinas foram instaladas no rio Ceará desde o começo do século XX, em áreas próximas 

as margens do rio Ceará, local onde se estabelecia o manguezal. Na fotografia aérea de 1968 

foi possível identificar uma área de 621,9 ha de salinas. A área original da vegetação de 

manguezal nessa época era reduzida, sendo estimada em 380,4 ha, e se encontrava 

fragmentada e desmatada. Nesta época a expansão urbana de Fortaleza estava longe dos 

limites de transição entre o sistema estuarino e o ambiente terrestre, com exceção da barra do 

rio Ceará, que já demonstrava ocupação urbana intensa no tabuleiro pré-litorâneo apesar de 

não representar grandes impactos ao complexo estuarino.   

Com a descontinuidade da atividade salineira em grande parte do nordeste brasileiro e a 

decadência do segmento de produção artesanal de sal de forma geral, as salinas instaladas no 

rio Ceará foram fechadas a partir da década de 1970, deixando as estruturas de alvenaria e 

vias de acesso abandonadas na região.  

Em 1997, os manguezais já haviam recuperado grande parte da região entre-maré. No 

período entre 1968-1997 houve um aumento de 126% da cobertura vegetal de mangue no 

estuário do rio Ceará. A retomada do mangue nas áreas de salinas abandonadas totalizou uma 

área de colonização de 248,2 ha. Isso representa um avanço médio da vegetação de mangue 

de 85,5 ha/10anos em áreas de salinas abandonadas.   

Apesar do crescimento da vegetação de mangue, que alcançou 859,8 ha em 1997, muitas 

coisas mudaram em termos de ocupação urbana e impactos ambientais praticados pelas ações 

humanas na região estuarina. Neste período de 29 anos, o uso da terra, dominado pela 

indústria salineira na década de 1960, mudou para um cenário de rápida expansão urbana e 

industrial nos anos de 1990.  

Em 1968, o entorno da zona estuarina do rio Ceará não apresentava grandes áreas de 

ocupação humana, exceto por pequenas vilas de casas dos trabalhadores das salinas e 

pescadores locais. De acordo com moradores mais antigos no local, o comércio do sal era a 

principal atividade econômica da região naquele tempo e a maioria dos moradores locais 

estava envolvido nesta atividade.  

Já na década de 1990, o desenvolvimento urbano nesta região aumentou rapidamente, 

ocupando muitas áreas nos arredores das florestas de mangue e nos limites da transição entre 

o ecossistema manguezal e o ambiente terrestre. Existem casos de residências que estão 

imersas no ecossistema manguezal, onde as maiores marés ocupam seus terrenos e existem 
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árvores de mangue no jardim das casas. O rápido desenvolvimento urbano se tornou então a 

maior ameaça ao sistema ambiental do complexo estuarino do rio Ceará.    

 

Período II –1997-2009 

O período entre 1997 e 2009 foi marcado pela rápida expansão urbana. No município de 

Fortaleza são três bairros com influência direta na zona estuarina do rio Ceará: Barra do 

Ceará, Vila Velha e Quitino Cunha, todos apresentando elevado risco social (IPECE, 2012). 

Já no município de Caucaia são sete localidades, desprovidas de boa infra-estrutura 

urbanística, com influência direta na zona estuarina, sendo estas: Iparana, Parque Leblon 

(próximas a barra do rio Ceará), Tabapuã, Tabapuãzinho, Parque Ipiranga, Guajirú e Santa 

Rita (próximas a avenida Mister Hull). Em 1997, foi inaugurada a ponte da barra do rio Ceará, 

que contribuiu para o rápido crescimento das localidades de Caucaia, principalmente de 

Iparana e depois o Parque Leblon.  

A vegetação de mangue continuou apresentando um processo de recuperação nas áreas das 

salinas abandonadas. Durante este período, o crescimento estimado das áreas de manguezais 

foi de 146,8 ha, proporcionando recobrimento total de 66% das salinas abandonadas, que 

apresentaram uma área de apenas 213,8 ha em 2009. Foi constatado neste período um avanço 

médio da vegetação de mangue de 133,25 ha/10anos em áreas de salinas abandonadas, 55% 

maior do que no Período I. Este maior avanço da área de manguezal pode estar relacionado 

com a recomposição natural destas áreas, como a microtopografia e o fluxo hidrológico, que 

já se encontravam avançados a partir de 1997, possibilitando maior expansão dos bosques de 

mangue no período entre 1997-2009.  

A área total recoberta por vegetação de mangue no rio Ceará em 2009 foi estimada em 

1006,6 ha, apesar deste aumento quantitativo, a qualidade ambiental do rio Ceará piorou, 

devido principalmente à expansão urbana, o descarte inadequado dos resíduos sólidos e o 

despejo de efluentes domiciliares e industriais diretamente no rio.       

 

Análise comparativa entre os períodos I (1968-1997) e II(1997-2009) 

Em 41 anos analisados no presente estudo, o manguezal do estuário do rio Ceará, 

aumentou em sua área de 380,4 ha para 1006,6 ha, representando um crescimento de 165%. A 

área ocupada pelas salinas, por outro lado, decresceu, passando de 621,9 ha para 213,8 ha, 

apresentando uma colonização natural dos manguezais em aproximadamente 408.1 ha de 

salinas abandonadas.    
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 A figura11 demonstra o crescimento da área de mangue, a diminuição da área de salinas, e 

a área de salinas que foi colonizada pelo manguezal.   

 

 

Figura 11 - Gráfico representando o crescimento da área de mangue (ha) a diminuição da área de 

salina (há) e a área de salina colonizada pelo manguezal (ha). 

 

As mudanças mais significativas em áreas de manguezais ocorreram entre os anos de 1968 

e 1997, com um aumento registrado de 126%, principalmente devido à decadência da 

indústria salineira na região e o abandono das estruturas (tanques, canais de abastecimento e 

diques), proporcionando o início da recomposição natural do ambiente dos manguezais. No 

segundo período, porém, maiores valores na taxa de crescimento por década do bosque de 

mangue foram evidenciados no período entre 1997 e 2009, provavelmente devido à 

recomposição dos fatores ambientais que propiciaram melhores condições para a expansão 

dos bosques de mangue, principalmente nas áreas das salinas abandonadas. 

Em termos gerais, o rio Ceará apresenta baixo aporte de água doce, tanto do rio quanto da 

precipitação, assim favorecendo um maior avanço da maré no continente e um avanço da 

vegetação de mangue atualmente em até aproximadamente 8 km rio adentro.  

As versões finais dos mapas temáticos mostram as áreas de manguezais e das salinas nos 

anos de 1968, 1997 e 2009, apresentadas na figura 12.  
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Figura 12 - Mapas temáticos demonstrando a área de manguezal e área de salina nos anos de 1968, 1997 e 
2009 
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5.2 Análise conceitual do desenvolvimento do manguezal do rio Ceará 

 

Para um maior entendimento do desenvolvimento de um bosque de mangue 

recuperado em área de salina abandonada foi aplicado a classificação hierárquica ecológica, 

proposta por Twilley et al., (1998),e um modelo conceitual da sucessão ecológica e 

desenvolvimento do bosque de mangue  (figura 14 e 15).   

 

Classificação Global 

O estuário do rio Ceará está localizado no território semi-árido do nordeste brasileiro, 

influenciado pela Zona de Convergência Intertropical, a precipitação média anual é de 1.500 

mm/ano (Guedes et al, 2005). O período chuvoso é concentrado no primeiro semestre, o 

período de seca está mais prolongado, entre julho e janeiro (Lacerda et al, 2007). Os 

manguezais se desenvolvem medianamente neste segmento de costa devido à falta de água 

fresca (chuva e vazão dos rios) (Schaeffer-Novelli et al.,1990). A distribuição irregular das 

chuvas representa um distúrbio climático interferindo diretamente na disponibilidade de água 

doce e ciclagem de nutrientes no ambiente do manguezal. Por se localizar próximo a linha do 

equador (3°45´ Sul), o manguezal do rio Ceará recebe boa irradiação solar, com poucos dias 

de nebulosidade, contribuindo com o desenvolvimento estrutural de seus bosques. 

Figura 13 - Classificação hierárquica do manguezal do rio Ceará, segundo proposta de Twilley et al.(1998). 
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Tipo Geomorfológico 

Esta classificação do Tipo Geomorfológico foi realizada através dos componentes 

geoambientais e antrópicos que compõe a paisagem do complexo estuarino do rio Ceará, em 

uma composição da escala de análise do ambiente situada em ordem de grandeza entre 10-100 

km (Setting ou Paisagem) proposto por Schaeffer-Novelli et al. (1990). O rio Ceará está 

localizado em uma zona estuarina, região de transição entre o ambiente marinho, lacustre e 

terrestre, configurado em um sistema aberto. Os campos de dunas, principalmente nas 

localidades da barra do Ceará (Fortaleza), e em Iparana (Caucaia) se encontram fragmentados 

e impermeabilizados pela ocupação urbana, contribuindo com o déficit de sedimentos e a 

redução da faixa de praia. Grande parte do tabuleiro pré-litorâneo se encontra na área de 

expansão das cidades de Fortaleza e Caucaia. A área de manguezal ocupa as margens do rio 

Ceará até onde ocorre a influencia das marés. Na faixa de transição entre o manguezal e o 

ambiente terrestre encontram-se os apicuns e salgado.   

Tipo Ecológico 

O Tipo Ecológico é baseado nas características fisionômicas e estruturais dos bosques 

de mangue. Segundo Schaeffer-Novelli (2000), a classificação dos manguezais pode abranger 

em até dois grandes tipos fisiográficos (franja e bacia) e três sub-tipos (overwash, scrun e 

dwarf). Para o bosque de manguezal em cima da salina abandonada foram considerados tipos 

franja e bacia. O bosque de franja característico das margens de costas protegidas, como no 

caso do estuário, se desenvolve ao longo das margens do rio Ceará. E o bosque de bacia 

localizado nas partes mais interiores dos bosques de mangue, onde a inundação das marés é 

menos intensa e a renovação de água ocorre de forma lenta, reduzida. Os diferentes tipos 

fisiográficos de bosques estão distribuídos irregularmente ao longo do canal estuarino do rio 

Ceará em resposta as condições ambientais locais.  

Estrutura do manguezal 

A estrutura da vegetação pode ser referência como indicador de desenvolvimento do 

bosque de mangue, possibilitando a comparação entre bosques. Dados relevantes de área 

basal, densidade, biomassa, são essenciais para o entendimento do crescimento da vegetação 

nas áreas das salinas abandonadas, bem como para prever seu comportamento em um 

intervalo de tempo.  
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As características estruturais do bosque de mangue revelam a disponibilidade de 

nutrientes, a disponibilidade de radiação solar para a fotossíntese, as condições climáticas 

impostas pelo ambiente e a influência da maré. Valores elevados de altura e DAP, e baixos 

valores de densidade, como descritos no bosque do setor A, representam características 

estruturais de bosques de mangue em desenvolvimento avançado (maduro).   

À medida que novos bosques são formados, as condições do solo, disponibilidade de 

nutrientes e fluxo hídrico vão sendo influenciadas pela presença da nova vegetação. Nesses 

casos, os bosques de mangue irão se apresentar como descritos no setor B, com menor 

estatura, menores valores de DAP, e maior densidade, estas são características de bosques em 

estágio inicial de desenvolvimento.  

O principal subsídio para o crescimento da estrutura da vegetação de mangue é a 

radiação solar, que é absorvida no processo de fotossíntese e representa uma das entradas de 

energia no ecossistema. Com intensidades máximas de radiação solar e máximas temperaturas 

maior será o crescimento do bosque favorecendo a competição interespecífica entre as poucas 

espécies vegetais que compõe o ecossistema manguezal. À medida que um conjunto de 

árvores se sobressaí em relação às outras, estas dominam tanto a biomassa do bosque como a 

cobertura vegetal do dossel, ocasionando sombra para as árvores menores. A concorrência 

natural das árvores de mangue é determinante para a composição de cada bosque. Em 

condições ótimas de radiação e temperatura, por exemplo, outros vetores como o tempo de 

inundação da maré, descarga de água doce e composição do solo serão determinantes para a 

definição de qual espécie irá apresentar maior dominância em determinada área do bosque. 

 Os bosques de desenvolvimento avançado são responsáveis por grande parte do 

recrutamento de novos indivíduos de mangue ao longo do estuário e em áreas adjacentes. As 

árvores maduras produzem uma grande quantidade de propágulos, que são liberados no 

período da reprodução e alcançam  e se fixam no solo, outros são levados pela movimentação 

das águas até novas regiões de expansão do manguezal no complexo estuarino. Para ser 

possível a colonização de novas áreas é necessário o máximo benefício dos vetores que 

propiciam condições ambientais propícias para o desenvolvimento das espécies de árvores de 

mangue. À medida que a nova planta vai consumindo a reserva de nutrientes do propágulo, 

ela tem a necessidade de se manter pelas condições ambientais locais, caso as condições não 

forem favoráveis, após um pequeno crescimento da vegetação, ela não irá prosperar. 
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Figura 14 - modelo conceitual ecológico do desenvolvimento de bosque de mangue em área de salina 

abandonada, adaptado de Twilley et al.(1998) 
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5.3 Análise fitossociológica do bosque de mangue em área de salina  

 

Os dados da estrutura do bosque de mangue foram analisados estatisticamente e 

apresentados na tabela 9 e sintetizados na figura 15, a seguir a descrição dos dados por parcela 

analisada: 

Dados estruturais 

A parcela 1 (P1) representa um bosque de grande desenvolvimento estrutural, com área 

basal total (ABt) de 23,58 m
2
/ha, DAP médio de 16,52 cm e altura média do bosque de 10,09 

m. A espécie R. mangle apresenta dominância em área basal (68,60%), seguida de Avicennia 

spp. (31,40%) e ausência de L. racemosa. Esta parcela, por ser um bosque maduro, conta com 

maior contribuição de troncos com dap >10 cm e densidade com o valor de 1.333,33 

trocos/ha. O número de troncos mortos representa 20% dessa densidade. 

A parcela 2 (P2) representa um bosque de grande desenvolvimento estrutural, com área 

basal total (ABt) de 20,31 m
2
/ha, DAP médio de 11,60 cm e  altura média do bosque de 9,45 

m. A espécie R. mangle domina em área basal (68,60%) com maior contribuição de troncos 

>2,5 e densidade de 2.355,56 troncos/ha. O número de troncos mortos representa 28,3 % 

dessa densidade. 

A parcela 3 (P3) representa um bosque de médio desenvolvimento estrutural, com área 

basal total (ABt) de 13,18 m
2
/ha, DAP médio de 7,93 cm e altura média do bosque de 5,07 m. 

Nesta parcela nota-se uma inversão da dominância da espécie com 75,47% Avicennia spp. e 

apenas 24,53% R. mangle.  Com maior contribuição de troncos >2,5 e densidade 2.933,33 

troncos/ha.  

A parcela 4 (P4) representa um bosque de menor desenvolvimento estrutural, com área 

basal total (ABt) de 7,41 m
2
/ha, DAP médio de 1,45 cm a altura média do bosque de 1,84 m. 

As espécies Avicennia spp. apresentam dominância em área basal de 63,46%, com presença 

de L. racemosa em 33,48% e apenas 3,06% R. mangle. Esta parcela por ser um bosque jovem 

apresenta maior densidade com o valor de 44.400,00 trocos/ha. Este é o bosque que 

apresentou maior densidade entre todos aqui estudados.  

A parcela 5 (P5) representa um bosque de desenvolvimento estrutural parecido com a 

parcela P4, com área basal total (ABt) de 7,04 m
2
/ha, DAP médio de 2,44 cm e altura média 

do bosque de 2,53 m. Nesta parcela o bosque apresenta dominância da espécie L. racemosa 
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em área basal (79,12%), com presença de Avicennia spp. (15,82%) e 5,07% de R. mangle. 

Esta parcela representa a parte do bosque em expansão, com densidade no valor de 13.600,00 

trocos/ha. 

A parcela 6 (P6) representa um bosque de desenvolvimento estrutural semelhante com a 

P5, com área basal total (ABt) de 11,07 m
2
/ha, DAP médio de 2,52cm e altura média do 

bosque de 2,04 m. Esta parcela apresentou codominância das espécies L. racemosa em área 

basal com 50,16% e Avicennia spp. em 47,52% e apenas 2,32% de R. mangle. Esta parcela 

representa a parte do bosque em expansão, com densidade no valor de 21,200,00  trocos/ha. 

Tabela 9- Dados da estrutura do bosque de mangue em recuperação em área de antiga salina 

Parcela N° Altura dap méd. Área basal Área basal % 

  m cm m2/ha Rh Lg Av 

P1 24 10,09 16,52 23,58 68,60 0 31,40 

P2 38 9,45 11,60 20,31 76,97 0 23,03 

P3 51 5,07 7,93 13,18 24,53 0 75,47 

P4 106 1,84 1,45 7,41 3,06 33,48 63,46 

P5 42 2,53 2,44 7,04 5,07 79,12 15,82 

P6 52 2,04 2,52 11,07 2,32 50,16 47,52 

Rh: Rhizophora mangle; Lg: Laguncularia racemosa; Av: Avicennia spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Dados estruturais do bosque de mangue em área de salina abandonada, sintese dos dados de altura 
max e min do bosque, Área básal (AB%) e Densidade (dens). 
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Dinâmica de bosques de manguezal 

Ao se analisar o 

desenvolvimento do bosque de mangue 

foi possível verificar a diferença entre 

dois setores. O primeiro setor (P1 e 

P2), a transição entre eles (P3), e o 

segundo setor (P4, P5 e P6). A análise 

visual das imagens de satélite e a 

comprovação dos dados em campo, 

com a caracterização estrutural da 

vegetação, possibilitaram a distinção 

dos dois setores do bosque de mangue 

em regeneração na salina abandonada, 

representado na figura 16. 

O setor A foi considerado como 

estágio avançado no desenvolvimento 

do bosque de mangue, enquanto o 

setor B obteve duas classificações, 

estágio intermediário de 

desenvolvimento, em sua maior parte, e 

estágio inicial de desenvolvimento 

referente à faixa de expansão do bosque em área de salina abandonada. Foi evidenciada a 

presença das plantas associadas ao manguezal conhecida como bredo do mangue (Batis 

marítima) e a beldroega (Portulaca oleracea) e desenvolvendo-se dentro do estágio inicial, já 

que exerce vital importância na retenção dos propágulos (Meireles, 2007). Os estágios 

sucessionais da vegetação de mangue estão representados na figura 17.  

 

 

 

 

Figura 17- Estágios sucessionais do manguezal recomposto em área de salina Margarida e principais 

características estruturais do bosque. 

Figura 16 - Setorização do bosque de mangue em 
função do estágio de desenvolvimento do bosque 
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 O primeiro setor, setor A, apresenta um bosque misto, com predomínio de R. mangle, 

dap > 10 cm, e em menor proporção árvores de Avicennia spp., com DAP > 10 e ausência de 

L. racemosa. Os valores de densidade são baixos, chegando a 1333,33 troncos/ha, porém altos 

em área basal, caracterizando bosques maduros, em estágio avançado de desenvolvimento. 

Altura média do bosque é de 10 metros. Nesta área, os diques da antiga estrutura da salina já 

foram derrubados pela ação das marés, e a inundação das águas estuarinas invade 

completamente este território nas marés enchentes.  

A parcela P3 representa a área de transição entre setores, os valores de estrutura deste 

bosque são intermediários comparados aos outros. Os valores de área basal relativa nesta área 

mostram uma inversão na dominância das espécies que compõem o bosque, com grande 

representatividade de árvores de Avicennia spp. e menor representatividade da espécie R. 

mangle. Foi registrada a ausência de L. racemosa em todas as parcelas do setor A e no setor 

de transição, podendo estar relacionado com os limites de tolerância da L. racemosa as 

condições ambientais (composição do solo, topografia, inundação das marés) o que dificulta 

sua competição com as outras espécies. 

O segundo setor, setor B, é composto de bosques mais jovens, com características de 

colonização recente, como a alta densidade e baixa estatura das árvores. Este setor representa 

a porção do bosque que está em fase de expansão no território da salina. Com altura média do 

bosque de 2,1 metros. Os valores de área basal são praticamente metade daqueles do setor A. 

Por outro lado a densidades é elevada e chega até 44.400,00 trocos/ha. Ressalta-se a alta 

representatividade da espécie L. racemosa, que estava ausente no outro setor, com dap < 2,5 

cm, o bosque ainda é composto de Avicennia spp., dap < 2,5 cm, e com pouca presença de R. 

mangle, dap < 2,5 cm.  

Foi possível identificar três zonas de crescimento da vegetação de mangue (Zo1, Zo2 e 

Zo3) através da altura média dos bosques. Estes estão identificados na Figura 18. As zonas de 

crescimento da vegetação podem representar as diferentes fases de desenvolvimento entre os 

bosques, considerando que os indivíduos de um mesmo bosque disputam os mesmos recursos 

para se desenvolverem, por isso crescem sem grandes variações de altura. Esta análise sugere 

que o setor A é composto de árvores que tiveram sua fixação mais antiga. O setor B é um 

bosque mais jovem e está sujeito a maiores variações ambientais ao colonizar novas áreas. 
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Figura 18 - Gráfico da altura média do bosque de mangue em área de salina e diferentes 
zonas de crescimento da vegetação (Zo). 

Em um período de 08 anos 

(2004-2012) foi possível identificar 

novas zonas de crescimento do 

bosque de mangue na área da salina 

margarida, localizados no setor B, 

onde se encontram as parcelas P4, 

P5 e P6 (figura 19). No período 

entre 2004-2009 a vegetação 

expandiu-se consideravelmente, 

representado pela parcela P4. E a 

partir do ano de 2009 houve novo 

avanço da vegetação evidenciado 

pelas parcelas P5 e P6. Como não 

houve diferenças significativas na 

estrutura da vegetação entre essas 

parcelas (P4-P5-P6), e o período de 

análise de 8 anos é considerado 

pequeno em termos de reabilitação 

de um bosque (Hilderbrand,2005), 

considerou-se essa expansão como 

zonas de crescimento. Esta 
Figura 19 - Evolução da vegetação de mangue em área de salina 
abandonada a partir de 2004 até 2012. Localização das 
parcelas de estudo fitossociológico.  
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área apresenta características de nível de desenvolvimento intermediário, e subsequente a P6 

encontra-se o nível inicial de desenvolvimento em transição para o ambiente de apicum e 

salgado.  

Além do trabalho necessário da coleta de dados fitossociológicos, as atividades de 

campo desta pesquisa se mostraram fundamentais no contato com a população tradicional que 

vive as margens do rio Ceará por muitos e muitos anos. Está interação proporcionou melhores 

condições em determinar aspectos importantes sobre a história da salina, a recolonização da 

vegetação de mangue sobre a área da salina e a interação humana com aquele ambiente.  

Para representar a dinâmica espaço-temporal do crescimento da vegetação de mangue 

no rio Ceará entre o período de 1968,1997 e 2009, foi produzido um mapa temático (Figura 

20) com a sobreposição das áreas demarcadas para cada ano, desta maneira sendo possível 

evidenciar visualmente a tendência de crescimento da vegetação. Este mapa se torna uma 

ferramenta especialmente útil para os gestores deste manguezal, no sentido de evidenciar o 

crescimento da vegetação, prever novas áreas de expansão e analisar as áreas impactadas que 

não apresentam um crescimento natural. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 20 –Dinâmica espaço-temporal da vegetação de mangue nos anos de 1968, 1997 e 2009. 
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Gestão do manguezal do rio Ceará 

A gestão sustentável dos manguezais no Brasil está distante de acontecer na prática, 

são diversos exemplos de manguezais urbanos, incluindo o rio Ceará, que sofrem com 

diversos impactos ambientais e não contam com planos de gestão efetivos para garantir sua 

conservação. Planos de gestão devem ser amadurecidos e colocados em prática para garantir a 

qualidade da vida do ecossistema e todas as formas de vida que dependem dele. A academia 

nesse ponto tem papel fundamental no levantamento de dados científicos que auxiliem no 

melhor entendimento do ambiente e desta forma apresentar melhores condições para a 

elaboração de um plano de gestão coerente com as características ambientais locais. Portanto, 

através de uma análise criteriosa sobre os diferentes tipos de bosque de mangue evidenciados 

nessa pesquisa, o histórico de ocupação do território no complexo estuarino, o entendimento 

do desenvolvimento espaço-temporal do bosque de mangue no período entre 1968, 2007 e 

2009 e a estrutura da vegetação em recuperação em áreas de salinas abandonadas, integrando 

esses dados em uma base cartográfica, elaborou-se um mapa com zonas de bosques de 

mangue com diferentes estratégias de gestão para cada um.  

Foram sugeridas zonas de prioridade de conservação, monitoramento do crescimento 

natural e recuperação imediata do ecossistema manguezal (figura 22). 

Em campo, foi possível evidenciar a condição atual dos bosques de mangue. Foram 

levados em consideração dados importantes para avaliação das zonas de gestão como: o 

estágio de desenvolvimento do bosque de mangue, o tipo de impacto ocorrente, a condição 

hidrológica e o alcance da maré.  

Ressalta-se a necessidade de integrar as ações de conservação do manguezal com um 

plano de gestão abrangente a jurisdição dos dois municípios limítrofes, Caucaia e Fortaleza, 

em cargo de suas secretarias do meio ambiente, IMAC e SEMACE respectivamente. A gestão 

da APA do rio Ceará compreende ao COPAM (Conselho Estadual de Políticas e Gestão do 

Meio Ambiente), através de o gestor encarregado pela aplicação do plano de gestão.   
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Figura 21 - mapa da zonas de gestão: prioridade de conservação, monitoramento do 
crescimento natural e recuperação imediada do ecosssitema manguezal 



73 
 

Primeiramente são sugeridas as zonas de prioridade de conservação. Todo o 

manguezal já é protegido pelo Código Florestal brasileiro, lei n° 12.651, de 25 de maio de 

2012, Art 4°, item VII, como Área de Preservação Permanente (APP), além de outros 

mecanismos legais a níveis estaduais e municipais que garantem a conservação dos 

manguezais. Em termos gerais é restrito em áreas de conservação de manguezais atividades 

como: a exploração de seus bosques, o desmatamento, queimada, pesca predatória e quaisquer 

tipos de intervenções que venham a degradar o ecossistema manguezal. As zonas de 

prioridade de conservação foram sugeridas a partir da visualização da área original de 

manguezal que existia desde 1968 e de seu desenvolvimento até o ano de 1997, considerando 

esses bosques mais antigos e em estágio de desenvolvimento avançado. As árvores nesses 

bosques realizam o recrutamento natural da vegetação de mangue pela produção e 

distribuição de seus propágulos, garantindo desta maneira, o desenvolvimento natural do 

manguezal como um todo, servindo de refúgio para a fauna, proteção da costa e banco 

genético da flora e fauna do manguezal. As zonas de prioridade de conservação devem ser 

áreas prioritárias, ou seja, onde todos os esforços por parte dos gestores da área devem ser 

voltados para manter a integridade total dos bosques de mangue, impedindo novas 

degradações e protegendo a floresta do desmatamento, em acordo com a legislação federal, 

municipal e estadual. As zonas de prioridade de conservação garantem a eficiência aos 

serviços ecossistêmicos promovidos pelo manguezal do rio Ceará. 

Em seguida, foram sugeridas zonas de monitoramento do crescimento natural dos 

bosques de mangue, evidenciadas a partir da análise do crescimento natural do manguezal 

entre o período de 1997 e 2009. Muitos destes bosques se encontram em estágio intermediário 

ou inicial de desenvolvimento. Durante este período o manguezal se expandiu naturalmente 

em 146,8 ha e continua em processo constante de desenvolvimento em novas áreas, como 

evidenciado na salina Margarida.  

O monitoramento do crescimento natural do manguezal é essencial para expandir a 

compreensão do desenvolvimento do ecossistema como um todo e tem o potencial de gerar 

dados que poderão auxiliar na gestão ambiental da APA do rio Ceará. Propõe-se a utilização 

da metodologia de geoprocessamento usando software livre, QGIS 1.7, e estudos 

fitossociológicos utilizando-se o método de parcelas, proposto por Schaeffer-Novelli & 

Cintrón (1986), e utilizadas por Cunha-Lignon (2001), por serem de fácil acesso, aplicação e 

não necessitar de grandes investimentos em recursos financeiros. O mais importante nessa 
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etapa é a capacitação dos recursos humanos com ênfase ao envolvimento comunitário das 

populações tradicionais e étnicas que vivem próximas a essas zonas. Estas ações devem ser 

coordenadas pelos gestores públicos em associação com ONG’s, grupos sociais organizados, 

associações comunitárias e as universidades. As zonas de monitoramento do crescimento 

natural dos bosques de mangue são um território  riquíssimo para o desenvolvimento de 

pesquisas científicas voltadas para ecologia, biologia, engenharia de pesca, geógrafos, 

geólogos e todas outras ciências naturais. Uma ação conjunta com as universidades poderia 

subsidiar boa parte do trabalho de levantamento de dados.   

Por último, foram sugeridas zonas de recuperação imediata do manguezal do rio 

Ceará. Estas zonas foram definidas com base na observação direta de áreas onde há indícios 

de crescimento da vegetação e estão conectadas com o ecossistema manguezal através dos 

fluxos de matéria e energia. Áreas onde se encontram estruturas abandonadas das salinas 

foram incluídas como zonas de recuperação imediata do manguezal, bem como áreas onde 

a ocupação urbana avança em direção ao manguezal. Pra realizar a recuperação imediata do 

manguezal são necessários esforços pontuais e mais onerosos do que encontrados nas outras 

zonas. Ações de recuperação do fluxo hidrológico, conformações topográficas e plantio direto 

de plântulas de mangue devem ser considerados dependendo do grau de perturbação de cada 

área. Para realizar a avaliação das ações necessárias é essencial o envolvimento de 

profissionais especializados na conservação e gestão dos recursos costeiros. Portanto, os 

maiores custos financeiros deverão ser investidos em recursos humanos especializados e em 

maquinário necessário para a retirada das estruturas dos diques e muros dos tanques das 

salinas abandonadas, bem como na escavação do terreno para conformações topográficas e 

dos fluxos hidrológicos, quando necessário. Outra forma possível de intervenção ambiental é 

com a coordenação de esforços realizados por força humana, desta forma, irá demandar 

muitos trabalhadores e o tempo de execução será prolongado.  

Cada zona deve ser estudada conforme sua interação com o todo, a fim de ser 

elaborado um plano de manejo com uma visão sistêmica, por conta da diversidade dos 

impactos ambientais apresentados ao longo do manguezal do rio Ceará. Ações de educação 

ambiental são indispensáveis e devem ser incorporadas em cada etapa do plano de 

gerenciamento do manguezal do rio Ceará, para estabelecer um envolvimento das 

comunidades que moram em seu entorno e até mesmo promover uma imagem positiva a cerca 

do desenvolvimento do manguezal na região.  
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     5.4 Análise sistêmica dos fluxos de matéria e energia do complexo 

estuarino do rio Ceará 

 

O complexo estuarino do rio Ceará representa um importante sistema ambiental 

integrado através do conjunto de fluxos de matéria e energia que atuam de modo a originar os 

componentes geoambientais e os ecossistemas inter-relacionados, dentre eles o ecossistema 

manguezal. Os componentes geoambientais estão diretamente relacionados com a qualidade 

de vida das populações que vivem integradas a este sistema, e que dependem dele para sua 

sobrevivência. 

 Bertrand (1972) define os níveis de paisagem, entre eles os geosistemas, como uma 

unidade dimensional de escala em que se situa a maior parte dos fenômenos da paisagem e 

que evoluem nas combinações dialéticas mais interessantes para análise de organização de 

espaço, pois é compatível com a escala humana. Esta mesma escala é compatível com a 

classificação Settings, com uma abrangência de 10-100 km, proposta por Schaeffer-Novelli et 

al. (2000).  

Desta maneira, definiu-se a conectividade entre os fluxos dentro da escala de um 

geositema, tomando como base a área de abrangência das relações geoambientais e 

ecodinâmicas do complexo estuarino do rio Ceará, resultado das teleconexões continente-

oceano-atmosfera. Segundo proposta de Meireles (2010), foram caracterizados os seguintes 

fluxos de matéria e energia: 

i. Fluxos litorâneos – ação das ondas e marés 

ii. Fluxos eólicos – predomínio dos ventos leste para oeste, proporcionando o 

transporte de sedimentos 

iii. Fluxos Fluvio-marinho – dinâmica imposta pelas oscilações das marés, 

descarga dos rios e as precipitações em forma de chuva. 

iv. Fluxos de águas subterrâneas – movimento das águas dos aquíferos na direção 

do complexo estuarino 

v. Fluxos de sedimentos- movimentação de areia e argila dos bancos de 

sedimento incorporados a hidrodinâmica do complexo estuarino. 

 

Também foi realizada a análise dos fluxos de maneira que facilitasse a compreensão 

das interações existentes no sistema do complexo estuarino do rio Ceará:  

 

 



76 
 

Fluxos litorâneos 

Os fluxos litorâneos são responsáveis pelo transporte e distribuição de sedimentos e 

dos nutrientes ao longo da plataforma continental, originado a partir do ataque oblíquo das 

ondas á linha de costa e à ação das marés e correntes marinhas. As correntes marinhas que 

influenciam este setor da costa brasileira percorrem a costa de leste para oeste e estão 

diretamente relacionadas com a direção dos ventos alísios (Figura 23). Este vetor atua no 

aporte sedimentar para construção de bancos de areia ao longo da linha da costa, agindo na 

desembocadura do complexo estuarino do rio Ceará. As principais alterações impostas a esse 

estão associadas as construções de espigões perpendiculares a linha de praia na região de 

Fortaleza, estes alteram a orientação das correntes litorâneas e o angulo de movimentação das 

corrente marítimas, além de funcionarem como barreiras de sedimentos que seguiriam 

carreados até se depositarem nos bancos. A interrupção da deriva litorânea dos sedimentos 

promove um colapso de sedimentos nas praias à montante generalizando o déficit de areia 

neste setor da planície costeira e alterando a composição da desembocadura do rio Ceará, e 

consequentemente, interfere na formação das áreas de expansão do bosque de mangue e na 

hidrodinâmica estuarina.  

 

Figura 22 - Fluxos das correntes marítimas no oceano Atlântico, com a localização do estado do 
Ceará, nordeste brasileiro. 
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Fluxos eólicos 

Os fluxos eólicos são direcionados pelo regime de ventos alísios que percorrem 

paralelos a costa, de leste para oeste, com flutuações de direção de nordeste para sudeste, e 

registrando as maiores velocidades na segunda metade do ano. Os ventos atuam de modo a 

modelar a formação e movimentação das dunas e interfere diretamente no fluxo de 

sedimentos da zona costeira. Os canais do estuário formam vias de entrada dos ventos 

litorâneos continente adentro, deixando o clima mais agradável e beneficiando as 

comunidades que moram nas zonas estuarinas. Os bosques de mangue reagem ao fluxo eólico 

na estabilização das árvores no solo, quanto maior a intensidade dos ventos, maiores os danos 

que podem ser causados, como na abertura de clareiras e na mortalidade natural das árvores 

menos resistentes a fixação no solo lamacento.  A interferência na conformidade do ambiente 

estuarino pode resultar em perdas dos fluxos eólicos que entram continente adentro e 

amenizam o clima no interior do estado.   

Fluxos de sedimentos 

O fluxo de sedimentos foi definido através de evidências de escorregamentos, 

deslocamento de massas e sedimentos, corridas de lama associadas aos depósitos de mangue e 

do movimento sedimentológico continente adentro em direção a zona costeira e o vale 

estuarino. Os fluxos eólicos associados aos fluxos fluvio-marinhos são vetores predominantes 

na movimentação dos sedimentos provenientes das praias, carreando-os para o interior do 

continente através da ação dos ventos e entrada das marés, e depositando-os em bancos de 

areia, dunas e solos de manguezais. Antigas dunas ocupavam a barra do rio Ceará e 

abasteciam o sistema estuarino com descargas de sedimentos na desembocadura do rio e 

posteriormente abastecendo a zona costeira a montante. O estabelecimento das salinas nas 

margens do rio Ceará influenciou principalmente o fluxo de matéria e energia relativo à 

movimentação do material em suspensão e sedimentos no estuário. Onde foram construídos 

diques e canais de abastecimento dos tanques de evaporação de sal formaram-se barreiras 

naturais para o fluxo de sedimentos dentro do canal estuarino, influenciando na recomposição 

do solo nas áreas impactadas e na formação de novas áreas de expansão da vegetação.  

Fluxos de águas subterrâneas 

As dunas, a drenagem superficial (bacias hidrográficas), a linha de costa, os terraços 

marinhos e o tabuleiro litorâneo foram utilizados como indicadores geomorfológicos da 
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definição preferencial do fluxo de águas subterrâneas. A dinâmica das dunas relacionada com 

a faixa de praia e os manguezais reestabelece o aporte de água doce continental e abastece o 

rio Ceará com água doce. As lagoas costeiras, interligadas a esse sistema, escoam para os 

vales estuarinos, em canais, que estão ligados com os processos de erosão e deposição das 

margens dos rios, conforme o regime de aporte de água doce. Os fluxos subterrâneos de água 

influenciam as condições hidrodinâmicas e os processos sedimentares, físico-químicos e 

biológicos do complexo estuarino. Nas áreas de manguezais este fluxo atua como importante 

componente para a continuidade dos índices adequados de água doce, regulando as zonas de 

apicum e salgado através das alterações nos índices de salinidade intersticial, e 

consequentemente estabelecendo condições propícias para expansão do manguezal. As trocas 

entre os estratos do corpo d’água e o solo estão intimamente ligadas, as alterações da 

condição físico-química do solo refletem uma mudança na condição da qualidade de água e 

vice-versa. Por isso, a contaminação dos lençóis freáticos e despejo de efluentes domiciliares 

e industriais alteram diretamente a qualidade ambiental do sistema estuarino do rio Ceará. 

Fluxos Fluviomarinhos 

O processo de troca de matéria no manguezal é regido pelos fluxos fluviomarinhos 

através de seu regime hidrológico constituído de três principais processos: a movimentação 

das marés, a descarga fluvial, e a intensidade e volume das chuvas. As marés no porto do 

Mucuripe (o mais próximo da desembocadura do rio Ceará) apresentam-se como marés 

semidiurnas, apresentando duas baixa-mares e duas preamares. As maiores marés podem 

chegar até a altura de 3.2 m. e as menores em 0.0 m. A energia fluvial e a movimentação das 

marés são responsáveis por controlar o sistema de transporte de sedimentos e nutrientes, 

levando-os do sistema estuarino para as zonas de transição, e vice-versa, além de uma 

constante troca do material em suspensão. A descarga periódica das chuvas gera um processo 

importante de drenagem superficial da matéria acumulada no ambiente terrestre para o canal 

do estuário. O processo de transporte de materiais como sedimentos, nutrientes e minerais, irá 

propiciar a recuperação das condições ambientais que irão favorecer a evolução dos bosques 

de mangue e, consequentemente, a retomada da vegetação sobre a salina abandonada. A 

progressiva recomposição do solo dentro da salina melhora as condições ambientais e facilita 

o desenvolvimento da vegetação de mangue. Os fluxos fluvio-marinhos cumprem também um 

papel importante no recrutamento de novos indivíduos contribuindo na distribuição dos 

propágulos que colonizarão novas áreas. 
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Após a análise da interação dos fluxos de matéria e energia, foi realizado um esboço 

visual teórico para uma melhor compreensão dos vetores energéticos e do transporte de 

matéria que predominam no complexo estuarino do rio Ceará, os fluxos foram apresentados 

estaticamente em um mapa temático para facilitar a visualização (figura 23).  

 

Figura 23 - Mapa evidenciando os fluxos de materia e energia no complexo estuarino do rio Ceará 

Cada fluxo evidenciou uma elevada diversidade de funções e serviços ambientais que 

mantêm o complexo estuarino do rio Ceará como um sistema integrado. As principais funções 

e serviços prestados pelo complexo estuarino do rio Ceará são: regulação de gases, regulação 

hidrológica, regulação do clima, ciclagem de nutrientes, fonte de recursos biológico, refúgio, 

produção de alimento, protetor de recursos genéticos e área de recreação e cultura.  Neste caso 

não há dúvidas sobre a importância de conservar recursos naturais, incluindo os manguezais, 

para benefícios das populações humanas que ocupam esta faixa da zona costeira, e que estas 
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possam ter acesso livre a todos os bens e serviços oferecidos pelos manguezais, considerando 

as gerações presentes e futuras.  

Pela complexidade das inter-relações dos fluxos energéticos de um complexo 

estuarino, apenas uma pequena parte destas associações foi capaz de ser representada, além de 

serem apresentados de forma estática. Para análise dos fluxos de maneira dinâmica e mais 

completa necessita uma abordagem transdisciplinar. Mesmo assim se levarmos em 

consideração apenas os fluxos analisados, já é possível realizar diversas relações entre a 

dinâmica ambiental e a interferência humana.  

Os fluxos fluviomarinhos associados aos fluxos de sedimentos (figura 24) sofreram 

grande interferência com a construção da ponte da barra do rio Ceará, finalizada em 1997, que 

representou uma barreira física para a entrada e saída das marés e no transporte de sedimentos 

no canal estuarino. A ocupação urbana nas margens do rio Ceará causou a impermeabilização 

dos solos, fixação das dunas e interferiu no fluxo dos sedimentos em direção ao complexo 

estuarino além de comprometerem a qualidade dos fluxos de água subterrânea.   

 

Figura 24 – Imagem topográfica evidenciando o fluxo de sedimentos na barra do rio Ceará 

(fonte: Magalhães et al., 2010.) 

Os fluxos fluviomarinhos através de seu regime hídrico propicia um estuário 

salinizado e é um dos motivos para os manguezais desta região semi-árida nordestina terem 

sido escolhidos no século passado como terreno para a produção de sal por evaporação solar. 

Essa característica também é predominante na alta recolonização e crescimento dos bosques 
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de mangue ao longo de áreas no estuário do rio Ceará antes desprovidas de vegetação de 

mangue, já que o fator salinidade excluí a ocorrência de outras espécies vegetais que não 

sejam típicas do manguezal.  

As diversas descargas de esgoto doméstico e industrial ao longo da bacia hidrográfica 

do rio Ceará também são vetores de grande influencia na qualidade ambiental das trocas de 

água doce e água salgada, afetando diretamente as comunidades bióticas que circulam no 

complexo estuarino em busca de alimentação, refúgio e um local para procriação. Os fluxos 

de água subterrânea encontram-se comprometido na função de abastecimento de água doce de 

qualidade para o sistema estuarino, já que se encontram contaminados e, consequentemente, 

contaminam o sistema estuarino. As chuvas normalmente associadas a função ambiental de 

drenagem superficial do ambiente terrestre, estão atualmente relacionadas com os impactos 

ambientais: a  falta de infraestrutura as margens do rio, o despejo de lixo em locais 

inadequados e a falta de serviço de coleta geram um acúmulo de lixo que é “varrido” nas 

épocas de chuva para dentro do canal estuarino. Nos primeiros dias do período chuvoso, é 

comum ver o lixo boiando no rio e há relatos de mortes massivas de peixes.  

A interferência no fluxo litorâneo, com a construção dos diversos espigões na costa, 

juntamente com a ocupação das dunas, propiciam um déficit de sedimentos no sistema 

estuarino. A falta de sedimentos interfere diretamente nas novas zonas de expansão do 

manguezal na barra do rio Ceará, e contribui com um recuo da linha de costa no litoral à oeste 

do estuário. Os fluxos litorâneos associados aos fluxos fluvio-marinhos estão relacionados 

com a movimentação da fauna marinha em direção ao estuário para refúgio, alimentação e 

procriação. As modificações promovidas na boca do rio e os impactos ambientais na região 

diminuíram a frequência dos animais de grande porte, como grandes peixes carnívoros, 

mamíferos aquáticos e tartarugas, que antes eram avistados na barra do rio Ceará (Lopes, 

2012).  

As condições originais que existiam antes da implantação das salinas e dos demais 

impactos ambientais nunca mais serão resgatadas, mas sim, novos fluxos de matéria e energia 

se estabeleceram em um novo padrão de (des)equilíbrio ambiental. 

Deve-se reconhecer a importância do equilíbrio ecológico em benefício das 

populações humanas que de uma maneira ou de outra estão imersos dentro deste ambiente 

altamente complexo. Considerando o poder de interferência do ser humano nesta teia de inter-

relações, onde as forças antrópicas tomam cada vez mais peso em desregular o equilíbrio da 
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balança ambiental, é de extrema importância acrescentar o fator humano nos estudos 

ambientais.  

 

5.5 Análise dos impactos ambientais no manguezal do rio Ceará 

 

Os impactos ambientais estão diretamente relacionados aos fluxos de matéria e energia 

do complexo estuarino do rio Ceará, interferindo na dinâmica dos processos naturais, e 

através do sinergismo de suas propriedades com as propriedades do ambiente, proporcionam 

novas propriedades emergentes, que se relacionam com o desenvolvimento do manguezal na 

região. Em uma visão sistêmica os impactos ambientais refletem uma nova configuração 

espaço-temporal do ambiente no complexo estuarino do rio Ceará, além de estarem 

fortemente associados à qualidade de vida das populações humanas que vivem nesse 

ambiente.  

A perda da qualidade dos serviços ambientais prestados por um ecossistema saudável, 

através da má utilização de seus recursos e dos impactos ambientais, leva a uma depleção nos 

valores econômicos totais associados a esse ambiente, e consequentemente uma perda de 

qualidade de vida da população e da disponibilidade dos recursos naturais no estado do Ceará, 

atingindo primeiramente os municípios de Caucaia e Fortaleza. As microeconomias 

relacionadas a atividade de pesca, a catação de caranguejo, ao turismo, a valoração imobiliária 

serão prejudicadas nessa região. Além do mais, adicionam-se a gestão municipal aumentos 

nos custos com saúde, esgoto e transporte.  Os valores para recuperação e mitigação dos 

impactos ambientais é muito maior que o custo de conservar o ecossistema natural e usufruir 

dos benefícios de seus serviços ambientais, prestados a um custo financeiro nulo. 

Como síntese da análise dos impactos ambientais que atingem os manguezais do rio 

Ceará foram elegidas três áreas distintas: a barra do rio Ceará, a salina Margarida e o entorno 

da av. Mister Hull. Como ferramentas descritivas realizou-se o registro fotográfico e 

anotações em visitas em campo além da marcação de pontos no GPS.  

Como evidenciado em outros manguezais urbanos ao redor do planeta, os principais 

impactos ambientais no manguezal do rio Ceará estão relacionados com as atividades 

humanas estabelecidas nesse ambiente. A principal deficiência nesta área de manguezal é a 

falta de um plano de manejo efetivo, que envolva instituições governamentais, os agentes 

sociais e a população do local (Reis Neto, 2010).  

Atualmente, os componentes ambientais da planície costeira passam por processos 

evolutivos associados às diversas formas de uso e ocupação, interferindo nos fluxos de 
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matéria e energia, relacionando-se com as atividades de subsistência e usofruto das 

comunidades tradicionais (Meireles, 2010). Desta forma, fragmentar os componentes 

ambientais através do despejo de lixo indiscriminado, acúmulo dos resíduos, liberação de 

efluentes domiciliares e industriais, ocupação urbana desordenada, falta de infraestrutura e 

corte da vegetação de mangue irão disseminar os impactos ambientais através das 

interconexões com os fluxos de matéria e energia e irão criar um ambiente instável e insalubre 

para as comunidades humanas, contribuindo para a vulnerabilização das comunidades 

tradicionais que dependem diretamente dos sistemas naturais.  

 

Impactos na salina margarida 

A salina Margarida, localizada no bairro de Iparana, encontra-se desativada a tempo 

suficiente para que a vegetação de mangue retomasse boa parte da área antes desmatada, 

notando-se alguns resquícios das construções que serviam para o beneficiamento do sal 

(tanques de evaporação e canais de abastecimento). Porém, as estruturas dos tanques de 

evaporação mais distantes do rio ainda estão bem evidentes, mantendo-se inundadas pelos 

antigos canais de abastecimento nas maiores marés. As condições da água e do solo nesses 

tanques encontram-se desfavoráveis para retomada da vegetação de mangue, notam-se 

algumas árvores mortas, que em algum momento encontraram condições para se 

desenvolverem, porém ao longo do tempo não suportaram os estresses do ambiente. 

Atualmente os tanques das salinas são lugar de despejo e acúmulo de lixo (Figura 25).  

Devido à fragilidade das infraestruturas urbanísticas básicas oferecidas nas áreas 

marginais ao manguezal do rio Ceará, gerou-se um desenvolvimento desordenado de zona 

urbana no complexo estuarino, como no caso das salinas abandonadas, decorrentes das ações 

vinculadas aos componentes econômicos da especulação imobiliária, da exclusão social e da 

falta de políticas públicas. Enquanto a vegetação de mangue se estabelece e expande em 

direção ao limite entre o ambiente marinho e terrestre, nos apicuns, salgados e salinas 

abandonadas, a ocupação humana invade estas mesmas áreas gerando uma zona de intensos 

impactos ambientais.  

Nestas áreas a população vem buscando formas alternativas de sobrevivência no meio 

urbano, ocupando áreas marginais a cidade, situadas próximas ao mangue, locais que se 

tornaram com salubridade precária, ambientes miseráveis e com tensões sociais evidentes. As 

moradias são feitas de material de baixo custo, geralmente separados do lixo, como restos de 
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madeiras, papelão, plásticos, espumas, eletrodomésticos, metais e restos de material de 

construção. As vias de acesso da salina ainda hoje são mantidas como ruas, o que favoreceu a 

urbanização da área. Algumas casas foram construídas na beira da salina, e seus quintais já 

são áreas de manguezais. Estas ocupações estão irregulares, pois estão dentro da APA do Rio 

Ceará, e construídas em Área de Preservação Permanente (APP), mas mesmo assim recebem 

regularização da energia elétrica, o que favorece a ocupação desordenada da área. 

 

Figura 25 –Impactos ambientais identificados na Salina Margarida 

No local onde o perímetro urbano esbarra no perímetro de recuperação da vegetação 

de manguezal foram evidenciadas zonas de despejo e queima de lixo, além da falta de coleta 

pública e, consequentemente, o acumulo destes resíduos, o corte da vegetação de mangue e a 
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ocupação das áreas de recuperação do manguezal. Os habitantes das casas na beira do mangue 

tem o costume de juntar seus lixos em montes na área de apicum, algumas vezes queimando-

o, restando apenas resíduos que não se degradam na queima, sendo estes enterrados no local. 

Nas maiores marés, a água invade essa região de apicum e espalha estes resíduos, carregando-

os de volta para as casas e depois, nas marés vazantes, levando-os para os bosques de mangue 

onde ficam retidos nos caules e raízes (Figura 27). 

 

Figura 26 – Fluxo do lixo em área de apicum, ocupação de casa ao fundo, bosque de mangue,  e 
focos de despejo e queima de lixo (manchas escuras no solo). 

 

Os principais impactos na região da salina Margarida são o despejo, a queima e o 

acúmulo de lixo, o corte da vegetação de mangue e a ocupação urbana irregular, que afetam 

diretamente o ambiente e comprometem os produtos e serviços ambientais dos manguezais da 

região, promovendo um ciclo de exclusão social associado a falta de saneamento e aos 
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impactos ambientais. A população que reside próxima ao manguezal sofre com as 

consequências da exclusão social, e convivem com graves deficiências na área de saneamento 

básico, como ausência de rede de esgotos e falta de coleta de lixo, acarretando na proliferação 

de doenças, em graves danos ao ambiente, e desequilibrando o sistema ecológico local (Figura 

28). Desta forma certos serviços ecossistêmicos importantes como a manutenção da saúde dos 

recursos hídricos e o abastecimento e filtragem da água potável tornam-se deficientes. A 

qualidade de vida da população local é comprometida por causa das áreas de risco de 

inundações, problemas com abastecimento de água potável, esgoto á céu aberto, falta de 

saneamento básico, falta de coleta de lixo e as enfermidades derivadas.  

 

A região limite da expansão da vegetação de mangue é onde ocorre um conflito 

socioambiental mais forte. Este perímetro deve ser analisado como ponto crítico para os 

gestores deste ambiente por concentrar os mais diversos impactos ambientais que atingem os 

manguezais do rio Ceará. Cessar e evitar novos danos constituem ações fundamentais para 

uma gestão consciente do ambiente, buscando garantir a qualidade ambiental para as 

presentes e futuras gerações. 

 

Figura 27 - Ciclo Saneamento, exclusão social e Manguezal, síntese do 
desenvolvimento urbano na salina margarida. 
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Impactos na barra do rio Ceará 

Os impactos na barra do rio Ceará estão mais associados ao uso e ocupação do solo na 

margem do rio, nas dunas, na faixa de praia, intensificados pela construção da ponte em 1997. 

A barra do rio Ceará é uma região que está relacionada diretamente com a evolução e 

desenvolvimento da cidade de Fortaleza, sofrendo rápido avanço da zona urbana nos últimos 

anos (Figura 29).  

A presença do estaleiro próximo à 

barra do rio acumula diversos vetores que 

deterioram a qualidade ambiental da água e 

solo do rio Ceará. O derramamento de óleo 

e produtos utilizados na manutenção dos 

barcos, o acumulo desordenado de 

embarcações que não possuem mais 

condições de navegação e a ocupação de 

área de expansão do mangue são exemplos 

de impactos gerados pelo estaleiro. Existem 

projetos de revitalização e reconstrução 

deste equipamento, mas enquanto 

persistirem os problemas relacionados com 

a presente instalação, os impactos 

ambientais irão persistir.  

Próximo ao estaleiro é evidenciado 

uma grande boca de lobo, que despeja 

efluentes da cidade diretamente no leito 

principal do rio Ceará. Moradores locais comentam da alta contaminação destas águas, o 

péssimo cheiro exalado e os resíduos sólidos que são carreados do perímetro urbano da 

região, acumulando descargas de efluentes domiciliares e despejo de lixo das populações 

adjacentes.   

As principais interferência ambientais que geram impactos negativos na barra do rio 

Ceará estão vinculados com a ocupação desordenada de seu território, aos efluentes das 

atividades industriais e as degradações acumuladas de todos impactos ao longo da bacia 

hidrográfica (figura 31).  

Figura 28 – Evolução do avanço da urbanização 
da barra do rio Ceará, comparação entre os anos 
de 1972, 1995 e 2012 
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Figura 29 - Interferências ambientais identificados na barra do rio Ceará. 

 

As margens da barra do rio, as dunas e a faixa de praia estão ocupadas pela 

urbanização, constituída basicamente de casas, barracas de praia e pequenos comércios. Na 

margem do rio pertencente a Fortaleza, localiza-se o bairro Barra do Ceará, e no lado de 

Caucaia, o bairro Parque Leblon, são ambos, bairros de alta vulnerabilidade ambiental e 

social, e acumulam indicadores de baixa renda e alta criminalidade. As casas de veraneio 

instaladas no Parque Leblon estão situadas em área de expansão da vegetação de mangue, 
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senão inseridas completamente no ecossistema manguezal. Os depósitos de areia na boca do 

rio são ocupados por barracas de praia e residências de baixa renda. 

A ponte do rio Ceará, apesar de não ter sido evidenciado diretamente impactos com 

sua instalação, foi considerada nessa pesquisa um vetor de catalisação de outros impactos, já 

que através da mobilidade dos transportes públicos e privados nessa rota ocasionou o rápido 

desenvolvimento urbano dos bairros de Iparana e Parque Leblon. Apesar de não haver estudos 

indicando um impacto direto no assoreamento da boca do rio Ceará, possivelmente este 

impacto está relacionado com a retenção de sedimentos pelas pilastras da ponte e 

consequentemente um impacto direto na movimentação de entrada e saída da fauna que 

frequenta o estuário do rio Ceará. No passado eram contadas histórias de grandes pescarias na 

barra do rio Ceará, além de avistamentos de tubarões e peixes-boi. Hoje em dia o cenário de 

pesca no rio Ceará é precário, apesar de ainda sustentar várias famílias, o tamanho dos peixes 

pescados são pequenos e a pesca normalmente é associada à catação de crustáceos e 

moluscos.     

 

Impactos na Av. Mister Hull  

A av. Mister Hull, em sua continuação vira a BR-222, é uma das principais vias de 

acesso que ligam os municípios de Fortaleza e Caucaia. A av. Mister Hull é muito 

movimentada pelo tráfego de veículos e caminhões que deixam e chegam à cidade de 

Fortaleza. A avenida cruza, em uma ponte, o rio Maranguapinho, que determina a divisa entre 

municípios, mas nesse trecho já não se encontra a vegetação de mangue devido ao limite do 

avanço das marés. No perímetro da Caucaia, já como BR-222, as margens da via possuem 

uma diversidade de ocupações, que vão desde conjuntos habitacionais, comércios de pequeno 

e grande porte, território indígena Tapeba e ocupação de indústrias de cimento, gás, 

distribuidoras de bebidas entre outras. A região, por se tratar da divisa entre os municípios que 

estão em constante expansão, é marcada por disputas de terras e especulações imobiliárias. A 

via BR-222 atravessa o manguezal do rio Ceará em sua porção mais distante dentro do 

continente, fragmentando uma área de aproximadamente 70,5 ha de bosque de mangue, que 

são utilizados pelos Tapebas para catação de caranguejo e recreação. Ao longo da estrada são 

evidenciados alguns locais de despejo irregular de lixo, e na ponte que cruza o rio Ceará, 

foram relatados casos de despejo direto de resíduos no rio feito por pessoas que trafegam nos 

carros (figura 32). É possível evidenciar “ilhas de lixo” boiando no rio Ceará, estes resíduos 

sólidos aglutinados são levados pelas águas rio acima e rio abaixo todos os dias dependendo 
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da direção das marés vazantes e enchentes, mas no final ficam estagnados nessa região presos 

pelas raízes do mangue. O que deveria ser um serviço ambiental prestado pelo manguezal, de 

filtro natural e retenção de sedimentos e nutrientes, acaba sendo revertido em um impacto 

ambiental de retenção e acúmulo de lixo, disseminando enfermidades e contaminando o 

ambiente, tornando-o insalubre.  

Nas margens do rio Ceará, reside uma comunidade indígena que vive na região a 

várias gerações, e que já vivenciaram os vários ciclos de desenvolvimento no rio Ceará, desde 

a colonização portuguesa, até a época das salinas, na época da fartura da caça e da pesca. 

Atualmente estas famílias estão impossibilitadas de sobreviverem dos recursos naturais pelas 

péssimas condições ambientais. Muitas casas que estão instaladas no perímetro com a 

vegetação de mangue não possuem estrutura de saneamento adequada, sendo possível 

identificar canais de esgoto a céu aberto e canos de descarga diretos no rio.  
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Figura 30 - Principais interfrencias ambientais na av. Mister Hull 
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5.6 Análise da Resolução COEMA n° 02/2002 

 

A Resolução n° 02/2002 do COEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente) é 

orientadora para licenciamento dos empreendimentos de carcinicultura no Estado do Ceará. A 

resolução foi criada no sentido de proteger a formação vegetal de mangue e das áreas de 

preservação permanente (Brasil, 2012) como consta no próprio texto descritivo da resolução 

descrito abaixo: 

“...considerando o cultivo de camarão como uma atividade econômica legal, 

sendo necessário para tanto estabelecer normas regularmentadoras aos 

procedimentos de licenciamento ambiental para empreendimentos de carcinicultura 

terrestre, nos termos desta Resolução  

 

RESOLVE:  

 

   Art. 1º Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:  

IX- Manguezal: é o ecossistema litorâneo, com influência flúviomarinha, que ocorre em 

terrenos sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas ou arenosas recentes, 

às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como 

mangue, e cuja importância ecológica concentra-se na exportação significativa de 

matéria orgânica particulada e dissolvida para os ecossistemas estuarino e marinho e 

na proteção contra a erosão da linha de costa.  

X- Salgado: é o ecossistema desprovido de vegetação vascular desenvolvendo-se 

entre o nível médio das preamares de quadratura e o nível das preamares de sizígia 

equinociais, em faixa de terra hipersalina com valores da água intersticial acima de 100 

ppm. (partes por milhar), normalmente situado em médio-litoral superior. 

XI- Apicum: é o ecossistema de estágio sucessional tanto do manguezal como do 

salgado, onde predomina solo arenoso e relevo elevado que impede a cobertura dos 

solos pelas marés, sendo colonizado por espécies vegetais de caatinga e/ou mata de 

tabuleiro.  

XII- Salinas: são áreas antropizadas que geram ecossistemas apresentando 

hipersalinidade residual de solo, e consequentemente baixa capacidade de 

regeneração natural por vegetação de mangue 

Art. 6º Os empreendimentos de carcinicultura a serem implantados tanto em 

ecossistemas de apicuns quanto de salgados, deverão preservar, no mínimo 20% 

(vinte por cento) dessas áreas, cuja localização será definida pela SEMACE.  
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Art. 7º- Áreas de salina localizadas na faixa de médio-litoral médio, poderão ser 

ocupadas por empreendimentos de carcinicultura, desde que se adeqüem ao disposto 

nesta Resolução. “ 

 A legislação estadual dessa maneira incentiva o desenvolvimento de uma atividade 

econômica (no caso a carcinicultura), apontada como uma das principais causas das 

degradações ao ecossistema manguezal entre outros impactos ambientais e sociais (Meireles, 

2010), em área de salina, apicum e salgado, com um índice de preservação de apenas 20%.  A 

ocupação destas áreas é legitimada em detrimento da recuperação e desenvolvimento do 

ecossistema manguezal. Deve-se considerar uma revisão da legislação estadual, no que 

confere a Resolução COEMA 02/2002, levando em conta os setores de apicum e salgados, de 

antigas salinas em processo de regeneração da vegetação de mangue como APP´s e a 

dependência socioambiental das comunidades tradicionais em relação à biodiversidade 

associada ao ecossistema manguezal (Meireles et al., 2009). 

Não está descrito na legislação uma definição sobre áreas de salinas abandonadas, que são 

maioria no Estado do Ceará, e não apresentam mais as características originais das salinas 

quando estavam ativas, e sendo maior o tempo em que estas se encontram abandonadas 

maiores as chances de recomposição do ambiente natural e mais distante estão da descrição 

oferecida pela Resolução COEMA 02/2002. Considerando que o ciclo das salineiras 

artesanais entrou em declínio à pelo menos duas décadas, foi  tempo suficiente para o início 

da retomada da vegetação de mangue no território entre-maré.  

Quando o uso da terra é considerado para monocultura ao invés da conservação do 

ecossistema natural da região leva-se em conta apenas a relevância econômica imediatista da 

atividade em uso, em detrimento aos impactos a médio e longo prazo nas perspectivas 

ecológica, biológica, cultural e social. As salinas quando abandonadas raramente mantém 

através do tempo os valores de uso direto especulados para ela e os benefícios ecológicos 

prestados como ecossistema costeiro, progressivamente perdendo seu valor econômico total.  

As salinas abandonadas ou degradadas nas regiões tropicais podem ser naturalmente 

reabilitadas pelas florestas de mangue e transformadas em um ecossistema de grande valor 

comercial, biológico e cultural, aumentando consequentemente os valores de usos diretos e 

indireto daquele território além de garantir seu máximo valor de existência. Sem a 
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interferência humana, esses sistemas hipersalinos são insustentáveis e naturalmente dão lugar 

a um sistema natural equilibrado, como por exemplo, os manguezais.  

Em casos extremos, onde a reabilitação natural não ocorra espontaneamente, devem ser 

consideradas ações humanas que impactem positivamente o ambiente. Estas ações, porém, 

necessitam estar respaldadas de estudos aprofundados sobre a complexidade das interações 

ambientais que devem ser realizadas em conjunto com as populações vulnerabilizadas através 

de ações de Educação Ambiental. Para isso existem à disposição tecnologias de 

geoprocessamento e metodologias para análise de campo de baixo custo, como as 

demonstradas nesta pesquisa, que podem ser utilizadas no levantamento dos dados prévios. 

Ações no sentido de monitorar a área de manguezal, o desenvolvimento urbano, evidenciar os 

serviços ambientais e os impactos ambientais são estratégias para o desenvolvimento de um 

plano de gestão coerente com um planejamento sustentável dos recursos naturais.  

A resolução do COEMA n 02/2002 define a salinas como ecossistemas antropizados com 

"baixa capacidade de regeneração natural por florestas de manguezal". Essas informações 

descritas na resolução contradizem a evidencia da recomposição natural do manguezal 

apresentados nesse estudo. De fato, salinas abandonadas apresentam uma tendência de 

regeneração natural por florestas de mangue, no caso do rio Ceará, apresentou um 

crescimento de 66% em 41 anos. 

Para tanto, propõem-se uma discussão para criação de uma nova definição na legislação 

para o termo “XIII -Salinas abandonadas: são áreas previamente antropizadas, que não 

apresentam interferência humana por um período de pelo menos 10 anos, e por isso não 

sustentam suas características originais. Estas áreas apresentam hipersalinidade residual de 

solo e constituem uma área associada à expansão do manguezal, apresentando boa 

capacidade de regeneração natural por vegetação de mangue e devem ser conservadas.” 
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6. Conclusões 

 

Evidenciar o comportamento do ecossistema manguezal frente às pressões advindas da 

utilização inadequada de seus recursos, através de estudos da transformação da paisagem, 

representa uma importante ferramenta para a gestão e melhoria de seus componentes 

ambientais. Uma visão sistêmica foi fundamental para melhor compreensão da dinâmica dos 

manguezais no complexo estuarino do rio Ceará e as inter-relações presentes entre os fluxos 

de matéria e energia juntamente com os impactos ambientais da região. 

O uso de técnicas de sensoriamento remoto possibilitou a identificação e quantificação de 

áreas de manguezal e áreas de salinas nos anos de 1968, 1997 e 2009. No período analisado, 

de 41 anos, a área de manguezal apresentou um crescimento de 165%, aumentando de 380 ha, 

em 1968, para 1006,6 ha, em 2009.  A área ocupada pelas salinas, por outro lado, decresceu, 

passando de 621,9 ha para 226,9 ha, apresentando uma colonização natural dos manguezais 

em aproximadamente 408.1 ha em salinas abandonadas no mesmo período.     

O rio Ceará ainda necessita que 36,5% das áreas de salina abandonadas sejam recuperadas. 

Para entender o processo de colonização natural da vegetação de mangue, foi evidenciado a 

retomada da vegetação na área da salina Margarida, localizada em Iparana, Caucaia-CE. 

Nesta área de manguezal encontrou-se bosques do tipo franja, com composição florística 

mista de R. mangle e Aviccenia spp., com altura média do bosque 10m e DAP médio 14,06 

cm e densidade de 1333,33trocos/ha. Em área mais próximas a faixa de transição terrestre do 

manguezal foram encontrados bosques do tipo bacia, de L. racemosa e Aviccenia spp., com 

altura média do bosque 2,13m e DAP médio 2,13 cm e densidade média de 26400,00 

trocos/ha. 

O bredo do mangue (Batis marítima) e a beldroega (Portulaca oleracea) fazem parte da 

flora associada ao manguezal da região. Estas espécies foram evidenciadas em áreas de 

expansão da vegetação de mangue, apresentando importância ecológica na fixação e 

estabelecimento dos propágulos de mangue em novas áreas. A Laguncularia racemosa foi a 

espécie pioneira encontrada em zonas de expansão do manguezal nas áreas de salina 

abandonada.  

A análise da resolução do COEMA n° 02/2002 mostrou que ao contrário de proteger a 

formação vegetal de mangue e áreas de preservação permanente, a resolução favorece a 
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conversão de manguezais e ecossistemas associados em sistemas de produção e/ou 

monoculturas, como no caso das salineiras e da atividade de carcinicultura. No que diz 

respeito ao Art. 7°, em definição apresentada para o termo XII- Salinas, evidenciou-se que as 

salinas abandonadas apresentaram uma tendência de regeneração natural por florestas de 

mangue, no caso da salina Margarida no rio Ceará, apresentou um crescimento de 165% em 

41 anos. Falta na legislação um esclarecimento maior sobre as conexões ambientais existentes 

entre o ecossistema manguezal e ecossistemas associados no complexo estuarino, além de 

uma reflexão sobre os impactos ambientais cumulativos da atividade de extração de sal e da 

carcinicultura. Seria também de extrema importância a discussão da criação de uma nova 

definição sobre o termo: salinas abandonadas.  

A análise dos fluxos de matéria e energia possibilitou uma melhor compreensão da área de 

estudo. Cada fluxo evidenciou uma elevada diversidade de funções e serviços ambientais que 

mantêm o complexo estuarino do rio Ceará como um sistema único e integrado. As principais 

funções e serviços prestados pelo complexo estuarino do rio Ceará são: regulação de gases, 

regulação hidrológica, regulação do clima, ciclagem de nutrientes, fonte de recursos 

biológico, refúgio, produção de alimento, protetor de recursos genéticos e área de recreação e 

cultura. 

Atualmente, a paisagem do complexo estuarino do rio Ceará apresenta em sua estrutura o 

resultado dos vetores ambientais e humanos associados às diversas formas de uso e ocupação 

de seu território. Desta maneira conectam-se os diferentes impactos ambientais às interações 

naturais existentes no sistema do complexo estuarino do rio Ceará através dos fluxos de 

matéria e energia. Em síntese, os principais impactos ambientais associados ao ecossistema 

manguezal do rio Ceará são: o desmatamento da vegetação, a construção urbana em área 

irregular, o lançamento de efluentes domésticos e industriais e a acumulação e despejo de 

lixo. Novas propriedades ambientais são formadas através do sinergismo entre diferentes 

fluxos, desta maneira, através da associação dos impactos ambientais tornam-se impossível 

prever quais condições ambientais o complexo estuarino do rio Ceará irá apresentar no futuro. 

Porém, em uma perspectiva de que as condições ambientais continuem as mesmas, as 

expectativas são de um cenário de um complexo estuarino pobre em serviços ambientais, 

representando uma ameaça as diferentes formas de vida que habitam a região e 

proporcionando a vulnerabilização das populações tradicionais e étnicas carentes devido a 

associação dos impactos socioambientais definidos. Portanto, apesar do aumento quantitativo 
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da vegetação de mangue no rio Ceará, a qualidade ambiental da região deteriorou, 

principalmente devido ás condições impostas pelo desenvolvimento urbano desenfreado na 

região e os consequentes impactos socioambientais acumulados, além da falta de uma gestão 

ambiental efetiva da APA do rio Ceará.  

 A falta de clareza por parte de determinados grupos sociais, a mercantilização dos 

componentes ambientais do ecossistema manguezal e das zonas costeiras fazem com que a 

humanidade perca os custos de oportunidade na produção de comida, proteção da 

biodiversidade, contenção de desastres naturais, recreação, controle de inundação, assimilação 

e filtragem de águas contaminadas, valores culturais e intrínsecos e muito mais. Os quais 

seriam possíveis se os manguezais fossem apenas conservados e sabiamente utilizados em 

uma coabitação sustentável das populações humanas. Entretanto, ressalta-se a importância de 

aprimorar os usos tradicionais e étnicos como instrumentos de planejamento e gestão para 

reorientar os usos como as salinas e a carcinicultura que impõem a perda de biodiversidade, 

destruição de habitat e redução dos serviços ambientais.   

Ressalta-se a importância do levantamento e atualização de dados do manguezal do rio 

Ceará, além da sistematização da informação, compondo uma base de orientações e ações, 

que integradas a programas de Educação Ambiental, possam contribuir na sustentação de um 

conjunto de ações eficazes para a retomada da biodiversidade e da qualidade de vida das 

comunidades tradicionais e étnicas. Diversas ferramentas estão disponíveis no campo do 

sensoriamento remoto, devendo-se manter um monitoramento da área de manguezal, do 

desenvolvimento urbano e evidenciando os impactos ambientais. Ações no sentido de 

evidenciar os serviços ambientais são estratégias para o desenvolvimento de um plano de 

gestão coerente com um planejamento sustentável dos recursos naturais e manutenção da 

qualidade de vida. 
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