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Agonia no Manguezal 
 

“As mentes insensatas 
Da falsa desilusão 

Ainda não entenderam 
O sentido da criação 

Pouco a pouco destroem 
Uma beleza singular 
Que a natureza levou 

Tanto tempo para 
Organizá 

Em pouco conseguem 
Desmantelar 

Deixando o mar a  
Sangrar 

Ficando órfão o 
Manguezá 

Os frutos da santa maré 
Um dia vão acabar 

Não sobraram bocas 
Para contar 

Se tudo continuar” 
 

Vergara Filho, 1997 
livro Movimento da Maré - Imagens e Poesias 
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RESUMO 

O manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e 
marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais. É um dos ecossistemas mais 
produtivos do planeta, são considerados fundamentais por oferecerem uma grande variedade 
de serviços ambientais que dão suporte a atividades econômicas e também asseguram a 
integridade ambiental em áreas costeiras, além de abrigar um grande número de espécies da 
fauna que os utilizam para reprodução, berçário, abrigo. Nas áreas de manguezal encontram-
se numerosas comunidades tradicionais que subsistem dos seus produtos. O Brasil é o 
segundo país em extensão de áreas de manguezal no mundo, mas apesar de sua grande 
importância, os manguezais no país estão vulneráveis a muitas ameaças antropogênicas. 
Embora o Brasil possua um arcabouço legal e institucional de proteção bastante amplo, 
principalmente pela abrangência do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
que protege 87% dos seus manguezais, existem ainda muitas deficiências institucionais nas 
esferas federal, estadual e municipal para garantir sua efetiva implementação. Neste contexto, 
o governo brasileiro recebeu, em 2007, uma doação do Global Environment Facility – GEF 
para desenvolver o Projeto “Conservação e uso sustentável efetivos de ecossistemas 
manguezais no Brasil“, conhecido como Projeto Manguezais do Brasil, ou GEF Mangue. O 
Projeto que teve como objetivo principal desenvolver e testar no campo uma abordagem de 
gestão de áreas protegidas para a conservação efetiva de uma amostra representativa dos 
manguezais do Brasil trouxe a oportunidade ao ICMBio de desenvolver diversas atividades 
efetivas e mobilizando uma rede de atores e instituições para a conservação do ecossistema. O 
projeto previa ainda que, ao seu término, fosse proposta uma política pública para a 
conservação dos manguezais no Brasil. Dessa forma, o presente trabalho sistematizou o 
arcabouço legal e as lições aprendidas do Projeto Manguezais do Brasil e outras iniciativas 
relevantes para a conservação do ecossistema e propôs um Plano Nacional de Conservação e 
Uso Sustentável dos Manguezais do Brasil em Unidades de Conservação a ser validado em 
várias instâncias de governo. 

Palavras-chave: manguezais, Projeto Manguezais do Brasil, unidades de conservação, uso 
sustentável.  
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ABSTRACT 

Mangrove wetland (or mangal) is a coastal ecosystem, transitional between sea and 
land (salt and fresh water in estuarine areas), which occurs worldwide in the tropics and 
subtropics. It is one of the most productive (rich) ecosystems of the globe, it is vital in 
providing several environmental services that contribute to economic activities and to 
environmental integrity of coastal areas; furthermore, a many species use the area for 
reproduction and nursery. Brazil the country with the second largest area in the world; despite 
its relevance, mangroves are vulnerable to many atrophic threats. Although Brazil has a wide 
normative and institutional protection framework, especially thanks to the National System of 
Protected Areas (SNUC in portuguese acronym) which embraces 87% of mangroves, there 
are still many institutional gaps on federal, state and municipal level to guarantee its effective 
implementation. In this context, the Brazilian government obtained in 2007 a grant by the 
Global Environmental Facility (GEF) to develop the project “Effective Conservation and 
Sustainable Use of Mangrove Ecosystems in Brazil”, known as “Mangroves of Brazil” or 
GEF-Mangal. The Project main objective is to develop and test a field protected area 
management strategy is adopted for the effective conservation of a representative sample of 
mangrove ecosystems in Brazil. The Project also pretends to elaborate a policy proposal for 
eh conservation of mangroves at national level. The present work systematizes the legal 
framework and the lessons learnt of the Project Mangroves of Brazil, as well as other relevant 
initiatives for the conservation of the ecosystem and elaborates a National Plan for 
Conservation and Sustainable Use of Mangroves of Brazil in Protected Areas. 

Key-words: mangroves; Project Mangroves of Brazil; Protected Areas; sustainable 
use.   
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INTRODUÇÃO 

O manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e 
marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais. É um dos ecossistemas mais 
produtivos do planeta, são considerados fundamentais por oferecerem uma grande variedade 
de serviços ambientais que dão suporte a atividades econômicas e também asseguram a 
integridade ambiental em áreas costeiras, além de abrigar um grande número de espécies da 
fauna que os utilizam para reprodução, berçário e abrigo. O Brasil é o segundo país em 
extensão de áreas de manguezal no mundo, mas apesar de sua grande importância, os 
manguezais no país estão vulneráveis a muitas ameaças antropogênicas. Embora o Brasil 
possua um arcabouço legal e institucional de proteção bastante amplo e abrangente, 
principalmente pela abrangência do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
que protege 87% dos seus manguezais, existem ainda muitas deficiências institucionais nas 
esferas federal, estadual e municipal para garantir sua efetiva implementação. 

Neste contexto, o governo brasileiro submeteu um projeto para o Global Environment 
Facility – GEF, que se encontra em fase de finalização. A execução do projeto foi coordenada 
pelo MMA e depois pelo ICMBio, envolveu inúmeras instituições, comunidades e atores 
diversos na execução de todos os seus componentes, previa ainda que, após todo o 
aprendizado obtido com o seu desenvolvimento, fosse elaborada uma proposta uma política 
pública para a conservação dos manguezais no Brasil. 

O objetivo deste trabalho foi sistematizar e analisar os estudos, pilotos, arcabouço 
legal proposto e lições aprendidas do Projeto Manguezais do Brasil (GEF Mangue), todo o 
arcabouço legal existente no país para a conservação dos manguezais e ainda programas 
similares existentes em outros países. Além disso, para desenvolver a proposta do Plano 
Nacional de Conservação dos Manguezais foram levantadas outras iniciativas relevantes para 
os manguezais como o relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC). 
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1. CONTEXTO  

1.1 O ECOSSISTEMA MANGUEZAL 

O manguezal é 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, muito características, algumas exclusivas 
dos manguezais, além de micro e macroalgas, adaptadas à variação de salinidade e 
caracterizadas por colonizarem sedimentos predominantemente lodosos, com baixos teores de 
oxigênio. Ocorre em regiões costeiras abrigadas e apresenta condições propícias para 
alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies animais, sendo considerado importante 
transformador de nutrientes em matéria orgânica e gerador de bens e serviços. (Schaeffer-
Novelli 1995). 

 
Figura 1: Área de manguezal na Reserva Extrativista São João da Ponta/PA.  

Fonte: Projeto Manguezais do Brasil, 2016. 

As plantas que vivem em ambientes salobros (halófitas) como o manguezal possuem 
dois sistemas de controle da concentração de sal em seus tecidos (osmorregulação), os quais 
procuram expulsá-lo para o exterior. Formadoras de um complexo florestal sobre um 
substrato geralmente lamacento (inconsolidado) e pobre em oxigênio, estas plantas ainda 
apresentam adaptações aos fatores ambientais, tais como: raízes aéreas como as escoras e 
pneumatóforos com presença de lenticelas (células especiais para captar o ar) e o 
enraizamento em forma de roda (rodel) para uma melhor fixação (Pereira Filho & Alves 
1999). 

O ecossistema manguezal é constituído por gradientes contínuos de feições ao longo 
da faixa de entremarés, entre os limites inferior e superior das marés mais baixas e mais altas. 
A primeira feição que se apresenta é o lavado, caracterizado pelo contato direto com o 
estuário ou com as águas costeiras, o lavado corresponde a um banco de lama exposto 
somente por ocasião das marés de lua ou marés grandes. Logo após o lavado vem a feição 
coberta pelas árvores características do ecossistema, o bosque de mangue, onde durante as 
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marés baixas ficam evidentes as raízes aéreas e os pneumatóforos especializados em 
ambientes salinos (filtragem de sal). O apicum, ou salgado, se localiza na região mais interna  
(continental) do ecossistema, sua superfície é mais arenosa, e aparenta ser desprovida de vida, 
mas na realidade são ambientes ricos em nutrientes para várias espécies de fauna e flora, 
incluindo os caranguejos, que escolhem essas áreas para fases do seu desenvolvimento. 
(Schaeffer-Novelli, Atlas dos Manguezais do Brasil, em preparação). 

Os manguezais são um dos ecossistemas mais produtivos do planeta e são 
considerados ecossistemas fundamentais por oferecerem uma grande variedade de serviços 
ambientais que dão suporte a atividades econômicas e também asseguram a integridade 
ambiental em áreas costeiras, além de abrigar um grande número de espécies de peixes, 
moluscos e crustáceos que encontram as condições ideais para reprodução, berçário e abrigo; 
no manguezal se encontram representantes de todos os elos da cadeia alimentar. Desempenha 
importante papel como exportador de matéria orgânica para o estuário, contribuindo para 
produtividade primária na zona costeira (PNUD/GEF, 2007). 

1.2 MANGUEZAIS NO MUNDO  

Os manguezais estão localizados ao longo da linha costeira, principalmente nas 
regiões até 30° ao norte e ao sul da linha do equador, e ainda com significativas áreas mais ao 
norte de Bermuda (32° 20'N) e Japão (31° 22'N), e ao sul, na Austrália (38° 45'S), Nova 
Zelândia (38° 03'S) e na costa leste da África do Sul (32° 59'S) (Fig. 2). Estão amplamente 
distribuídos nestes limites, embora seu desenvolvimento latitudinal seja mais significativo ao 
longo das costas ocidentais das Américas e da África, em comparação com as costas orientais 
equivalentes. No Oceano Pacífico, as áreas de manguezais estão limitadas as áreas ocidentais, 
e estão ausentes em muitas ilhas do Pacífico. (Spalding et al 1997). 

 
Figura 2: Mapa Global de Manguezais. Região 1. África Ocidental; região 2. Américas Central e do Sul; região 

3. África Oriental e Oriente Médio; região 4. Ásia e Oceania.  
Fonte: Spalding et al (1997). 

A ocorrência dos manguezais é determinada, em uma escala global, por algumas 
condições básicas: (i) temperatura média do mês mais frio superior a 20 ºC e amplitude 
térmica anual inferior a 5 ºC; (ii) presença de ambientes costeiros abrigados e; (iii) presença 
de água salgada. (Walsh, 1974) 

De acordo com o Atlas de Manguezais do Mundo (Spalding et al. 1997), este 
ecossistema representa 8% de toda a linha de costa do planeta e um quarto da linha de costa 
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da zona tropical, com um total de 181.077 km² (tab. 1). O Brasil é o segundo país em extensão 
de áreas de manguezal (13.400 km² aprox.), ficando atrás apenas da Indonésia, que apresenta 
42.550 km², distribuídos ao longo de seus arquipélagos (tab.2). 

Tabela 1: Estimativa das áreas de mangue no mundo por continente 

REGIÃO AREA DE MANGUE (Km²) 
Sul e Sudeste Asiático 75,173 (41,5%) 

Australásia 18,789 (10,4%) 

Américas 49,096 (27,1%) 

África Ocidental 27,995 (15,5%) 

África Oriental e Oriente Médio 10,024 (5,5%) 

Área Total 181,077 
Fonte: (Spalding et al 1997) 

 
Tabela 2: Estimativa de áreas de manguezal por país (7 maiores) com o percentual em relação ao total no mundo 

Países Área de Mangue – Km² 

Indonésia 42.550 (23,5%) 

Brasil 13.400 (7,4%) 

Austrália 11.500 (6,4%) 

Nigéria 10.515 (5,8%) 

Cuba 7.848 (4,33%) 

Papua Nova Guiné 5.399 (2,94%) 

México 5.315 (2,93%) 

Total  96.527 (53,3%) 
Fonte: Spalding et al 1997 

Segundo a FAO (2007), existia em 1980 cerca de 18,8 milhões de hectares de 
manguezais no mundo, em 2005 a área estimada era de 15,2 milhões de hectares (tab. 3). Este 
decréscimo se deu principalmente pela pressão antrópica sobre os ecossistemas costeiros, 
principalmente através das atividades de aquicultura, agricultura, infra-estrutura e turismo. As 
taxas de conversão têm sido alarmantes, os números sugerem que nos últimos 25 anos cerca 
de 3,6 milhões de hectares foram perdidos, correspondendo a cerca de 20% da área global de 
mangue que existia em 1980. 

Tabela 3: Extensão dos manguezais por continente (1980-2000) (em hectares) 

Região 1997 a 2000 1980 1990 
África 3 243 3 670  3 428 
Ásia 6 048 7 769 6 741 
América Central e do Norte 2 358 2 951 2 592 
Oceania 2 019 2 181 2 090 
América do Sul 2 038 2 222 2 073 
Mundo 15 705 18 794 16 925 

Fonte: adaptado de FAO (2007) 

A Indonésia com seus mais de 42.000 km² de manguezais se coloca como o país com 
maior área deste ecossistema representando 27% do total de manguezal do mundo e 75% da 
área total de manguezais no Sudeste Asiático. A biodiversidade de manguezais na Indonésia 
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também é variada, existem cerca de 92 espécies representando 24 famílias e 41 gêneros 
(Pramuji, 2007). (Fig. 3) 

 

Figura 3: Manguezais em Papua, Indonésia.  
Fonte: Ethan Daniels1  

Aproximadamente 65% da população da Indonésia vivem a menos de 50 km da região 
costeira, por ser a melhor, ou a única, terra disponível para o desenvolvimento urbano, 
agricultura, comércio e outras atividades econômicas. Além disso, as situações de devastação, 
causadas por um enorme tsunami, que recentemente acometeram a região, geraram grandes 
impactos sobre as áreas de manguezal do país. Apesar dos impactos negativos, tanto 
antrópicos como naturais, Indonésia continua mantendo uma grande parte dos seus 
manguezais conservada. 

A Austrália tem a terceira maior área de manguezais do mundo, depois da Indonésia e 
do Brasil, totalizando cerca de 11.500 km2, representando aproximadamente 6,4% da área 
total de manguezais do mundo e menos de 1% da cobertura florestal total da Austrália. Na 
Austrália cada estado tem suas próprias políticas e legislação para proteger manguezais e 
cerca de 18% das áreas de floresta de mangue do país estão sob a proteção de parques 
nacionais e outras reservas.  

No entanto, a Austrália perdeu 14% de seus mangues até 2001 e com dados recentes, 
pesquisadores da Universidade James Cook relataram que uma imensa área de manguezal, 
que se estende por mil quilômetros da costa do Golfo de Carpentária, no norte do país, morreu 
no início de 2016 devido a chuvas abaixo da média, e por causa da redução dos níveis da água 
em 20 centímetros por causa do El Niño2.  

 

1.2.1 Benefícios Globais 

                                                 
1 httpblog.nature.orgscience20131011new-science-manngrove-forests-carbon-store-map.jpg 
2 http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/manguezal-na-australia-morre-de-sede-por-causa-do-caos-
climatico-21058117. 
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O ecossistema manguezal oferece importantes bens e serviços e desempenham um 
papel chave, promovendo o bem-estar humano através da regulação do clima, segurança 
alimentar e redução da pobreza. Aproximadamente 100 milhões de pessoas vivem dentro ou a 
10 km de distância de florestas de mangue, se beneficiando de uma variedade de bens e 
serviços, incluindo a pesca e os produtos florestais, água limpa e ainda usufruem da proteção 
contra erosão e eventos climáticos extremos.  

Os serviços ecossistêmicos dos manguezais são estimados em US $ 33 a 57 mil por 
hectare por ano para as economias de países em desenvolvimento com manguezais. (UNEP 
2014). Na tabela 4 abaixo também estão listados outros estudos que estimaram os serviços 
ecossistêmicos oferecidos pelo ecossistema manguezal pelo mundo.  

Tabela 4. Valores de serviços ecossistêmicos providos pelos manguezais (revisão de diversos estudos). 

VALORES GERAIS VALOR ESTIMADO 

Manguezais de países em desenvolvimento USD 33.000- 57.000/ha/ano (1) 

Valor médio de manguezais da Austrália USD 17.000/ha/ano (2) 

VET3 serviços ecossistêmicos fornecidos por manguezais USD 57.000/ha/ano (3) 

VET médio de manguezais de todo o mundo USD 475-1675/ha/ano (4)  

Tratamento de efluentes, (Shayhang - China) USD 850/ha/ano (5) 

Tratamento de efluentes, pesca e turismo (Estuário de Potengi-
RN) 

USD 27.500 (6) 

Produtos pesqueiros e florestais em parque nacional na (Índia) USD 107/ano/por unidade familiar (7) 

Pesca, turismo e valor de existência (Cananéia-SP) USD 4.741/ha/ano (8) 

Fonte: (1) UNEP (2014); (2) UNEP (2015); (3) WWF (2015);(4) Ronnback (1999); (5) Tong et al,(2007); (6) Souza e 
Silva (2011); (7) UNEP (2014); (8) Seehusen et al.(2011). 

1.2.2 Ameaças Globais 

Segundo Duke et al (2007) as florestas de mangue já cobriram mais de 200.000 km² 
das costas tropicais e subtropicais do mundo. Eles estão desaparecendo em todo o mundo em 
taxas de 1 a 2% ao ano. Quase todas as perdas ocorrem em países em desenvolvimento, onde 
mais de 90% da população mundial estão localizados. Devido a fortes pressões antrópicas e 
mudanças climáticas que assolam os manguezais, as áreas de mangue estão se tornando 
menores ou fragmentadas, sua sobrevivência corre grande risco e os serviços essenciais do 
ecossistema podem ser perdidos. Os manguezais já estão em perigo crítico ou se aproximam 
da extinção em 26 dos 120 países com manguezais. 

Entre as principais ameaças relatadas em diversos países, estão aquelas decorrentes do 
desenvolvimento urbano e industrial (desmatamento, aquicultura, pesca desordenada, 

                                                 
3 Valor econômico total. 



19 
 

poluição) combinado ainda com as alterações climáticas (tempestades, tsunamis, aumento do 
nível e temperatura do mar). 

Os cenários de mudanças climáticas apontam para uma alteração na temperatura 
média do ar acima de 2 ºC, o que inclui grandes desequilíbrios em ecossistemas fundamentais 
para a sobrevivência da humanidade, tais como alterações significativas da Floresta 
Amazônica afetando toda a biodiversidade; perdas significativas de geleiras nas cordilheiras 
dos Andes e do Himalaia e, ainda, a rápida acidificação dos oceanos gerando  a ruptura dos 
ecossistemas marinho costeiros e a morte de recifes de corais. (PBMC, 2014).  

1.3 MANGUEZAIS NO BRASIL  

O Brasil possui cerca de 1.398.966 hectares (13.989 km²) de manguezais ao longo de  
quase todo o litoral brasileiro, o que corresponde a aproximadamente 80% dos 7.367 km de 
litoral. CSR/Projeto Manguezais, 2014 (Fig. 4). Esta área compreende dezesseis estados, 
desde a foz do rio Oiapoque, no Amapá, região Norte do País (04°20´N) até a divisa dos 
municípios de Laguna/Jaguaruna, no estado de Santa Catarina, no Sul (28°30´S) (Alves 
2001). Dada essa ampla distribuição latitudinal, esse ecossistema está submetido a diferentes 
combinações de intensidades das forçantes4. 

 
Figura 4 Mapa de ocorrências de manguezais no Brasil.  

Fonte: CSR-IBAMA/Projeto Manguezais do Brasil. Elaborado com base na interpretação visual de imagens do 
satélite Landsat-8 de 2013. 

A grande extensão e a diversidade biofísica da costa brasileira faz com que exista uma 
grande variabilidade nos ecossistemas manguezais. Segundo Dinerstein et al.(1995), 7 das 37 
eco-regiões que contém manguezais classificadas como altamente relevantes para a 

                                                 
4 Fatores externos (abióticos) que incidem sobre o sistema e o regulam que controlam sua estrutura, 
funcionamento e dinâmica. 



20 
 

conservação na América Latina e Caribe estão representados no Brasil. A partir de uma 
classificação desenvolvida exclusivamente para manguezais e marismas brasileiros, é possível 
distinguir oito unidades físico-ambientais, cada qual com condições fisiográficas e ambientais 
semelhantes e processos ambientais específicos (Schaeffer-Novelli et al 1990). Estas unidades 
são em termos gerais semelhantes em relação aos níveis de produtividade, vulnerabilidades e 
respostas às perturbações e respondem do mesmo modo a certas atividades de proteção. Isso 
faz da classificação uma ferramenta com grande potencial para a identificação de prioridades 
e estratégias de conservação e manejo adaptadas para cada unidade. (ver Quadro 1) 

Quadro 1: Comparação entre as divisões da costa brasileira propostas por Schaeffer-Novelli et al, 1990 e Muche, 
(2010) e as principais forçantes que controlam tanto a ocorrência de florestas de mangue, como o 

desenvolvimento estrutural dessas florestas 

Divisão da costa brasileira 
Forçantes associadas à ocorrência e desenvolvimento das 

florestas de mangues Schaeffer-Novelli et al 
(1990) 

Muehe (2010) 

Costa do Amapá 
Costa norte 
dominada por maré 
e manguezais 

Regime de macromarés, clima úmido com excedente hídrico 
anual, forte aporte sedimentar e de água doce de origem 
continental, com destaque para o Rio Amazonas. 

Golfo do Rio 
Amazonas 
Reentrâncias 
maranhenses 
Costa leste do 
Maranhão ao Cabo 
Calcanhar (RN) Costa nordeste com 

déficit sedimentar 

Domínio de falésias com planícies costeiras pouco 
desenvolvidas e áreas abrigadas restritas a desembocadura 
de rios e estuários, clima com déficit hídrico anual mais 
acentuado na porção norte. 

Costa Norte do Cabo 
Calcanhar ao 
Recôncavo Baiano 

Recôncavo Baiano a 
Cabo Frio 

Costa dominada por 
falésias e deltas 
dominados por 
ondas 

Regime de micromarés, precipitação e evapotranspiração 
similares numa base anual, com déficit hídrico em alguns 
trechos, presença mais acentuada de falésias na porção norte, 
alternância no domínio de processos climático-
oceanográficos tropical e subtropical. 

Cabo Frio a Torres 

Costa com lagunas 
associadas a 
cordões arenosos 
duplos 

Regime de micromarés, clima úmido com excedente hídrico 
anual, domínio da Serra do Mar, com limitação de áreas 
abrigadas em alguns trechos, as quais ocorrem associadas a 
sistemas lagunares/planícies costeiras em trechos onde a 
Serra do Mar se afasta da linha da costa e as 
desembocaduras de rios. 

 
Costa sudeste 
dominada por 
costões rochosos 

 

Costa do Rio Grande 
do Sul 

Costa arenosa do 
Rio Grande do Sul 
com domínios de 
cordões arenosos 
múltiplos 

Não ocorrência de manguezais por limitação climática. 

Fonte: adaptada pelos autores do PBMC, 2014. 

Apesar da existência dessas diferentes unidades de manguezal, as principais espécies 
de árvores de manguezais no Brasil estão contidas em três gêneros, com um total de seis 
espécies típicas de mangue: o mangue-vermelho; o mangue-verdadeiro ou “sapateiro” 
(Rhizophora mangle, R. harrisonii e R. racemosa); o mangue-branco; o mangue-manso ou 
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tinteira (Laguncularia racemosa) e o mangue-preto, siriba ou sereiba (Avicennia schaueriana 
e A. germinans). Nos manguezais também ocorrem um grande número de microrganismos 
diferentes e a uma extensa e abundante variedade de plantas, artrópodes, moluscos, peixes e 
pássaros, atingindo aproximadamente 776 espécies. Entre essas estão 226 espécies de peixes, 
86 de pássaros, 27 de mamíferos, 131 de crustáceos, 112 espécies vegetais associadas, 50 
espécies de algas, 29 espécies macrobentônicas associadas, 21 espécies de foraminíferos, 31 
espécies de anelídeos, 52 espécies de moluscos e cinco de répteis. Incluem ainda espécies 
raras e ameaçadas de extinção como o guará (Eudocimus ruber), o peixe-boi-marinho 
(Trichechus manatus), jacarés (Cayman sp.) e primatas, como o macaco guariba (Alouatta 
belzebul ululante) (PNUD/GEF 2007). 

O litoral da região norte do país, compreendendo os estados do Amapá, Pará e 
Maranhão, abriga 80% dos manguezais brasileiros, contendo a maior área contínua de 
manguezal do mundo, os quais são considerados de extrema importância biológica e alta 
prioridade para sua conservação (MMA 2002). Dessa forma,  Brasil detém a segunda maior 
área de manguezais do mundo, representando 7% de todos os bosques de mangue a nível 
global e 50% dentro da América Latina (FAO 2007; Giri et al. 2010). Não obstante, o Brasil 
perdeu 50 mil hectares de manguezais só nos últimos 25 anos, principalmente ao longo das 
costas sudeste/sul (FAO 2007) e as projeções sugerem que as perdas deverão continuar 
aumentando rapidamente (Duke et al. 2007). 

Tabela 5: Ocorrência de manguezais por unidade federativa do Brasil em 2014. 

Estado Área (ha) Porcentagem (%) 
Maranhão 505.490 36 
Pará 390.589 28 
Amapá 226.894 16 
Bahia 89.932 6 
Paraná 31.199 2 
Sergipe 26.543 2 
São Paulo 22.287 2 
Ceará 19.518 1 
Pernambuco 17.173 1 
Rio de Janeiro 13.779 1 
Rio Grande do Norte 13.535 1 
Paraíba 12.565 1 
Santa Catarina 10.401 1 
Espírito Santo 7.971 1 
Piauí 5.549 0,4 
Alagoas 5.535 0,4 
TOTAL 1.398.960 100 

                           Fonte: CSR-IBAMA/Projeto Manguezais do Brasil (2014). 
 

1.3.1 Aspectos socioeconômicos dos manguezais brasileiros  

Nas áreas de manguezal encontram-se as comunidades tradicionais, que subsistem dos 
produtos extraídos diretamente desses ecossistemas, tais como recursos pesqueiros e 
florestais. 
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A pesca está entre as principais atividades econômicas das comunidades costeiras 
tradicionais, entre os principais recursos estão os peixes (pescada amarela, camurupim, 
robalo, cioba, cavala e etc...), os camarões, os caranguejos (caranguejo uçá, guaiamum, aratu) 
e moluscos (ostra, sururu, mariscos em geral).  

Os pescadores artesanais do litoral utilizam uma grande variedade de sistemas de 
produção pesqueira5 organizados para serem utilizados de acordo com o 
ambiente/ecossistema escolhido ou disponível e com os as condições de sazonalidade 
correspondentes, para a captura de um conjunto de espécies alvo. Por outro lado as espécies 
capturadas possuem um fluxo de comercialização específico e um valor de mercado 
particular, relacionado diretamente com os investimentos realizados e com os períodos de 
safra e entressafra. O pescado geralmente é vendido para atravessadores que comercializam 
no mercado local ou regional e nas cidades sedes dos municípios próximos. 

 
Figura 5: Pescadores da Reserva Extrativista Delta do Parnaíba/PI.  

Fonte: Projeto Manguezais do Brasil, 2017. 

A pesca artesanal de subsistência e o  principal componente dessa atividade em áreas 
de manguezal. Apesar da escassez de dados sobre a produção pesqueira destes pescadores, 
estima-se que, em alguns estados, a contribuição desses ecossistemas chegue a quase 50% da 
produção total da pesca artesanal. 

Em muitas regiões do país, uma parte importante da renda de pescadores artesanais 
depende da captura dos caranguejos, representando a cadeia de maior relevância econômica. 
Dentre as espécies capturadas e comercializadas na costa brasileira merecem destaque o 
guaiamum (Cardisoma guanhumi), o aratu (Goniopsis cruentata), os siris (Callinectes spp) e 
o caranguejo uçá (Ucides cordatus). Este último representa a espécie mais extraída e de maior 
relevância para a economia doméstica das populações ribeirinhas. (fig. 6)  

                                                 
5 Combinação lógica do uso dos meios de produção, tipo de embarcação, arte de pesca, tripulação, etc. 
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Figura 6 Catador de caranguejo da Reserva Extrativista Delta do Parnaíba/PI.  

Fonte: Projeto Manguezais do Brasil, 2017. 

Essas comunidades são economicamente marginalizadas no sentido de que são 
extremamente pobres, não são reconhecidas pelas colônias formais de pesca como pescadores 
artesanais, costumam não ter registro algum e, portanto, não tem direito a nenhum dos 
benefícios dos quais gozam os pescadores registrados associados a colônias formais, inclusive 
seguro desemprego temporário para os períodos de defeso, seguro saúde ou aposentadoria. 
(PNUD/GEF, 2007). 

1.3.2 Unidades de Conservação e os manguezais 

As unidades de conservação são descritas e articuladas no Brasil através do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, 
regulamentada pelo Decreto Nº. 4.340 de 23 de agosto de 2002. O artigo 2º do SNUC define 
unidade de conservação como “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. 

O SNUC divide as unidades em dois grandes grupos: i) proteção integral e ii) uso 
sustentável. Para as unidades de proteção integral, a proteção da natureza é o principal 
objetivo, por isso as regras e normas de uso são mais restritivas. Nesse grupo é permitido 
apenas o uso indireto dos recursos naturais; ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta 
ou dano aos recursos naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos recursos naturais 
são: recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e 
interpretação ambiental, entre outras. As categorias desse grupo são: estação ecológica, 
reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre.  

As unidades de uso sustentável são áreas que visam conciliar a conservação da 
natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem 
coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que 
a sustentabilidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos estejam 
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asseguradas. As categorias desse grupo são área de relevante interesse ecológico, floresta 
nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área 
de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural. (Brasil, 2000). 

Atualmente, segundo o cadastro de unidades de conservação, o SNUC é composto 
pelo conjunto de 2029 unidades de conservação criadas por ato do Poder Público em seus três 
níveis, federal, estadual e municipal, cobrindo 1.582.758 Km² do território nacional6. 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia 
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, foi criado em 2007 para executar parte do SNUC, 
cabendo ao órgão, propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de 
conservação instituídas pela União. Cabe a ele ainda, fomentar e executar programas de 
pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade das unidades de conservação 
federais. É responsável hoje por 326 unidades de conservação, o que corresponde, em área, a  
aproximadamente 10% do território nacional. 

O estabelecimento de Unidade de Conservação tem se mostrado como uma eficiente 
estratégia de proteção da biodiversidade. No país, existem 120 unidades conservação que 
possuem o ecossistema manguezal em seu interior, com um total de 1.211,44 hectares, destes, 
199.891 hectares estão distribuídos em categorias de proteção integral (17%) e 1.011,553 
hectares distribuídos em categorias de uso sustentável, representando 87% do ecossistema em 
todo o Brasil. Destas, 55 são federais, 46 são estaduais e 19 são municipais (tabela 7). Isso 
permite uma maior efetividade na conservação desse ecossistema, que reforça e ainda fornece 
condição especial além do fato de que todos os manguezais brasileiros são Áreas de 
Preservação Permanente, instituídas pelo Código Florestal.  

Tabela 6: Tabela comparativa com as áreas de manguezal em Unidade de Conservação (federais, estaduais e 
municipais) nos anos de 2010 e 2014. 

Áreas de Manguezal  Prates et al (2010) CSR/GEF Mangue (2014) 

Área do ecossistema 1.225.444 1.398.966 

UC de Proteção Integral 160.648 199.891 

UC de Uso Sustentável 759.049 1.011.553 

Total PI + US 919.697 1.211,444 

% total em UC  75,1% 87% 
Fonte: elaboração própria com dados do MMA, 2010 e CSR-IBAMA/Projeto Manguezais (2014). 

 

 
 

Tabela 7: Áreas de manguezal por categoria de UC de Uso Sustentável  

UC Uso Sustentável Área (ha) Porcentagem (%) 
Área de Proteção Ambiental 728.173 71 
Reserva Extrativista 274.718 27 
Área de Relevante Interesse Ecológico 4.676 0,5 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável 3.709 0,3 

                                                 
6 Dado extraído do CNUC/MMA – www.mma.gov.br/cadastro_uc. Atualizada em 09/08/2016.  
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Reserva Particular do Patrimônio Natural 230 0,02 
Floresta Nacional 45 - 
Total 1.011.553 100 

            Fonte: CSR/Projeto Manguezais do Brasil (2014) 

Comparando os dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente em 2010 e os 
dados do mapeamento realizado pelo CSR-IBAMA/Projeto Manguezais em 2014 (tabela 6), 
observamos uma diferença na projeção de área total de manguezais do país, uma das causas 
dessa diferença pode estar relacionada com a porcentagem de área coberta com nuvens a 
época de cada mapeamento ou ainda a qualidade das imagens e tecnologia diferenciada entre 
os anos de 2007 e 2014. Com relação a diferença de áreas inseridas em unidades de 
conservação, de 2010 até 2014 na esfera federal foram criadas 3 áreas a mais exatamente no 
âmbito do Projeto Manguezais do Brasil, ou seja, foi ampliada a proteção de UC no 
ecossistema. 

A estrutura do SNUC estabelece uma série de requisitos de manejo que constituem 
instrumentos úteis para lidar com algumas das causas subjacentes das ameaças aos 
manguezais. A criação de diferentes categorias de manejo é um deles, porque possibilita a 
aplicação de vários níveis de proteção nos manguezais sem desconsiderar a importância que 
têm para diversos setores produtivos e para o sustento de alguns dos setores mais 
desfavorecidos da sociedade. Existe um percentual bastante expressivo do ecossistema 
manguezal em UC de uso sustentável, chegando a 83% do total da área protegida em UC. 
Neste grupo, destacam-se categorias particularmente singulares e desafiadores para garantir a 
efetiva conservação dos manguezais: as Áreas de Proteção Ambiental (APA) e as Reservas 
Extrativistas (Resex).  

Para assegurar que o Sistema funcione a plena capacidade garantindo um bom nível de 
proteção ao ecossistema, será necessário adaptar as ferramentas de gestão das UC, atendendo 
às especificidades dos manguezais, como os planos de manejo, acordos de gestão, planos de 
proteção, conselhos deliberativo/consultivo. 

Outra questão que precisa ser abordada diz respeito ao percentual entre UC criadas na 
esfera federal e as UC estaduais. O maior percentual de áreas de manguezal protegidos estão 
em categorias de uso sustentável na esfera estadual, principalmente na categoria APA, o que 
torna a necessidade de adequação e fortalecimento desta categoria premente. As UC federais 
possuem, em sua grande maioria, mais instrumentos de gestão do que as estaduais como 
planos de manejo e conselhos. Ainda, alguns estados usaram a criação de APA apenas como 
atrativo turístico, mas nunca implementaram sua gestão (Prates & Sousa 2014). 

Tabela 8: Áreas de manguezal em categoria de UC de uso sustentável por Divisão Administrativa da federação. 

Divisão Administrativa Área (hectares) Porcentagem (%) 
Estadual 642.980 64 
Federal 362.553 36 
Municipal 6.019 0,6 
Total 1.011.553 100 

        Fonte: CSR/Projeto Manguezais do Brasil, (2014). 
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As Resex são áreas utilizadas por populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e 
na criação de animais de pequeno porte. Sua criação visa a proteger os meios de vida e a 
cultura dessas populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. As 
populações que vivem nessas unidades possuem contrato de concessão de direito real de uso 
(CCDRU) concedido pelo Estado, tendo em vista que a área é de domínio público. A gestão 
da Resex é realizada através do seu Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável 
pela sua administração – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) – e constituído por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade 
civil e das populações tradicionais residentes na área, entre outros atores sociais. Este tipo de 
unidade de conservação é particularmente favorável a conservação dos manguezais, pois 
permitem testar abordagens de aproveitamento e manejo racional e sustentável dos seus 
recursos naturais. 

As APA são geralmente grandes extensões com certo grau de ocupação humana, com 
atributos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida e o 
bem-estar das populações humanas. As APA têm como objetivo proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais. A categoria APA está intrinsecamente vinculada ao ordenamento territorial 
com o desafio de restringir o desenvolvimento de atividades potencialmente prejudiciais ao 
meio ambiente por meio do zoneamento de seu território. O fato desta categoria permitir que 
terras particulares e públicas estejam em seu interior, gera conflitos entre os seus objetivos de 
conservação e os interesses de seus habitantes, levando ao desafio de conciliação de interesses 
para cumprir os objetivos de criação da UC. 

Apesar do cenário de acelerada degradação dos manguezais, o relatório do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou a informação de que o Brasil registrou 
uma das taxas mais baixas de perda de áreas de manguezal em relação aos demais países, 
relacionando este fato com a existência de mais de 70% dos manguezais estarem protegidos 
em Unidades de Conservação que têm, entre outras obrigações, a função de protegê-los 
(PNUMA 2014). 

1.3.3 Ameaças  

Estima-se que 25% dos manguezais brasileiros tenham sido destruídos desde o 
começo do século XX. Além disso, muitos dos que ainda existem, especialmente na região 
nordeste do País estão fragmentados, vulneráveis ou ameaçados de extinção (Dinerstein, et al. 
1995). 

Conforme Lacerda (1984) os principais motivos que ameaçam os manguezais 
brasileiros, são: desmatamento para expansão industrial, urbana e portuária; uso potencial 
para aquicultura; poluição ambiental; crimes ambientais; acidentes ambientais; especulação 
imobiliária; extração de madeira; terras para agricultura; contaminação por metais pesados; 
pesca predatória e poluição por dejetos sanitários. 
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1.3.3.1 Ameaças vinculadas a atividades antrópicas 

O desmatamento em áreas de manguezais é uma das alterações ambientais mais 
antigas no Brasil, praticado desde o século XVI. Naquela época, o corte de árvores era 
provocado para obtenção de tinta utilizada para tingir tecidos e em curtumes (tanino) 
(Vannucci 2002). Além de destruir a flora, o corte da vegetação de mangue expõe o solo ao 
sol, provocando a evaporação mais rápida da água e, consequentemente, a salinização do 
substrato, resultando na morte do próprio mangue restante bem como de caranguejos e 
mariscos, o que afeta a produtividade e a pesca de caranguejos, camarões e peixes (Alves, 
2001). Outro motivo de desmatamento é o uso das espécies vegetais no uso da construção de 
pontes, cercas, barcos e casas entre outras. As principais espécies usadas são o mangue 
vermelho (Rizhophora mangle) e o mangue branco (Laguncularia racemosa) Também são 
utilizadas como combustível nas regiões Norte e Nordeste, principalmente em pequenas 
indústrias de cerâmica e couro.  

Em toda costa brasileira a expansão urbana, industrial e de empreendimentos turísticos 
ameaçam o ecossistema, causando desmatamento e o aterramento de áreas de manguezal, 
além de causar erosão, sedimentação, eutrofização e grandes alterações nos regimes 
hidrológicos. Os cursos d’água também estão sendo poluídos, sobretudo pelo tratamento 
inadequado de esgoto e de poluentes domésticos e industriais.  

Nas últimas décadas, a aquicultura, em especial a carcinicultura, é uma das atividades 
que mais vem impactando negativamente o ecossistema, a construção de tanques modificam 
os corpos de água naturais, mudam o fluxo hídrico e despejam produtos químicos perturbando 
o equilíbrio hidrológico. E ainda na maioria das vezes são utilizadas espécies exóticas que 
muitas vezes escapam dos cultivos ou mesmo são soltos deliberadamente, aumentando a 
concorrência entre elas e as espécies endêmicas da fauna. O resultado desta alteração pode 
levar a extinção de muitas espécies fundamentais ao equilíbrio dos manguezais (Prates 2014). 

A carcinicultura é a atividade que mais vem afetando os manguezais, em especial as 
áreas de apicum (feição do manguezal) por oferecerem características como topografia de 
superfície plana, proximidade da fonte de abastecimento, água marinha em quantidade e 
qualidade e pelo baixo valor econômico de compra da terra devido às condições 
extremamente de salinidade e ainda sujeitas a inundações (Araripe et al. 2006). E ainda como 
decorrência desta atividade, ocorre o deslocamento e a exclusão de comunidades locais dos 
seus territórios tradicionais de pesca, causando um grande problema social. 

Como agravante, as recentes alterações na legislação brasileira têm contribuído para o 
avanço da carcinicultura sobre os manguezais do país. A Lei Federal 12.651/2012 que alterou 
o Código Florestal desvinculou os apicuns do ecossistema manguezal, flexibilizando a sua 
utilização por empreendimentos de carcinicultura e salinas. 

O resultado desta rápida expansão da carcinicultura nas últimas décadas (tabela 10), 
foi que no período entre 1997 e 2003, as áreas de viveiros construídos passou de 3.548 ha para 
14.824 ha (Rocha et al. 2004) e ainda em 2010, a área de carcinicultura alcançou 43.503 
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hectares, (Prates et al. 2010). O mapeamento recente realizado pelo Centro se Sensoriamento 
Remoto/IBAMA/MMA, no âmbito do Projeto Manguezais do Brasil, apontou um aumento de 
61.915 ha de viveiros de carcinicultura instalados em áreas que já foram manguezais (Tab. 
10) A expansão da atividade nos últimos anos vem acontecendo na região nordeste, em 
especial, os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará que apresentam as maiores 
concentrações de carcinicultura do Brasil.  

Estudos mostram que a atividade de carcinicultura só não se alastrou mais pelo país 
devido a presença de doenças típica de organizamos exóticos, como o vírus que se alastrou 
pelos cultivos do Brasil desde 2004, mionecrose infecciosa (IMNV), conhecido por mancha 
branca ou ainda outra doença chamada de necrose da cauda. Essas doenças associadas a queda 
do dólar entre 2003 e 2009 foram as responsáveis por conter uma maior expansão dessa 
atividade predatória (Natori et al  2011; Prates, 2014) 

Tabela 9: Tabela comparativa com as áreas de ocorrência de carcinicultura em manguezal nos anos de 2010 e 
2014. (em hectares) 

Estado MMA, 2010 
CSR-IBAMA/Projeto 

Manguezais do Brasil, 2014 
Rio Grande do Norte 29.544 40.393 
Ceará 5.312 10.725 
Bahia 2.596 3.023 
Pernambuco 2.341 1.747 
Piauí 636 1.634 
Sergipe 1.416 1.496 
Paraíba 910 1.201 
Santa Catarina 370 1.080 
Maranhão - 471 
Alagoas 113 139 
TOTAL 43.503 61.915 
Fonte: elaboração própria com dados do MMA 2010 e CSR-IBAMA/Projeto Manguezais, 2014. 

Por outro lado, a conversão de áreas de manguezal para agricultura se dá 
principalmente pelo cultivo de arroz e a cana-de-açúcar. As plantações de cana-de-açúcar 
geralmente estão localizadas imediatamente a montante dos manguezais e são notadamente 
responsáveis pela redução da quantidade e qualidade da água, induzindo alterações no 
equilíbrio hidrológico que levam ao aumento da sedimentação, erosão e assoreamento. O 
cultivo de cana-de-açúcar, atividade particularmente importante na região Nordeste, usa 
grandes quantidades de nitratos e fertilizantes; junto com a eliminação imprópria de dejetos 
líquidos produzidos pelas usinas que causa a poluição dos cursos de água. 

O aumento da pressão pesqueira sobre os estuários em especial aos ecossistemas 
manguezais também vem ameaçando algumas espécies, como o caranguejo uçá, que tem um 
papel fundamental nas funções ecológicas dos manguezais e cujo declínio populacional afeta 
o equilíbrio de nutrientes e consequentemente o número e os tipos de espécies capazes de 
prosperar nesse ecossistema alterado. Além disso, o uso de práticas ilegais de pesca em 
algumas áreas está levando à sobrepesca e a destruição dos habitats. A pesca de arrasto é uma 
prática amplamente praticada no nosso país e que leva a um aumento da captura incidental de 
juvenis e de espécies que não são alvo de pesca. 
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1.3.3.2 Ameaças vinculadas com mudanças climáticas 

À medida que a temperatura do ar da Terra aumenta os padrões pluviais mudam e 
eventos climáticos extremos, como secas, inundações e incêndios florestais, se tornam mais 
frequentes. Milhões de pessoas em áreas costeiras enfrentarão problemas relativos a enchentes 
e inundações associadas a tempestades e ao aumento do nível do mar (Banco Mundial, 2010). 

Embora o Brasil no passado, estivesse livre do risco de eventos climáticos extremos, 
na última década, esta situação vem mudando e eventos extremos vêm atingindo mais 
fortemente o seu litoral. Como exemplo, o primeiro furacão observado no Atlântico Sul (o 
Catarina), aconteceu em 2004, em Santa Catarina. E ainda as regiões Sul e Sudeste vêm 
sofrendo com o aumento de chuvas fortes nos últimos 50 anos.  

O desafio atual é como vamos nos adaptar a esta nova condição, visto que quase 20% 
da população brasileira vivem em áreas costeiras e a elevação do nível do mar é uma séria 
ameaça às condições de vida da nossa população e a conservação dos nossos ecossistemas. 

Os efeitos das mudanças climáticas são uma realidade tanto física quanto de 
percepção. Nas zonas costeiras são esperados grandes impactos devido ao aumento de 
temperatura e do nível do mar, mudanças na salinidade, condições adversas da maré e 
circulação oceânica, com significativas consequências para as comunidades dependentes da 
pesca. Muitas áreas costeiras estão enfrentando a erosão, com perda de ilhas e manguezais e a 
penetração de água salgada no curso de rios.  

Segundo dados do Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de 
Mudanças Climáticas (PBMC), no período 1901-2010, o nível médio do mar cresceu 0,19 
metro. Em parte, o resultado é fruto da aceleração do derretimento de geleiras e da expansão 
térmica, fatores que, juntos, respondem por 75% do crescimento observado. 

Os manguezais são altamente vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, mas a 
elevação do nível médio do mar é considerada a de maior impacto potencial sobre os 
manguezais (Gilman et al. 2008), pois provoca alterações na zona entremarés, na frequência 
de inundação, na dinâmica sedimentar, no aumento da salinidade do estuário, importante para 
a adaptação fisiológica da flora, e modificam a cadeia trófica. As águas oceânicas entrariam 
em contato direto com as raízes, importantes como suporte dos vegetais, e possuidoras de 
estruturas adaptadas em captar oxigênio atmosférico. Ainda como consequência pode ocorrer 
um recuo dos manguezais à medida que as espécies migrem para dentro do continente em 
busca de condições ambientais ideais. Essa migração fica impossibilitada se existir obstáculos 
físicos, como barreiras antropogênicas ou geográficas. O resultado disso pode ser uma extensa 
perda de habitat e dos serviços de proteção e regulação que os manguezais fornecem aos 
ecossistemas de terra firme e à zona costeira. 

Alongi (2008) classificou as áreas de manguezais do mundo consideradas muito 
vulneráveis ou pouco vulneráveis à elevação do nível médio do mar, examinando-se 
basicamente sua capacidade de compensar, através de processo de sedimentação e a taxa de 
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elevação do nível médio do mar. Então áreas submetidas a regime de macromarés, em costas 
tropicais úmidas e/ou em áreas sob a influência de aporte fluvial significativo e áreas 
consideradas remotas são menos vulneráveis às alterações do nível médio do mar. As áreas 
consideradas muito vulneráveis seriam aquelas localizadas em ilhas baixas e/ou em ambientas 
carbonáticos, onde as taxas de aporte de sedimento e a disponibilidade de terras para migração 
das florestas são reduzidas ou, ainda, em áreas com baixa contribuição fluvial ou em processo 
de subsidência da massa continental. Segundo esta classificação todas as regiões de 
manguezais do Brasil fora da influência de macromarés e do aporte do Rio Amazonas não são 
incorporadas nas classes apresentadas, o que pode nos levar a uma análise equivocada de que 
tais áreas encontram-se num grau intermediário de vulnerabilidade. 

Soares (2009), afirma que com base nas características geomorfológicas da costa 
brasileira, teríamos uma região menos vulnerável à elevação do nível médio do mar, com 
capacidade de adaptação, ao Norte do Brasil como consequência da presença de extensas 
planícies costeiras, intenso aporte sedimentar e baixa densidade populacional, corroborando o 
proposto em escala global por Alongi (2008). Os manguezais na costa que se estendem da 
região Nordeste até a região Sul são consideradas de maior vulnerabilidade, pelo domínio de 
feições geomorfológicas que limitam a possibilidade de migração/acomodação dos 
manguezais em direção ao continente (barreiras naturais, Serra do Mar, grandes aglomerados 
urbanos). 

1.4 O MARCO INSTITUCIONAL E REGULATORIO, MECANISMOS 
DE PROTEÇÃO DO MANGUEZAL. 

O Ministério do Meio Ambiente - MMA é a instituição federal responsável pela 
política e planejamento de atividades ambientais, inclusive o uso sustentável e a conservação 
dos recursos dos manguezais. Para a implementação de políticas voltadas à conservação dos 
manguezais, existem duas autarquias vinculadas mais relevantes, o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela criação, gestão e monitoramento 
das unidades de conservação federais. Nos âmbitos estadual e municipal, existem os Órgãos 
Estaduais de Meio Ambiente (OEMA) que são responsáveis pela execução de políticas nas 
suas áreas de jurisdição. Tais agências integram o Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(SISNAMA) que é regido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão 
consultivo e deliberativo que reúne representantes dos estados e das organizações da 
sociedade civil (Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981). 

No Brasil, os manguezais são protegidos por uma série de instrumentos jurídicos, 
evidenciando o valor dos seus recursos naturais e serviços ecossistêmicos a eles associados. A 
seguir, discorreremos sobre os principais dispositivos. 

As convenções internacionais constituem uma das maneiras para se estabelecer 
diretrizes para proteção ambiental no âmbito internacional. Como reconhecimento da 
importância das zonas úmidas, foi assinada a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 
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Internacional, no dia 2 de fevereiro de 1971, na cidade de Ramsar no Irã, este reconhecimento 
veio primordialmente pela importância enquanto habitat de aves aquáticas, ficando conhecida 
como Convenção de Ramsar. O Brasil assinou essa convenção em 1992 (Decreto Legislativo 
nº 33, de 16/06/92), com isso o Brasil assumiu perante a Convenção os seguintes 
compromissos: a) designar ao menos uma zona úmida, segundo os critérios de Ramsar, para 
ser incluída na Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional; b) assegurar a 
manutenção das condições ecológicas de cada sítio listado; c) incluir as questões referidas às 
zonas úmidas no planejamento territorial em âmbito nacional, de forma a promover o uso 
racional de tais áreas e estabelecer unidades de conservação que incluam as zonas úmidas e 
promovendo a capacitação no campo da pesquisa, gestão e conservação. A convenção 
estabelece um sistema de gestão internacional das zonas úmidas especialmente protegidas. 

Atualmente no Brasil, existem treze zonas úmidas incluídas na Lista de Ramsar, 
quatro delas são unidades de conservação com o ecossistema manguezal (Tabela 11). Além de 
reconhecimento internacional, esses sítios possuem acesso facilitado à alocação de fundos de 
doação específicos (Prates et al, 2010). 

Tabela 10: Zonas úmidas brasileiras incluídas na Lista de Sítios Ramsar (em negrito aquelas com o ecossistema 
manguezal) 

Sítios UF Data da inclusão 

Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses MA 30/11/1993 
Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense MA 29/02/2000 
Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz MA 29/02/2000 
Parque Nacional do Araguaia - Ilha do Bananal TO 04/10/1993 
Parque Nacional da Lagoa do Peixe RS 24/05/1993 
Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense MT 24/05/1993 
Reserva de desenvolvimento Sustentável Mamirauá AM 04/10/1993 
Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal MT 06/12/2002 
Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Rio Negro MS 28/05/2009 
Parque Nacional Marinho dos Abrolhos  BA 02/02/2010 
Parque Estadual do Rio Doce  MG  26/02/2010 
Parque Nacional do Cabo Orange AP 02/02/2013 
Reserva Biológica Atol das Rocas RN 11/12/2015 

Fonte: Página Web do Ministério de Meio Ambiente do Brasil7. 

Além da Convenção de Ramsar, outros instrumentos internacionais protegem o 
manguezal, como a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), a 
Convenção sobre Mudança do Clima e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar. Essas convenções não apresentam dispositivos específicos de proteção do manguezal, 
mas sim diretrizes amplas que visam a proteção e a conservação dos manguezais. 

A Constituição Federal do Brasil foi promulgada em 1988 e estabeleceu um capitulo 
para o Meio Ambiente. O artigo 225 traz “que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

                                                 
7 http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/s%C3%ADtios-ramsar, em 09/04/2017.7 
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vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações”. 

Na década de 1960, foi publicada a Lei nº 4.771/1965, conhecida como Código 
Florestal, que visava a proteção de todas as formas de vegetação do território nacional. O 
artigo 2º estabeleceu a figura das áreas de preservação permanente (APP), incluindo entre elas 
o manguezal. Esse artigo, em 2001, foi alterado pela Medida Provisória nº 2.166-67, que, no 
parágrafo 5º, estabeleceu que a supressão do mangue só poderia ser autorizada em caso de 
utilidade pública. O Código Florestal foi o principal marco legal de proteção do mangue que 
vigorou de 1965 e 2012, quando foi revogado pela Lei nº 12.651, que instituiu a lei de 
proteção à vegetação nativa. 

A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) é uma das mais 
importantes normas brasileiras, cujo objetivo é “a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da 
dignidade da vida humana”. Embora seja uma legislação ampla, são esses objetivos que 
devem ser perseguidos para que haja a conservação e proteção da qualidade do manguezal. 

Em 1988, foi editado o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, por meio da Lei 
Federal nº 7.661, que, no seu artigo 3º, prevê a realização de zoneamento de usos e atividades 
na Zona Costeira e, no inciso I, concede prioridade a diversos bens, entre eles os manguezais. 

A Lei de Crimes Ambientais - nº 9.605/98 estabelece sanções para quem destruir ou 
danificar florestas nativas ou plantadas, bem como vegetação fixadora de dunas e protetora de 
mangues, objeto de especial preservação, deixando clara a responsabilidade dos cidadãos com 
a preservação dos manguezais. 

Em 2002, a Resolução Conama nº 312, que trata sobre o licenciamento ambiental dos 
empreendimentos de carcinicultura na zona costeira, veda a atividade em áreas de manguezal. 
Essa resolução visava garantir o desenvolvimento das várias formas de vida que se utilizam 
do manguezal, e a não destruição dos ambientes do ecossistema.  

Outro dispositivo de relevada importância para a proteção dos manguezais é o SNUC -  
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, 
regulamentada pelo Decreto Nº. 4.340 de 23 de agosto. O SNUC é composto pelo conjunto de 
1979 unidades de conservação criadas por ato do Poder Público em seus três níveis, federal, 
estadual e municipal, cobrindo 1.515.119 Km² do território nacional. No país, existem 120 
unidades conservação (federais, estaduais e municipais) que possuem o ecossistema 
manguezal em seu interior, representando 87% do ecossistema em todo o Brasil.  

A Instrução Normativa MMA  nº 3, de 16 de abril de 2008, determina a suspensão da 
concessão de anuências e autorizações de empreendimentos de carcinicultura em unidades de 
conservação federais até que essas estabeleçam em seus planos de manejo. A determinação 
abrange também as zonas de amortecimento das unidades de conservação, mesmo que não 
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legalmente instituída. Essa instrução ainda estabelece que os empreendimentos de 
carcinicultura existentes nessas áreas deverão ter suas instalações retiradas e suas áreas 
recuperadas.  

Em 2006 foi editada a Lei da Mata Atlântica, nº 11.428/2006 que manteve o 
manguezal como um dos ecossistemas associados à Floresta Atlântica e, portanto, protegido 
pelo conceito legal de Mata Atlântica (Varjabedian 2010). 

A norma específica que trata do ecossistema manguezal é a Lei nº 12.651/2012, que 
sofreu alterações por meio da Lei nº 12.727/2012 e de disposições relacionadas que legislam 
sobre a proteção de vegetação nativa. Essa lei, que revogou o Código Florestal de 1965, foi 
amplamente discutida na sociedade e no Congresso Nacional. No entanto, considerações 
relativas ao manguezal, apontadas pela comunidade científica, não foram internalizadas nesse 
processo. 

O novo Código Florestal considerou o manguezal como área de preservação 
permanente em toda a sua extensão, em zonas rurais ou urbanas, mantendo o disposto no 
Código Florestal de 1965. Em seu artigo 3º, traz algumas definições, entre as quais, a de 
manguezal, salgado ou marisma; apicum e áreas úmidas: 

Manguezal - ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à 
ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se 
associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, 
com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e 
com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do 
Amapá e de Santa Catarina. (inciso XIII) 

Salgado ou marismas tropicais hipersalinos - áreas situadas em regiões com 
frequências de inundações intermediárias entre marés de sizígias e de 
quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 (cem) e 150 (cento e 
cinquenta) partes por 1.000 (mil), onde pode ocorrer a presença de vegetação 
herbácea específica. (inciso XIV) 

Apicum - áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés 
superiores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam 
salinidade superior a 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil), 
desprovidas de vegetação vascular. (inciso XV) 

Áreas úmidas - pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica 
por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação 
adaptadas à inundação. (inciso XVI) 

A Lei diferencia os salgados dos apicuns de forma equivocada, de acordo com 
Schaeffer-Novelli et al. (2012), o apicum (ou salgado) “pode apresentar-se hipersalino, 
limitando a ocorrência de espécies arbóreas vasculares e dando falsa impressão de que não faz 
parte do manguezal e que nele não há vida”; a autora adiciona ainda que pode haver espécies 
vegetais rasteiras a colonizarem esta área. O apicum ocorre apenas associado ao ecossistema 
manguezal. No entanto, há manguezais que não apresentam a feição apicum. O parágrafo 2º 
do Art. 8º estabelece que a intervenção ou a supressão do manguezal só poderá ser autorizada, 



34 
 

excepcionalmente, em casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 
ambiental, nos locais onde a função do mangue esteja comprometida.  

O último artigo da Lei nº 12.651/2012 que trata do manguezal é o 11-A, incluído por 
força da Lei nº 12.727/2012. O parágrafo primeiro desse artigo dispõe que os apicuns e 
salgados podem ser utilizados para a carcinicultura e para salinas.  

O inciso I deste parágrafo ainda estabelece que a “área total ocupada em cada estado 
não superior a 10% (dez por cento) dessa modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico e 
a 35% (trinta e cinco por cento) no restante do País, excluídas as ocupações consolidadas que 
atendam ao disposto no §6º”. Desses percentuais são excluídas as ocupações consolidadas, 
que são aquelas implantadas antes de 22 de julho de 2008. 

Em relação a outras políticas para a conservação e recuperação da biodiversidade dos 
manguezais, dentre as principais que abrangem direta ou indiretamente este ecossistema está o 
Plano Nacional Estratégico de Áreas Protegidas (PNAP), que tem como objetivo implementar 
o Programa de Trabalho para Áreas Protegidas da CDB, com referência à meta de estabelecer 
e manter, até 2010, em relação a áreas terrestres e, até 2012, no que toca a áreas marinhas, 
sistemas nacionais e regionais de áreas protegidas abrangentes, eficazmente administradas e 
ecologicamente representativos. Este Plano é um instrumento que define princípios, diretrizes 
e objetivos que levarão o país a reduzir a taxa de perda de biodiversidade, por meio da 
consolidação de um sistema abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representativo e 
efetivamente manejado, integrado a paisagens terrestres e marinhas mais amplas, até 2015. 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) foi instituído em 1990 e faz 
parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei n° 6.938 
de 31/10/1981, e da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM). O objetivo deste 
Plano e promover planejamento integrado da utilização de tais recursos, visando o 
ordenamento da ocupação dos espaços litorâneos. 

Em 1995, a FAO - Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação, lançou em Roma o Código de Conduta para a Pesca Responsável, cujo objetivo 
é lançar uma nova estratégia para a pesca no mundo, ameaçada em muitos lugares pela 
sobrepesca e pela marginalização dos milhões de pescadores artesanais. O Código afirma 
também que os objetivos do manejo pesqueiro são a manutenção da qualidade, da diversidade 
dos recursos pesqueiros em quantidade suficiente para atender às demandas das gerações 
presentes e futuras, o contexto da segurança alimentar, da erradicação da pobreza e do 
desenvolvimento sustentável. 
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2. DO PROJETO AO PLANO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DOS 
MANGUEZAIS. 

2.1. ANTECEDENTES  

Neste tópico faremos a análise de experiências prévias de conservação do ecossistema 
manguezal, contribuições e recomendações do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 
(PBMC), estudos, pilotos, arcabouço legal proposto e as lições aprendidas do Projeto 
Manguezais do Brasil, bem como uma análise comparativa entre planos de conservação do 
ecossistema de outros países. Todos serviram de embasamento para definir os eixos e linhas 
de ação do plano proposto.  

2.1.1 O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) e o 
Primeiro Relatório de Avaliação Nacional 

O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) é um organismo científico 
nacional (aos moldes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC) que 
tem como objetivo reunir, sintetizar e avaliar informações científicas sobre os aspectos 
relevantes das mudanças climáticas no Brasil a partir da publicação de Relatórios de 
Avaliação Nacional. Estas avaliações científicas incluem os impactos, vulnerabilidades e 
ações de adaptação e mitigação, podendo subsidiar o processo de formulação de políticas 
públicas e tomada de decisão para o enfrentamento dos desafios representados por estas 
mudanças, servindo também como fonte de informações de referência para a sociedade. 

Segundo o Painel, frente às interferências das ações humanas sobre o ambiente - que 
atingiram escala global e magnitude sem precedentes, afetando o funcionamento natural do 
sistema climático - os formuladores de políticas públicas e a sociedade em geral necessitam 
de informações objetivas sobre as causas das mudanças climáticas, seus impactos ambientais 
e socioeconômicos e as possíveis soluções. 

O PBMC se insere nas atividades de implementação do Plano Nacional sobre 
Mudança do Clima, principalmente no seu eixo de Pesquisa e Desenvolvimento, e apoia as 
demais atividades relacionadas aos eixos de Mitigação, Adaptação e Disseminação do 
Conhecimento. 

Visando compreender a realidade nacional, especialistas brasileiros elaboraram o 
Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do PBMC, no seu volume 2 discorre sobre 
Impactos, Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, com o objetivo de fornecer 
subsídios para decisões relativas às medidas de mitigação e à adaptação as mudanças 
climáticas no País. 

A questão central da discussão dos cientistas é como tornar o País mais resiliente à 

mudança do clima sem o aumento contínuo das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e da 
degradação dos ecossistemas e, ao mesmo tempo, seguir perseguindo seu crescimento 
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econômico. A situação atual do clima exige mudanças no estilo de vida, uma verdadeira 
revolução energética e a transformação do modo como lidamos com os recursos naturais. 
Nesse sentido, um processo de adaptação substancial é fundamental para se tentar reverter o 
panorama atual.  

Os cenários de mudanças climáticas apontam para uma alteração na temperatura 
média do ar acima de 2 ºC, o que inclui grandes desequilíbrios em ecossistemas fundamentais 
para a sobrevivência da humanidade, tais como alterações significativas da Floresta 
Amazônica afetando toda a biodiversidade; perdas significativas de geleiras nas cordilheiras 
os Andes e do Himalaia e, ainda, a rápida acidificação dos oceanos a gerar a ruptura dos 
ecossistemas marinhos e a morte de recifes de corais. A velocidade e a magnitude da mudança 
poderiam condenar à extinção muitas espécies. 

O aumento do nível do mar em 100 a 150 anos provavelmente contribuirá para o 
processo de erosão em muitas localidades dada a energia das ondas, o fornecimento de 
sedimentos, as atividades antrópicas – a exemplo de uso da terra, degradação de manguezais, 
bombeamento de águas subterrâneas– e à variabilidade climática (IPCC, 2007).  

Muitas regiões costeiras têm experimentado os efeitos relativos do aumento do nível 
do mar, a partir da combinação de características climáticas, geológicas e hidrológicas de uso 
de terra, além de outros fatores locais (Muehe, 2010). Para o IPCC,2007, o maior desafio 
seria identificar entre aspectos meteorológicos, oceanográficos, geofísicos e processos 
antrópicos que afetam a costa, o peso de cada um no processo de aquecimento global. 

O impacto do aumento do nível do mar sobre os manguezais, por exemplo, está 
fortemente relacionado à desestabilização da linha de costa em virtude de processos de erosão 
causado pela variação e intensificação da ação das marés. Estes ecossistemas constituem 
barreiras naturais e evitam a erosão e o assoreamento dos corpos d’água adjacentes, devido 
sua posição na zona entre marés (Muehe, 2010). O sistema radicular da vegetação de 
manguezal favorece a retenção e deposição de sedimentos altamente vulneráveis a alterações 
da hidrodinâmica devido ao aumento da energia hidrológica do local. Isso pode causar a 
destruição das florestas de mangues, visto que o sistema radicular é bastante superficial 
(Soares, 2008). São regiões extremamente ricas em nutrientes e propícias à reprodução de 
espécies – de peixes, crustáceos e pássaros, por exemplo –, e, portanto, berçários naturais 
(Rosenzweig et al. 2011). 

Abaixo, estão as estratégias de adaptação sugeridas pelo PBMC como contribuição ao 
manejo dos ecossistemas manguezais: 

a) Medidas efetivas para eliminação de diferentes fontes de estresse incidentes sobre 
os manguezais e as marismas devem ser adotadas, de forma a reduzir a sua vulnerabilidade e 
aumentar a resiliência às mudanças climáticas. Nesse processo, é importante distinguir entre 
as diferentes fontes de estresse e seus potenciais impactos sobre os manguezais e marismas. 
Atenção especial deve ser dada às atividades potencialmente mais prejudiciais, tais como as 
que venham a promover a ocupação de áreas adjacentes aos manguezais, impedindo sua 
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migração em direção ao continente, que alterem a circulação de marés e o aporte de água 
doce, nutrientes e sedimentos, que causem a supressão da vegetação, com consequências 
como a erosão ou a substituição completa do ecossistema por outro tipo de uso do solo ou que 
contribuam como fonte de resíduos e poluentes. Nesse contexto deve-se reconhecer a 
importância da exploração de recursos associados a esses ecossistemas, por parte de 
populações tradicionais que deles dependem. 

b) A incorporação nos processos de gestão e planejamento urbano e de licenciamento 
ambiental das variáveis relacionadas às mudanças climáticas, incluindo aspectos associados às 
adaptações a tais mudanças, de forma a garantir a conservação dos ecossistemas em geral e, 
especificamente, dos remanescentes de manguezais e de marismas.  

c) A incorporação e implementação de instrumentos que efetivamente garantam a 
conservação dos remanescentes de manguezais frente às mudanças climáticas, através de sua 
acomodação ao novo cenário, garantindo a resiliência de tais ecossistemas. 

d) A articulação intersetorial e integrada das diferentes políticas, incorporando a 
questão de conservação dos ecossistemas costeiros de forma efetiva, considerando-se os 
cenários de mudanças climáticas. 

e) A incorporação nos planos estaduais e nacional de gerenciamento costeiro das 
variáveis relacionadas às mudanças climáticas, incluindo ações relacionadas à conservação e 
adaptação dos sistemas naturais, considerando-se, ainda, as atividades em toda a bacia 
hidrográfica costeira que possam afetar a vulnerabilidade e a resiliência desses ecossistemas 
frente às mudanças climáticas. 

f) O cuidado de se evitar que medidas de adaptação às mudanças climáticas, a serem 
adotadas por outros setores, comprometam a capacidade de resistência e a resiliência das 
florestas de mangue e das marismas frente a essas mudanças. 

g) A incorporação no planejamento da zona costeira, de medidas para garantir a 
disponibilidade de áreas necessárias à migração de longo prazo de manguezais e marismas, 
como parte do processo de acomodação frente à elevação do nível médio do mar. 

h) A garantia, através de mecanismos legais, incluindo-os na revisão do Código 
Florestal que tramita no Congresso Nacional, da conservação de planícies hipersalinas, 
planícies costeiras e brejos costeiros, associados a florestas de mangue, como áreas non 
aedificandi, para facilitar o processo de acomodação das florestas de mangue em um cenário 
de elevação do nível médio do mar e, por conseguinte, se obter a perpetuação desse 
ecossistema. 

i) O cuidado de se evitar a ocupação de planícies hipersalinas e campos salgados por 
empreendimentos de carcinicultura – criação de camarão marinho –, pois essas áreas são 
fundamentais para a acomodação dos manguezais a um cenário de elevação do nível do mar, 
garantindo-se, dessa forma, a resiliência do sistema. 
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j) A adoção de medidas que garantam a capacidade de recuperação de florestas de 
mangue e marismas, identificadas como de baixa vulnerabilidade e que restituam a resiliência 
das florestas com média e alta vulnerabilidade. 

k) A necessidade de adequação e planejamento de unidades de conservação, 
considerando-se a ampliação das áreas protegidas em direção ao continente, para que as 
mesmas garantam a acomodação ou a migração dos manguezais e marismas. Igualmente, a 
incorporação, de uma visão de gestão integrada, agregando em uma mesma unidade de 
conservação ou em mosaicos delas, dos sistemas naturais que têm ligação, garantindo-se, 
assim, sua funcionalidade no contexto da paisagem, considerando os eventuais usos dos 
recursos de manguezais e marismas por populações humanas como fator importante a ser 
inserido no processo de gestão de tais UCs; 

l) O controle da ocupação das áreas de entorno dos manguezais e marismas, sobretudo 
aquelas onde a pressão humana ainda é passível de um planejamento adequado. 

m) Ao se considerar, ainda, as incertezas de cenários associados às mudanças 
climáticas, bem como dos efeitos dessas sobre manguezais e marismas, é fundamental o 
estabelecimento de programas de monitoramento de larga escala e de longo prazo e de 
estudos sistemáticos das diferentes questões envolvidas com as mudanças climáticas e seus 
efeitos sobre os sistemas costeiros, para que a sua gestão, incluindo a análise de estratégias de 
adaptação às mudanças, possa ser constantemente revista, aprimorada e implementada. 

n) Manguezais e marismas estão sujeitos basicamente às mesmas forçantes e 
coexistem em grande parte do litoral brasileiro. Portanto, a vulnerabilidade e a capacidade de 
adaptação desses ecossistemas estão intimamente ligadas. Assim, os estudos de 
monitoramento da resposta desses sistemas à elevação do nível do mar devem incluir também, 
a avaliação dos processos de interação entre manguezais e marismas – especialmente no 
sentido de se entender as dinâmicas diferenciadas de acreção de solo e colonização de novas 
áreas, bem como o processo de competição entre as plantas, que podem resultar em respostas 
adaptativas diferentes entre os dois ecossistemas, com possibilidade de redução da área de 
marismas em resposta à elevação do nível do mar nas regiões onde os ecossistemas 
coexistem. 

2.1.2 Projeto Manguezais do Brasil: Principais ações implementadas 
pelo Projeto e resultados alcançados. 

O Projeto “Conservação e uso sustentável efetivos de ecossistemas manguezais no 
Brasil“ (BRA/07/G32) conhecido como Projeto Manguezais do Brasil ou GEF Mangue é 
executado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- ICMBio, sob a 
coordenação da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial/DISAT, conta 
com recursos de doação do Global Environment Facility – GEF (Fundo Global para o Meio 
Ambiente) e tem como agência implementadora o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD.  
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O Projeto tem como objetivo principal desenvolver e testar no campo uma abordagem 
de gestão de áreas protegidas para a conservação efetiva de uma amostra representativa dos 
manguezais do Brasil. Este objetivo foi proposto para ser alcançado por meio da obtenção de 
quatro Resultados, a partir da implementação de uma série de ações:  

1. a existência de um ambiente favorável para a implementação de um subsistema de 
áreas protegidas com manguezais, incluindo mecanismos financeiros, regulatórios e de 
políticas, o que por sua vez resultará em um ambiente que viabilizará a implementação, 
sustentabilidade e replicação da estratégia do Projeto;  

2. a existência de modelos replicáveis para o manejo dos recursos dos manguezais em 
áreas protegidas de uso sustentável do SNUC, por meio dos quais serão tratadas as questões 
ambientais e de combate à pobreza com as comunidades a fim de melhorar a sustentabilidade 
dos seus meios de vida;  

3. melhor conservação dos manguezais mediante a condução do alinhamento do 
manejo das unidades de conservação com o planejamento espacial e setorial, por meio de uma 
abordagem baseada em paisagens, que permitirá enfrentar as barreiras à abordagem de áreas 
protegidas a partir de uma perspectiva setorial; e  

4. aumento das atividades de inclusão, divulgação e manejo adaptativo relacionadas 
aos manguezais. Este resultado visa aumentar a geração de informações para o manejo 
adaptativo e para o manejo dos recursos dos manguezais. 

O projeto foi aprovado em 2007, e assinado em julho de 2008. Foi concebido para ser 
executado pelo MMA, mas foi transferido para o ICMBio, autarquia do MMA criada em 
Agosto de 2007. O processo de consolidação do ICMBio como nova autarquia impactou na 
capacidade de implementação do Projeto durante os primeiros anos. Porém, em 2013, foi 
alocada coordenação e equipe exclusiva para o Projeto, com a contratação de assessores 
técnicos e assistentes administrativos, melhorando substancialmente a eficiência e eficácia do 
Projeto. A partir daí foram realizadas revisões substantivas para adequação do Projeto a 
realidade atual do órgão executor, bem como ampliação de prazo de vigência Atualmente o 
Projeto tem vigência até 30 de junho de 2017. O projeto contou com orçamento total de US$ 
20, 345,692 e destes, 5 milhões de dólares foram doados pelo GEF. 

O projeto focou suas atividades em desenvolver a implementação de ações, 
mecanismos de articulação e difusão de iniciativas em áreas piloto ao longo da costa 
brasileira, de forma a testá-las. Estima-se que essas ações auxiliem na conservação de 568 mil 
ha de manguezais de relevância mundial, além de gerar impactos positivos nos meios de vida 
das comunidades que dependem desse ecossistema.  

Para otimizar os recursos considerados insuficientes para toda a extensão dos 
manguezais no Brasil, o projeto focou suas atividades em cinco áreas piloto (áreas de 
intervenção) constituídas por unidades de conservação, onde foram testadas abordagens 
diferentes para a conservação, a saber: 
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1) Área Piloto 1 –9 Resex no litoral do Pará. 
2) Área Piloto 2 - 1 APA 1 Resex no estado do Maranhão. 
3) Área Piloto 3 – 1 APA e 1 Resex nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. 
4) Área Piloto 4 – 1 APA e 1 ARIE no estado da Paraíba. 
5) Área Piloto 5 – Mosaico Lagamar nos estados de São Paulo e Paraná. 
 

 
Figura 7: Áreas de Intervenção do Projeto Manguezais do Brasil.  

Fonte: Projeto Manguezais do Brasil, PNUD/GEF ,2007. 

2.1.2.1 Ações vinculadas com monitoramento das áreas de 
manguezal 

O monitoramento de áreas de manguezal tem como objetivo obter um conjunto de 
informações que permitam avaliar o estado do ecossistema desde uma perspectiva da 
integridade biológica, da cobertura vegetal e do nível de uso dos recursos do manguezal. Estas 
informações embasarão a tomada de decisões vinculadas com a gestão de áreas de manguezal 
inseridas, ou não, em unidades de conservação. 

O Projeto trabalhou em 3 grandes linhas, monitoramento da cobertura vegetal, 
monitoramento participativo de alvos da biodiversidade, monitoramento participativo de 
espécies de uso social, detalhadas a seguir: 

a) Mapeamento da cobertura vegetal dos manguezais  

O objetivo do mapeamento é fornecer aos tomadores de decisões de instrumentos 
espaciais que destaquem as condições do ecossistema manguezal, as tendências e as maiores 
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ameaças ao ecossistema. O projeto fomentou o mapeamento periódico da cobertura vegetal do 
ecossistema manguezal ao longo do litoral brasileiro.  

 O mapeamento da cobertura vegetal dos manguezais vem sendo realizado desde 2008 
pela equipe do Centro de Sensoriamento Remoto do Ibama (CSR/IBAMA), com apoio 
financeiro e técnico do projeto. Os mapeamentos do período 2008-2010 foram realizados com 
base em imagens Landsat TM e CBERS-2 CCD. Já no mapeamento elaborado em 2014-2015, 
foram usadas imagens Imagens Landsat-8 e RapidEye de 2013 e 2014, e foram realizados 
trabalhos de campo (Paraná, Pará e Bahia) para checagem. Também foram incluídos no 
escopo dos trabalhos, os mapeamentos de apicuns e empreendimentos de carcinicultura.  

Os resultados mais relevantes são:  

 Mapeamento das áreas de manguezal, apicum e empreendimentos de 
carcinicultura e salinicultura.  

 Análise de tendências de áreas de manguezais, com base na comparação com 
mapa do ecossistema manguezal (ano-base 2010; fornecido pelo Projeto). 

 Análise de tendências de áreas de manguezais nas Unidades de Conservação. 

 Análise de tendências de áreas de carcinicultura, com base na comparação com 
mapa da carcinicultura (ano base 2010). 

 Meta-análises das principais dinâmicas nas UCs com manguezais 

Os resultados tem relevância nacional, pois permitem ter uma avaliação comparativa 
da extensão de manguezal, assim como das tendências dos empreendimentos de impacto 
negativo na hidrodinâmica e nas funções do ecossistema. Além dos resultados de curto e 
médio prazo, cabe destacar a relevância do monitoramento no âmbito: i) da estratégia 
nacional de monitoramento da biodiversidade; b) do monitoramento de biomas aos que o 
ecossistema manguezal se associa nas distintas regiões do país (por isso, a articulação com a 
SBF); c) da elaboração de um Plano de Redução de Impactos (PRIM) dos empreendimentos 
de carcinicultura (dentro dos resultados de gestão do ICMBio previstos em 2017).   
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Figura 8: Mapeamento da Cobertura Vegetal de Manguezais da Resex de Cururupu/MA.  

Fonte: CSR/Projeto Manguezais do Brasil,2015. 

b) Elaboração da estratégia nacional de monitoramento 
participativo das áreas de manguezal.  

O objetivo desta estratégia, que no documento final integra o monitoramento da 
cobertura vegetal também, tem por objetivo a obtenção de dados e informações que ofereçam 
um panorama da integridade biológica dentro das unidades de conservação para a tomada de 
decisões em relação à gestão das unidades de conservação.  

Esta estratégia foi realizada de forma participativa integrando as contribuições da 
comunidade científica, das comunidades locais dentro de unidades de conservação e dos 
gestores de unidades de conservação. Desta forma foram definidos 3 alvos de monitoramento, 
o caranguejo-uçá como alvo de integridade ecossistêmica, o alvo vegetação para avaliar a 
estrutura de bosque, os alvos peixes de interesse social e novamente o caranguejo-uçá, para 
avaliar o uso e pressão sobre os recursos de maior interesse econômico para as populações. 
Foram desenvolvidos os protocolos de campo para estes alvos.  

A implementação desta estratégia passa por capacitações tanto de gestores como de 
monitores e parceiros que se envolverão no monitoramento. A política de uso e divulgação de 
dados promove a publicidade dos mesmos e a necessidade de realização de devolutivas para 
as comunidades locais que integram o monitoramento.  

A definição e implementação desta estratégia está sendo realizada junto com a 
COMOB/DIBIO, os centros de pesquisa do ICMBio e os gestores das unidades de 
conservação. A implementação de um teste de protocolos, em andamento, permitirá afinar 
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mais a estratégia com base na experiência em campo, de forma a fechar uma metodologia que 
possa ser replicada a todas as unidades de conservação com áreas de manguezal.  

Está previsto que esta estratégia se aplique, a médio e longo prazo, em todas as 
unidades de conservação com área de manguezal e seja integrada à política de monitoramento 
de áreas marinho costeiras. 

2.1.2.2 Processos de criação de unidades de conservação com áreas 
de manguezal. 

A criação de unidades de conservação de diferentes categorias é um dos mecanismos 
mais importantes para garantir a proteção dos manguezais, incluindo maiores porções de 
manguezal dentro de espaços geridos por instituições públicas que garantem a efetividade da 
gestão além da proteção legal como APP.  

A conservação desse ecossistema é indissociável dos muitos serviços ecossistêmicos 
que fornece á sociedade, começando pelos diferentes usos praticados pelas comunidades 
tradicionais visando sua sobrevivência. Por essa razão, as reservas extrativistas constituem a 
principal categoria destinada à proteção dos manguezais, uma vez que possibilitam conciliar a 
conservação da biodiversidade com os usos culturais feitos por tais comunidades. 

O Projeto Manguezais do Brasil impulsionou o processo de criação e ampliação de 
reservas extrativistas em áreas estratégicas para a conservação desse ecossistema. Em outubro 
de 2014, a faixa protegida no Brasil tornou-se a maior do mundo, com o acréscimo de três 
reservas extrativistas - Cuinarana, Mestre Lucindo e Mocapajuba -, além da ampliação da 
Reserva Marinha de Araí-Peroba, todas no Estado do Pará. A faixa foi ampliada em 50%, 
passando de 2.130 km² para 3.110 km² de manguezal sob proteção. (tabela 9) 

Tabela 11: Lista de UC federais e áreas de manguezal CSR/IBAMA (2014) 

NOME_UC 
Área Ucs 
(hectares)  

Área Mangue 
(hectares) 

% da UC 
com 

mangue 

% de mangue 
na UC sobre 
área total de 

mangue 
APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-
Dourado 

150.374,60 221 0,15 0,04% 

APA da Baleia Franca 154.867,40 68 0,04 0,01% 

APA da Barra do Rio Mamanguape 14.917,79 570 3,82 0,11% 

APA da Costa dos Corais 404.286,27 1.516 0,37 0,30% 

APA de Cairuçu 32.610,78 304 0,93 0,06% 

APA de Cananéia-Iguape-Peruíbe 202.309,58 8.458 4,18 1,70% 

APA de Guapi-Mirim 13.926,76 3.631 26,07 0,73% 

APA de Guaraqueçaba - Fed 282.446,37 13.397 4,74 2,69% 

APA Delta do Parnaíba 307.595,36 28.878 9,39 5,80% 

APA Serra da Ibiapaba 1.628.450,08 10 0,00 0,00% 

ARIE Ilha do Ameixal 358,88 104 28,88 0,02% 
ARIE Manguezais da Foz do Rio 
Mamanguape 

5.769,54 4.404 76,34 0,89% 
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NOME_UC 
Área Ucs 
(hectares)  

Área Mangue 
(hectares) 

% da UC 
com 

mangue 

% de mangue 
na UC sobre 
área total de 

mangue 
Esec da Guanabara 1.936,24 1.677 86,61 0,34% 

Esec de Carijós 759,34 497 65,45 0,10% 

Esec de Guaraqueçaba 4.475,74 4.159 92,92 0,84% 

Esec de Maracá-Jipioca 60.253,49 17.649 29,29 3,55% 

Flona da Restinga de Cabedelo 114,62 34 29,95 0,01% 

Flona do Ibura 144,14 18 12,57 0,00% 

Parna de Jericoacoara 8.863,03 195 2,20 0,04% 

Parna de Saint-Hilaire/Lange 24.352,43 3 0,01 0,00% 

Parna do Cabo Orange 657.327,77 50.799 7,73 10,21% 

Parna do Descobrimento 22.694,26 773 3,41 0,16% 

Parna do Superagui 33.860,64 4.228 12,49 0,85% 

Parna dos Lençóis Maranhenses 156.608,15 5.243 3,35 1,05% 

Parna e Histórico do Monte Pascoal 22.332,20 184 0,82 0,04% 

Rebio Bom Jesus 34.179,00 154 0,45 0,03% 

Rebio de Una 18.725,00 183 0,97 0,04% 

Rebio do Lago Piratuba 392.474,85 107.454 27,38 21,60% 

Rebio Santa Izabel 5.547,50 14 0,25 0,00% 

Resex Acaú-Goiana 6.676,79 3.197 47,88 0,64% 

Resex Chocoaré-Mato Grosso 2.783,00 1.190 42,76 0,24% 

Resex de Canavieiras 100.727,70 8.163 8,10 1,64% 

Resex de Cassurubá 100.578,38 10.589 10,53 2,13% 

Resex de Cururupu 186.056,73 57.144 30,71 11,49% 

Resex do Batoque 601,45 12 1,94 0,00% 

Resex do Mandira 1.177,81 710 60,28 0,14% 

Resex Mãe Grande de Curuçá 36.678,78 17.174 46,82 3,45% 

Resex Marinha Araí-Peroba 11.549,90 6.423 55,61 1,29% 

Resex Marinha Corumbau 89.597,90 130 0,14 0,03% 

Resex Marinha Cuinarana* 11.036,41 5.207 47,18 1,05% 

Resex Marinha da Baia de Iguape 10.082,60 2.767 27,44 0,56% 

Resex Marinha da Lagoa do Jequiá 10.203,94 42 0,41 0,01% 

Resex Marinha de Caeté-Taperaçu 42.489,81 23.189 54,57 4,66% 

Resex Marinha de Gurupi-Piriá 72.789,93 34.461 47,34 6,93% 

Resex Marinha de Pirajubaé 1.712,10 681 39,77 0,14% 

Resex Marinha de Soure 29.578,80 8.659 29,27 1,74% 

Resex Marinha de Tracuateua 27.864,50 17.427 62,54 3,50% 

Resex Marinha do Delta do Parnaíba 27.022,07 11.299 41,81 2,27% 

Resex Marinha do Maracanã 30.179,65 12.308 40,78 2,47% 

Resex Marinha Mestre Lucindo* 26.464,88 9.914 37,46 1,99% 

Resex Marinha Mocapajuba* 21.027,80 9.228 43,88 1,85% 

Resex São João da Ponta 3.409,49 2.184 64,05 0,44% 

RVS do Rio dos Frades 898,68 57 6,31 0,01% 

RVS do Una 23.262,08 523 2,25 0,11% 

Total 5.517.013,00 497.503,37 9,02 100% 
Fonte: CSR-IBAMA/Projeto Manguezais do Brasil (2014). Nota: * As Resex Marinhas de Cuinarana, Mestre Lucindo e 
Mocapajuba foram criadas em 2014 impulsionadas pelo Projeto Manguezais do Brasil. 
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A criação dessas unidades favoreceu cerca de seis mil famílias. Outras demandas de 
criação de unidades de conservação com manguezais, principalmente no Pará e no Maranhão, 
receberam apoio do projeto para a elaboração dos estudos fundiários e socioambientais. Os 
processos de criação de outras sete reservas extrativistas nessa região, com uma área 
respectivamente de 1.780 km² no Pará e 3.190 km² no Maranhão, estão prontos para serem 
encaminhados para o MMA e reforçará a conservação da maior faixa contínua de manguezais 
protegidos do mundo situados entre os estados do Amapá e Maranhão.  

Esse conjunto de áreas protegidas beneficia mais de 60 mil famílias, oferecendo as 
condições legais para o reconhecimento e o apoio ao extrativismo e ao uso sustentável dos 
recursos naturais.  Essas áreas, além da relevância no nível nacional, representam uma área de 
interesse mundial pela conservação da biodiversidade, por isso o ICMBio está liderando a 
elaboração de uma proposta de criação de sitio Ramsar dessa grande faixa de manguezal, que 
constitui um importante corredor ecológico. 

2.1.2.3 Elaboração do plano de ação nacional para espécies 
ameaçadas e de uso sócio econômico nos manguezais  

O Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas - PAN8, é uma 
política pública, que tem por finalidade identificar e orientar as ações prioritárias para 
combater as ameaças que põem em risco populações de espécies e os ambientes naturais e 
assim protegê-los.  

O Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas e de 
Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal - o PAN Manguezais, que tem como 
objetivo geral “aumentar o estado de conservação dos manguezais brasileiros, reduzindo a 
degradação e protegendo as espécies-alvo, mantendo suas áreas e usos tradicionais a partir da 
integração entre as diferentes instâncias do poder público e da sociedade incorporando os 
saberes acadêmicos e tradicionais”. O PAN foi elaborado de forma participativa, entendendo 
por isto a contribuição da comunidade científica, de representantes das comunidades locais e 
de instituições de diferentes setores envolvidos com a temática. São elaborados com escopo 
temporal para sua revisão, neste caso a revisão está prevista para 2019. 

O Plano conta com 11 objetivos específicos:  

1. Contribuir para a efetividade do ordenamento territorial em áreas de manguezal 
e ecossistemas associados (Regularização Fundiária/Ordenamento Territorial);  

2. Contribuir para o fortalecimento da participação social e integração entre 
órgãos governamentais por meio de políticas públicas nas áreas estratégicas do 
PAN Manguezal;  

3. Adequar a legislação de acordo com as especificidades regionais para a 
implementação do ordenamento da pesca e aquicultura nas áreas do PAN, 
levando em consideração a participação dos povos e comunidades tradicionais;  

                                                 
8 http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-acao-nacional 
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4. Reduzir os impactos das diferentes formas de poluição e da introdução de 
espécies exóticas no manguezal e ecossistemas associados;  

5. Elaborar diagnóstico participativo sobre o estado de conservação dos 
manguezais e ecossistemas associados nas áreas estratégicas do PAN;  

6. Reduzir os riscos de acidentes ambientais e mitigação dos seus impactos 
socioambientais em atividades que afetam direta ou indiretamente os 
manguezais e ecossistemas associados;  

7. Fortalecer a fiscalização e o monitoramento dos empreendimentos com 
potencial de impacto negativo licenciados, assim como das áreas de 
manguezais e adjacências;  

8. Inibir a implantação e a expansão de empreendimentos econômicos que 
impliquem em impactos negativos no ecossistema de manguezal;  

9. Contribuir para a erradicação dos empreendimentos de carcinicultura e de 
salinas na zona entremarés e para a recuperação dos sistemas já afetados por 
estas práticas;  

10. Capacitar e formar atores sociais e gestores envolvidos no PAN Manguezal e  
11. Elaborar estratégia de comunicação do PAN Manguezal. 

O PAN Manguezal estabelece ações de conservação para 74 espécies-alvo, sendo 20 
consideradas ameaçadas constantes nas Portarias do MMA nº 444 e 445/20149, 09 constantes 
exclusivamente em listas estaduais, e 45 espécies de importância socioeconômica e não 
ameaçadas, estas foram priorizadas por representantes de povos e comunidades tradicionais 
obedecendo aos seguintes critérios: tipo de uso, importância comercial, ameaça, dependência 
do manguezal e espécie bandeira.  

Para a implementação do Plano, foram definidas três macro regiões: a costa norte, que 
abrange os estados do Amapá, Pará e Maranhão, dividida em 3 áreas estratégias; a região 
Nordeste/Espírito Santo que abrange todo o litoral do nordeste e o estado do Espírito Santo, 
com 16 áreas estratégicas e a região sudeste/sul com 11 áreas estratégicas compreendendo os 
estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.  As áreas estratégicas foram 
definidas a partir dos critérios de importância social, importância biológica, oportunidade, 
efetividade de conservação, ameaça e representatividade regional.  

O processo de elaboração foi longo, com a duração de aproximadamente 24 meses, 
com 09 oficinas que contaram com a participação de aproximadamente 300 pessoas, 
representado cerca de 50 instituições. Além de instituições governamentais, participaram 
também universidades, organizações não governamentais (ONGs), representantes de povos e 
comunidades tradicionais de todo o país. 

                                                 
9http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/biodiversidade/fauna-brasileira/avaliacao-do-
risco/PORTARIA_N%C2%BA_444_DE_17_DE_DEZEMBRO_DE_2014.pdf 
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O PAN Manguezal10 prevê, de forma inovadora, o planejamento participativo e 
consensual das ações, incorporando os conhecimentos tradicionais em todas as etapas de sua 
elaboração, conciliando-os com os conhecimentos científicos que impulsionarão uma 
conservação mais efetiva das espécies ameaçadas e do uso dos recursos no ecossistema 
manguezal como um todo. Esta ação consiste em um importante legado institucional, uma vez 
que o ecossistema não possuía uma política pública que identificasse e orientasse as ações 
prioritárias para combater as ameaças que põem em risco populações de espécies e o próprio 
ecossistema.  

 
Figura 9: Reunião Preparatória do PAN Manguezal - Nordeste/Espírito Santo.  

Fonte: Marcelo Vidal, 2012. 

2.1.2.4 Gestão integrada e cogestão de UC com áreas de manguezal 

Esta estratégia buscou integrar uma série de ações para dar alternativas viáveis para a 
questão da cogestão e gestão compartilhada dentro de unidades de conservação. Neste 
sentido, foi escolhida a região inserida dentro da faixa de manguezal sob proteção de UC mais 
extensa do mundo, o litoral do estado do Pará. Essa região, possuía em 2013 ocho Resex 
contiguas, posteriormente foram criadas mais quatro Resex e ampliada uma das existentes.  

Neste sentido se trabalhou em três âmbitos diferentes, dois deles setoriais como são o 
plano de gestão integrada dos recursos pesqueiros e a implementação do mesmo por meio dos 
acordos de gestão e finalmente outro relacionado com a gestão destas unidades de 
conservação, que é uma proposta de criação de um núcleo de gestão integrada envolvendo as 
equipes gestoras destas UC. 

                                                 
10 O Sumário Executivo do PAN Manguezal está disponível no sítio eletrônico do ICMBIO 
(http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/plano-de-acao-nacional-lista/2840-plano-de-acao-nacional-
para-a-conservacao-dos-manguezais). 
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a) Plano de gestão integrada dos recursos pesqueiros com enfoque 
ecossistêmico 

O Plano de gestão integrada buscou integrar os objetivos e as ações de todas as Resex 
marinhas do litoral paraense que foram decretadas com o objetivo de promover a conservação 
desses ecossistemas, bem como dos recursos naturais e pesqueiros da região, os quais podem 
garantir a sobrevivência e permanência das populações na área, preservando sua cultura e 
tradições.  

Neste sentido a pesca estuarina na região Amazônica se destaca pela riqueza de 
espécies exploradas, pela quantidade de pescado capturado e pela dependência da população 
tradicional desta atividade, inserida dentro da categoria de pesca artesanal.  

Para a elaboração deste plano se contou com um processo participativo, com 
realização de várias oficinas participativas com contribuições da comunidade acadêmica, 
comunidades locais e instituições governamentais tais como ICMBio, IBAMA, MPA, 
SEPAq, UFPA, MPEG, e secretarias municipais, e ONGs não governamentais, como FASE e 
associações regionais das unidades e/ou da região. 

O Plano tem como base uma síntese dos conhecimentos sobre os aspectos 
físico/espacial, biológico, social, ambiental e econômico relacionados à pesca do Salgado 
Paraense. Além disso, se incorporaram conhecimentos tradicionais, bem como os 
conhecimentos empíricos, obtidos durante a realização de levantamentos de campo e de 
oficinas participativas realizadas. Também são incorporados os principais problemas e 
conflitos existentes para a gestão das unidades e, e em função disso, quais os anseios para o 
futuro e quais as proposições dos representantes para o desenvolvimento de 
programas/projetos, que venham viabilizar a gestão dessas unidades e o cumprimento dos 
seus objetivos de conservação. 
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Figura 10: Fluxo de pescadores das UCs, entre diversos territórios no litoral norte do Brasil, de acordo com as 

oficinas participativas do Plano Integrado da Pesca 

b) Acordos de Gestão Integrados 

Os Acordos de Gestão Integrados tem por objetivo definir e pactuar entre as 
comunidades locais e o ICMBio, uma série de regras de uso dos recursos naturais que as 
Resex do salgado paraense oferecem. A inovação que estes planos de gestão oferecem é que 
não se trata de um único conjunto de regras para cada Resex. Por serem contiguas as 
comunidades de cada Resex podem também usufruir dos recursos das Resex adjacentes, dessa 
forma, a metodologia para a elaboração destes acordos de gestão buscou a identificação e 
pactuação de regras comuns a todas as UC, regras aplicáveis exclusivamente à cada uma delas 
e regras que afetam ao uso dos recursos em áreas de interface entre duas Resex contiguas. 
Para chegar a estas definições e pactuações foram realizadas mais de 70 reuniões nas 
comunidades e com o grupo de representantes, conhecido como GGI (Grupo de Gestão 
Integrada) integrado pelos gestores das Resex e pelos representantes das Associações Mãe de 
cada uma das delas.  

A elaboração destes acordos se desdobrou na solicitação dos gestores da criação de um 
Núcleo de Gestão Integrada de todas as Resex do litoral paraense.  

c) Criação do Núcleo de Gestão Integrada - NGI do Pará 

O objetivo da criação deste Núcleo de Gestão Integrada é institucionalizar a criação de 
um grupo integrado por gestores e comunidades para gerenciar as 12 Resex criadas no Litoral 
Paraense, prevendo também a gestão de outras quatro que estão em processo de criação.  
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Isto se justifica pelo grande número de atribuições e o pequeno número de gestores 
para atendê-las. Uma gestão integrada simplificará o processo além de otimizar recursos tanto 
humanos como físicos.   

d) Plano de Gestão do Caranguejo uçá 

O panorama da exploração pesqueira na área do Delta do Parnaíba, PI revela não 
apenas uma sobreexploração do caranguejo-uçá numa ausência de grupos associativos de 
caranguejeiros e uma grande distância desde o ponto de coleta dos caranguejos até o ponto de 
venda final, fatores que dificultam a venda direta para o consumidor final por parte dos 
caranguejeiros. Esta venda cai em mãos dos intermediadores, que fixam os valores do 
caranguejo, muito inferiores ao valor de venda para o consumidor final.  

Diante desse quadro, foi elaborado o Plano de Gestão do Caranguejo-Uçá que tem 
como objetivo garantir a sustentabilidade futura da espécie e, por meio da elaboração dos 
acordos de gestão de uso sustentável do recurso do caranguejo-uçá, com ênfase na realização 
de metodologias participativas e protagonizados pelos catadores, suas famílias e demais atores 
da cadeia produtiva na área, visando gestão e ordenamento da atividade de cata do 
caranguejo, assim como identificar os elos da cadeia de valor do caranguejo como forma de 
ter informações que subsidiem a implementação de ações que melhorem a cadeia de valor do 
caranguejo uçá. 

 
Figura 11: Oficina Participativa sobre o Marco Regulatório do Caranguejo Uçá na Região Sul.  

Fonte: Projeto Manguezais do Brasil, 2016. 

Este plano de gestão tem como princípios: 

 . O mangue é livre 

 . Respeito e confiança entre os catadores das comunidades (APA e Resex) 

 . Quem pode administrar o plano de gestão são os catadores de caranguejo 

 . Os catadores têm responsabilidade e compromisso com o Plano de Gestão 

 . Compradores têm responsabilidade e compromisso com o Plano de Gestão  

 . Respeitar ao meio ambiente e as leis ambientais para o caranguejo 
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 . Tamanho mínimo do caranguejo para a cata e quebra é de 6cm 

 . Parar a compra durante o período de defeso do caranguejo (saição11) 

 . Parar o uso do instrumento cavador no mangue 

 . Respeito ao período de defeso (saição) dentro da própria comunidade 

 . Respeito aos espaços/áreas de cada comunidade 

 . Respeito às regras já existentes dentro de cada comunidade quanto à coleta de 
caranguejos 

 . Os catadores de caranguejo devem respeitar a área dos outros 

O plano de gestão foi elaborado de forma participativa com aproximadamente 60 
oficinas com extrativistas de 15 comunidades. Nessas oficinas, foi construída uma série de 
acordos entre os catadores bem como um mapa de uso do manguezal, indicando as áreas a 
serem destinadas à recuperação de áreas degradadas e as áreas de exclusão de pesca. Ao final 
desse processo, as atividades e compromissos foram organizados em torno de um conjunto de 
temas – meio ambiente, organização social, políticas públicas e economia.   

O cumprimento dos acordos e o monitoramento da execução das atividades 
negociadas deverão ser discutidos em um grupo multidisciplinar criado para trabalhar de 
forma permanente a implantação do plano de gestão, do qual fazem parte uma entidade 
representativa dos catadores, as instituições responsáveis pela gestão das unidades de 
conservação, bem como instituições de pesquisa e fomento e entidades da sociedade civil. 

Estudo da cadeia de valor do caranguejo-uçá: No âmbito deste plano de gestão, foi 
realizado também o estudo sobre a cadeia de valor do caranguejo-uçá, conduzido por 
pesquisadores da Universidade Federal do Piauí e do Museu Paraense Emílio Goeldi. O 
objetivo desse estudo foi identificar medidas que possam melhorar as condições de 
comercialização desse crustáceo, uma vez que sua venda está baseada sobretudo no produto in 
natura, o que resulta na ausência de agregação de valor para as comunidades locais.  

O estudo realizou levantamento de dados junto aos pescadores e a outros integrantes 
da cadeia de valor do caranguejo entre outubro e novembro de 2015, abordando questões 
relacionadas aos produtos e processos produtivos utilizados, aos preços praticados e aos 
destinos finais dos produtos. Os resultados desse estudo estão sendo utilizados na definição de 
estratégias para aprimorar a comercialização e a renda dos catadores tradicionais da região, 
fortalecendo, assim, o plano de gestão do caranguejo-uçá na região.  

                                                 
11 Nome popular para o período de defeso 
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Figura 12: Foto de um caranguejo-uçá. Fonte: Projeto Manguezais do Brasil. 2016 

2.1.2.5 Ações de empoderamento comunitário e fortalecimento da 
gestão e cogestão de unidades de conservação de uso sustentável em 
áreas de manguezal 

a) Jovens Protagonistas 

O programa Jovens Protagonistas é uma iniciativa do ICMBIO e  tem como objetivo 
promover a organização comunitária e a participação social na gestão pública da 
biodiversidade, especialmente do ecossistema manguezal, por meio da formação da juventude 
extrativista no território do salgado paraense, contribuindo para a conservação da 
biodiversidade, o exercício da cidadania e a melhoria das condições de qualidade de vida das 
populações envolvidas. 

 Promover o fortalecimento institucional e as parcerias locais para 
implementação da formação de jovens para sua atuação qualificada, crítica, 
protagonista e cidadã. 

 Ampliar a escala e garantir a continuidade desses processos de formação.   

 Ampliar o corpo de servidores e parceiros capacitados para a execução e 
acompanhamento desses processos. 

 Possibilitar a replicação dessa experiência em outras áreas de manguezais, de 
ecossistemas e biomas diferenciados. 

 Identificar parcerias institucionais locais, regionais para implementação do 
projeto. 

O processo metodológico leva em consideração as realidades locais, o contexto de 
gestão das Unidades de Conservação, o uso de linguagem acessível e técnicas didáticas 
adaptadas às especificidades socioeconômicas e culturais onde a juventude está inserida. 

Esse trabalho se baseia nos princípios da Educação Crítica e Emancipatória, voltada à 
participação protagonista da juventude extrativista na gestão pública da biodiversidade. A 
metodologia também se baseia na teoria do estímulo às inteligências múltiplas e considera a 
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importância da transdisciplinaridade, da educação lúdica na formação de jovens e da 
transversalidade de temas como gênero, conservação de ecossistema manguezal e gestão 
ambiental pública. 

 
Figura 13: Jovens Protagonistas da Reserva Extrativista de Soure.  

Fonte: Projeto Manguezais do Brasil, 2016. 

A primeira fase deste programa foi implementado na Resex Marinha de Soure e na 
Resex de São João da Ponta, ambas no estado do Pará com resultados muito positivos, isto 
refletido no interesse dos gestores de outras unidades de conservação com área de manguezal 
para implementar este programa. Para contribuir com esta replicação foi estruturado um curso 
de capacitação para gestores e parceiros, conforme explicado a seguir.  

b) Capacitação de gestores e parceiros para implementar ações de 
educação juvenil para cogestão. 

O desenho e implementação deste curso teve como objetivo a capacitação de 
servidores e de parceiros do ICMBio para atuar na formação de jovens no interior e entorno 
de UCs em gestão pública da biodiversidade, especialmente no ecossistema manguezal, com a 
finalidade de ampliar a escala e garantir a continuidade dos processos de capacitação voltados 
para jovens de UC federais de forma a desenvolver a capacidade de promoção da interação 
entre jovens, lideranças e instituições em prol da gestão da biodiversidade; 

Esta replicação para multiplicadores foi estruturada para ser implementada por meio 
da execução de um curso de capacitação de 88 horas para servidores e parceiros com 
potencial de serem multiplicadores de processos de capacitação de jovens. Na implementação 
do curso foram capacitados em torno de 30 pessoas, entre servidores e parceiros do ICMBio 
do Salgado Paraense, de outras áreas de manguezais. 

Foi elaborada uma cartilha com o passo a passo para a implementação deste programa 
contribuindo assim com a replicação do mesmo.  
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c) Capacitação para gestores de UCs sobre ferramentas 
econômicas e financeiras para a conservação da biodiversidade 
em áreas de manguezal. 

O objetivo dessa ação é a inclusão dos serviços ecossistêmicos e seus valores nos 
alvos de conservação. Para isso, o projeto focou no empoderamento e na capacitação dos 
gestores, como agentes diretamente responsáveis pela aplicação das ferramentas, assim como 
agentes replicadores dos conhecimentos adquiridos. O curso intensivo de 6 dias (40 horas) 
“Ferramentas Econômicas para a Conservação de Unidades de Conservação e Manguezais” 
teve como objetivo oferecer o conhecimento das ferramentas de análise econômica que 
permitam elaborar estratégias mais eficientes e eficazes para formulação de políticas para a 
conservação de manguezais, com ênfase na aplicação práticas. 

 Microeconomia e economia de recursos naturais; 

 Valores econômicos de serviços ambientais de manguezais; 

 Causas econômicas da degradação ambiental; 

 Sustentabilidade financeira de UC com manguezais; 

 Instrumentos econômicos para a sustentabilidade financeira das UC e para a 
conservação dos manguezais. 

2.1.2.6 Adequação de instrumentos de gestão à realidade do 
manguezal 

a) Planos territoriais 

Elaboração e publicação dos Planos de Manejo de duas grandes APA com manguezais 
(Cananéia Iguape Peruíbe - CIP e Barra do Rio Mamanguape) e de uma ARIE (Foz do Rio 
Mamanguape). Estes Planos de Manejo trazem normatizações específicas para maior proteção 
do ecossistema manguezal, como a proibição da aquicultura com espécies exóticas invasoras 
(EEI) e o zoneamento exclusivo para as áreas de manguezal. 

A importância de conservar os manguezais associada a necessidade de ordenar a 
extração de seus recursos naturais levou, dentro do zoneamento, à criação de uma zona 
específica para o manguezal, a Zona de Conservação dos Manguezais - ZCM. Nesta zona, as 
atividades de pesca artesanal são permitidas. E o ordenamento local para os recursos 
pesqueiros é uma das ações previstas. A construção de ranchos de pesca, destinados a 
pescadores artesanais, é possível desde que autorizada pela Gestão da Unidade de 
conservação.  

O cultivo de espécies exóticas invasoras foi um dos temas mais difíceis de serem 
regulamentados. Na Zona de Conservação dos Manguezais e nas Zonas Aquáticas o cultivo 
de qualquer espécie exótica foi proibido. Já a zona que corresponde à parte terrestre é mais 
permissiva, aceitando o cultivo de espécies exóticas desde que estas não sejam exóticas 
invasoras. Assim, em toda a APACIP há proibição de cultivo de espécies exóticas invasoras 
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(EEI), como o bagre africano (Clarias gariepinus), a tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) e 
o camarão cinza (Litopenaeus vannamei).  

Essa proibição buscou atender aos pressupostos da Convenção de Diversidade 
Biológica (CDB, 1992) bem como as Metas de Aichi. Além disso, se pautou no princípio da 
precaução visto que as EEIs podem causar danos ao rico ecossistema estuarino e comprometer 
o modo de vida tradicional na região. As EEIs também foram proibidas de serem utilizadas 
nos projetos de recuperação ambiental a serem cultivadas e desenvolvidos no território da 
APA CIP. 

Considerando também o importante uso antrópico e as ameaças que isto significa para 
a integridade ecossistêmica do manguezal, foram previstas medidas especificas como a 
necessidade de esgoto sanitário adequado em todo o território da APA CIP, bem como a 
necessidade da correta destinação de resíduos sólidos.  

Além das normas estabelecidas no zoneamento do Plano de Manejo, o Programa de 
Gestão Ambiental e Enfrentamento a Mudanças Climáticas reforçou a necessidade de ações 
para conservação dos manguezais e manutenção dos serviços ecossistêmicos prestados pelo 
ecossistema, também como uma forma de adaptação as mudanças climáticas, uma vez que 
estes serviços podem mitigar os efeitos dessas mudanças. Nas APA e ARIE de Mamanguape, 
foram usados instrumentos de planejamento espacial e territorial diferenciados, que possam 
integrar as lacunas do Plano de Manejo e promover o uso do solo de forma compatível com os 
objetivos de conservação da biodiversidade na área estuarina.  

A partir da constituição de uma Câmara Técnica de Recursos Hídricos no âmbito do 
Conselho de APA e ARIE, foram realizadas várias atividades de análise de qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos e de avaliação das causas de maior poluição, entre as quais 
destacam os empreendimentos de cana de açúcar e produção de álcool. Atualmente, o Projeto 
está elaborando a cartografia e espacialização de paisagem, baseado na promoção de 
mudanças estruturais. Os temas principais são a segurança hídrica e os corredores de 
vegetação para fauna e flora. Este mapeamento considerou os registros de bens imóveis rurais 
no SICAR - Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural assim como outras fontes 
secundárias e primárias. Será consolidado um Plano de Adequação Ambiental para discussão 
com os atores e definição dos encaminhamentos.  

Esse conjunto de ferramentas e metodologia representa elementos inovadores e valor 
agregado para incluir e tratar do ecossistema manguezal no âmbito de instrumentos de gestão 
existentes e já amplamente em uso no ICMBio, como por exemplo os Planos de Manejo.  
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2.1.2.7 Mecanismos de fortalecimento e promoção das ações nas 
unidades de conservação 

a) Estudo para sustentabilidade financeira dentro de Unidades de 
Conservação 

O planejamento financeiro das unidades de conservação, para o aprimoramento da 
gestão do SNUC, uma vez que o esforço de criação, consolidação e manutenção dessas áreas 
conduz a uma crescente demanda por recursos financeiros. O estudo sobre sustentabilidade 
financeira buscou traduzir em números – ou seja, monetizar – a situação das unidades de 
conservação com manguezais no Brasil, colaborando na identificação de fontes de 
financiamento para garantir a sustentabilidade financeira destas unidades de conservação.  

Dividido em três etapas, o estudo se dedicou a: a) estimar a demanda por investimento 
e custeio de longo prazo para a consolidação e manutenção das unidades de conservação com 
manguezais; b) levantar as fontes de financiamento atuais, o que permite, ao se comparar com 
a demanda projetada, dimensionar a atual e a futura lacuna financeira; c) mapear, analisar e 
priorizar as fontes incrementais de recursos que possibilitem vislumbrar os cenários de 
financiamento de longo prazo mais promissores para as unidades de conservação. A partir das 
projeções de demanda e da oferta atual de recursos para as 28 unidades de conservação 
federais estudadas, foi possível calcular a chamada lacuna financeira, que é estimada em 150 
milhões de Reais para os próximos 10 anos.    

Existem 120 UCs, que possuem áreas de manguezais em seus territórios. Dessas 120 
unidades, 55 são federais, 46 estaduais e 19 municipais. As 28 representam aproximadamente 
o 50% das 55 UCs federais com manguezal.  

O dimensionamento da lacuna permitiu elaborar umas estratégias diferenciadas e 
orientadas aos clientes, para captação dos recursos. A partir dos resultados, o ICMBio com 
apoio do projeto começou uma série de contatos e reuniões para organizar um grupo de 
doadores que possam dar início a construção de um fundo para fortalecer as unidades de 
conservação costeiras e marinhas.  

Este fundo está em processo de estruturação, o lançamento oficial está previsto para 
setembro 2017, no 4th International Marine Protected Areas Congress - IMPAC4, que será 
realizado no Chile, como um dos pilares de uma estratégia mais abrangente do Brasil sobre 
conservação das áreas marinhas e costeiras, com foco nas 202 UC das três esferas (US$ 340 
milhões): 

 80 UC federais marinho- costeiras (7.315.577,60 ha), das quais 55 com áreas de 
manguezal no seu interior, com uma área de 528.518,29 ha (equivalente a 7%). 46 são 
de uso sustentável, cobrindo o 60% da extensão (4.411.984,89 ha); 34 de proteção 
integral.  
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 78 UC estaduais marinhas e costeiras (13.506.497,13 ha): 55 de uso sustentável, 
cobrindo o 95% da extensão (12.896.000 ha) e 23 de proteção integral.  

 44 UC municipais marinhas e costeiras (92.802 ha): 29 de uso sustentável, cobrindo o 
96% da extensão (89.349 ha) e 23 de proteção integral.  

2.1.2.8 Processo de ajuste do marco regulatório do caranguejo uçá 

O processo de ajuste do marco regulatório do caranguejo uça visa a elaboração de um 
amplo levantamento de informações para subsidiar a revisão da legislação vigente referente a 
assuntos vinculados com o uso dos petrechos, época de captura (andada/defeso), transporte e 
tempo transcorrido entre a captura e o consumo, e segurança no trabalho na cadeia produtiva 
referente ao caranguejo-uçá (Ucides cordatus). 

O principal resultado esperado é o levantamento de informações que sejam relevantes 
para o contexto dos manguezais e que embasem a elaboração de propostas para o 
aprimoramento do marco normativo e ordenamento, por meio da realização de um conjunto 
de oficinas setoriais com diferentes públicos vinculados com a cadeia produtiva do 
caranguejo.  

Para isto, o Projeto realizou 8 oficinas regionais com representantes comunitários dos 
catadores de caranguejo, representantes da comunidade cientifica e gestores. A primeira 
rodada de oficinas teve como objetivo realizar um diagnóstico participativo para subsidiar a 
discussão do marco regulatório da cadeia produtiva do caranguejo-uçá no Brasil, obtendo 
informações sobre: 

 Mapeamento do itinerário da extração do caranguejo-uçá. 

 Levantamento de problemas da extração, do armazenamento, do transporte e da 
comercialização do caranguejo-uçá. 

 Identificação de boas práticas da extração, do armazenamento, do transporte  e 
da comercialização do caranguejo-uçá. 

 Troca de experiências entre os participantes.  

 Identificação das questões críticas relativas a relações de gênero e saúde do 
trabalhador. 

Já a segunda rodada buscou construir coletivamente propostas para subsidiar a revisão 
do marco regulatório da cadeia produtiva do caranguejo-uçá no Brasil. Esta rodada de oficina 
possibilitou: 

 Troca de experiências entre os participantes sobre as diferentes realidades de 
cada localidade e devolutiva da primeira rodada de oficinas. 

 Obtenção de propostas de uso/adequação de petrechos em diferentes artes de 
pesca de acordo com a região. 

 Obtenção de Propostas para definir época de andada/defeso condizentes com a 
realidade de cada região. 
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 Obtenção de Propostas de definição para o tamanho mínimo do caranguejo, 
captura de machos e fêmeas e recomendações de melhoria do armazenamento 
e transporte do caranguejo. 

 Obtenção de Recomendações de ações em nível regional e nacional para 
melhoria da comercialização do caranguejo. 

 Obtenção de Recomendações de uso de EPIs para a pesca do caranguejo.  

 Obtenção de Recomendações de ações em nível regional e nacional para 
melhoria do reconhecimento do papel da mulher na cadeia produtiva do 
caranguejo. 

Com este material sistematizado, estão sendo realizadas reuniões junto com o MMA e 
IBAMA para definir o processo de análise e integração das propostas no marco regulatório.  

2.1.3 Planos nacionais de outros países versus o contexto brasileiro  

2.1.3.1 Colômbia: Programa para o Uso Sustentável, Manejo e 
Conservação dos Ecossistemas de Manguezal da Colômbia. 

Os manguezais da Colômbia ocupam uma extensão de aproximadamente 371.250 
hectares, distribuídos no litoral caribenho (88.250 ha) e no Pacífico (283.000 ha) do país. 
Estes ecossistemas têm sido muito pressionados nas últimas décadas, em muitas regiões do 
país foram degradados e até desapareceram em função do desenvolvimento de atividades 
humanas, como construção de obras civis (canais, ferrovias, portos), expansão das fronteiras 
urbanas, industrial e agrícola, utilização inadequada dos bosques, contaminação por metais 
pesados, carcinicultura, piscicultura, ostreicultura entre outros. 

A Colômbia possui um conjunto de normas e diretrizes que direta ou indiretamente 
afetam os manguezais como o Plano Nacional de Desenvolvimento Florestal que propõe 
ações para fomentar e o estabelecimento e manejo e a restauração e reabilitação de florestas 
protetoras, entre elas, os manguezais. A Política Nacional Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável dos Espaços Oceânicos e Zonas Costeiras e Insulares da Colômbia em um de seus 
programas também contempla a restauração de reabilitação de ecossistemas marinhos e 
costeiros, bem como processos de planejamento e ordenamento ambiental. Outra norma 
importante na Colômbia é a Política Nacional para Áreas Úmidas Interiores que estabelece no 
seu programa de Ordenamento Ambiental, ações orientadas ao zoneamento, elaboração de 
planos de manejo para gerar medidas de manejo, conservação e reabilitação de áreas úmidas 
continentais e que de fato, repercutem no manguezal, dada a relação funcional existente. Em 
relação a bacia hidrográfica do Pacífico, pela sua importância mundial e considerável riqueza 
cultural e biológica, se desenvolveu a construção coletiva da Agenda Pacífico XXI, um guia 
estratégico para o desenvolvimento sustentável da Bacia para o próximo milênio, 

Dentro do sistema de áreas protegidas colombiano, estão aproximadamente 50% da 
área total dos ecossistemas manguezais.  As áreas protegidas que contem manguezais são La 
Via Parque Isla de Salamanca; Santuários de Fauna y Flora Los Flamencos e Ciénaga, Grande 
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de Santa Marta e os Parques Naturais Nacionais Tayrona, Old Providence, McBean Lagoon, 
Utría, Gorgona, Sanquianga e Los Corales del Rosario e de San Bernardo. 

A Colômbia possui um Programa para o Uso Sustentável, Manejo e Conservação dos 
Ecossistemas de Manguezal desde 2002, cuja Visão é que em 2025, o país tenha alcançado 
um planejamento e gestão integrada dos ecossistemas de mangue destinada a uso sustentável, 
gestão e conservação, incorporando ativamente o setor florestal para o desenvolvimento do 
país com base na sustentabilidade, no conhecimento científico e tradicional, para o benefício 
da sociedade colombiana, especialmente comunidades que vivem dentro e ao redor do 
manguezal. 

O objetivo geral do Programa é “Propor ações para uma utilização sustentável dos 
ecossistemas de mangues na Colômbia, esforçando-se para assegurar a participação direta e 
permanente das comunidades associados a estes, considerando-os como espaço de vida 
através da conservação e restauração dos mesmos e gerando o fortalecimento de alternativas 
produtivas, sociais, econômicas e ecologicamente adequadas”.  

Este Plano traz 11 Subprogramas e suas respectivas metas e ações. 

 Subprograma Nº. 1. Zoneamento das áreas de manguezais. 

Estabelecer e implementar o Zoneamento articulado para o manejo dos manguezais 
em cada um dos departamentos das costas do Caribe e Pacífico da Colômbia. 

 Subprograma Nº. 2.  Planejamento para conservação e uso sustentável 

Formular e implementar planos de manejo integrais em diferentes unidades definidas 
pelo zoneamento dos manguezais. 

 Subprograma Nº. 3.  Áreas Protegidas. 

Apoiar e fortalecer o manejo das Áreas Protegidas que foram criadas com o 
ecossistema manguezal e articular com as comunidades locais o estabelecimento e a 
delimitação de novas Áreas de Reserva, com a categoria de manejo adequada. 

 Subprograma Nº. 4.  Pesquisa. 

Incentivar a comunidade científica, as instituições e comunidades em geral, a 
realização de pesquisa básica e aplicada dentro dos ecossistemas de manguezais. 

 Subprograma Nº. 5. Participação cidadã, educação para conservação e 
capacitação. 

Promover a educação e formação para a conservação e uso sustentável para gerar 
consciência cidadã sobre os valores e funções dos manguezais garantindo a participação das 
comunidades locais no planejamento e no desenvolvimento de todas as atividades 
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relacionadas ao uso, proteção, conservação, manejo, desenvolvimento e pesquisados 
manguezais. 

 Subprograma Nº. 6.  Restauração e restabelecimento de áreas alteradas e 
degradadas de manguezais. 

Alcançar a restauração e o monitoramento de áreas de manguezal alteradas, 
degradadas e críticas, identificadas pelas comunidades locais e em estudos realizados por 
Invemar, as CAR, as CDS e o Projeto Manguezais da Colômbia. 

 Subprograma Nº. 7.  Projetos Produtivos Pilotos. 

Desenvolver Projetos produtivos piloto, que beneficiem as comunidades dos 
manguezais e áreas circundantes. 

 Subprograma Nº. 8.  Atualização e aplicação de normas sobre manguezais 

Revisar e analisar para ajuste e atualização das normas vigentes sobre manguezais no 
país e adotar mecanismos para sua correta e adequada divulgação e aplicação. 

 Subprograma Nº. 9.  Sistema de informação de manguezais. 

Estabelecer um sistema eficaz e eficiente para uma rede de informação que contenha 
bases de dados para facilitar o conhecimento e intercâmbio como ferramenta para a 
conservação e o uso sustentável dos manguezais. 

 Subprograma Nº. 10.  Fortalecimento Institucional 

Alcançar o fortalecimento das CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) e CDR 
(Corporaciones para el Desarrollo Sostenible) com jurisdição em áreas de manguezal, para 
que eles tenham a capacidade operacional essencial para executar com precisão as funções de 
sua responsabilidade, com relação a gestão dos manguezais. 

 Subprograma Nº. 11.  Seguimento de ações nacionais 

Determinar e implementar as ferramentas necessárias para realizar um permanente e 
oportuno monitoramento das ações relacionas a conservação e uso sustentável dos 
manguezais do país. 

Neste último subprograma está proposto o sistema de governança do programa, com a 
proposta de criação de um Comitê Nacional de Manguezais dentro da Comissão Nacional de 
Manejo Integrado de Áreas Costeiras com uma adequada representação de instituições, 
comunidades e indivíduos ligados ao ecossistema de mangue, para contribuir para o seu bom 
uso, administração e manejo sustentável e como um órgão técnico e consultivo para o 
desenvolvimento programa. 



61 
 

2.1.3.2 Plano de Ação Regional para a Conservação dos manguezais 
no Pacífico Sudeste (PAR-Manglares) (CPPS 2015). 

Apesar de sua grande importância ecológica, cultural, social e económico para o 
desenvolvimento sustentável, os manguezais estão sob pressões humanas graves que 
ameaçam a sua conservação a longo prazo na região Sudeste do Pacífico. 

Em resposta ao declínio e degradação dos manguezais na região, os países que 
compõem o Plano de Ação para a Proteção do Meio Ambiente Marinho e Áreas costeiras do 
Sudeste do Pacífico, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Chile decidiram participar na 
elaboração e implementação de um plano de ação regional para a conservação dos 
manguezais no Sudeste do Pacífico -PAR-Manglares. 

O PAR-Manglares inclui as áreas costeiras da Colômbia, Equador, Panamá e Peru no 
Oceano Pacífico. O Chile, embora não tenha o ecossistema manguezal em seu interior, se uniu 
ao PAR Manglares com o objetivo de fortalecer a gestão de outras zonas úmidas costeiras no 
seu território. A visão de longo prazo do PAR-Manglares é para garantir o fluxo de serviços 
ambientais, proteção, recuperação e uso sustentável dos manguezais, através da cooperação 
regional entre os países do Pacífico Sudeste.  

O objetivo geral do PAR-Manglares é ajudar os governos participantes a reforçar 
políticas e programas para a proteção, recuperação e uso sustentável dos manguezais na 
região. Este Plano visa proporcionar um enquadramento adequado para a implementação das 
atividades de cooperação regional com base no respeito pela soberania e as prioridades dos 
Governos participantes. 

O PAR-Manglares tem sete componentes com suas respectivas ações prioritárias: 

1. Atualização de políticas e instrumentos legais e econômicos. 

Este componente contempla a análise e intercâmbio de informações sobre políticas e 
instrumentos legais para a gestão de manguezais dos países participantes e se necessário a 
elaboração e adoção de novas propostas para os mesmos.  

2. Apoio a pesquisa e monitoramento 

O objetivo deste componente é propiciar a geração de conhecimento, o fomento de 
projetos colaborativos de pesquisa, formação e capacitação relacionados com a proteção, 
recuperação e uso sustentável dos manguezais, incluindo o desenvolvimento de redes 
científicas, acadêmicas e de conhecimentos tradicionais das comunidades locais. Entre a ações 
prioritárias estão a formação de gestores, cientistas e estudantes, através de cursos regionais, 
programas de pós-graduação e intercâmbio de pesquisadores de universidades e institutos de 
pesquisa; a utilização de metodologias e protocolos para coleta e análise de informações 
prioritárias para o planejamento e gestão integrada dos manguezais, incluindo a realização de 
um inventário regional e estudo multi-temporal dos manguezais no Pacífico Sudeste; a  
concepção e implementação de um sistema de monitoramento socioambiental para avaliar 
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periodicamente o status dos manguezais e do impacto social e econômico de diferentes 
estratégias de gestão. A incorporação de mangues em sistemas de informação nacionais e 
regionai, administrado pelo CPPS / Plano de Ação do Sudeste do Pacífico. 

3. Medidas para a proteção dos manguezais 

Este componente contempla a análise de lacunas e a identificação de áreas prioritárias 
de manguezais para a incorporação nos sistemas nacionais de áreas protegidas, bem como a 
criação e a consolidadação de áreas protegidas, com diferentes modelos de governança, 
incluindo áreas de conservação comunitária. Propostas para criação e consolidação de sítios 
Ramsar e outros modelos de estratégias de manejo em diferentes escalas, como reservas da 
biosfera, biocorredores e etc. 

4. Promover o uso sustentável e alternativas produtivas 

Esta promoção se dará por meio de avaliação dos serviços ecossistêmicos gerados por 
manguezais e a concepção de mecanismos de compensação destes serviços; pelo intercâmbio 
e sistematização de experiências sobre a gestão e uso sustentável dos recursos biológicos e 
ainda pela compensação por serviços ecossistêmicos gerados pelos manguezais. Serão 
realizadas oficinas com representantes locais para a troca de conhecimentos, práticas e 
tecnologias que contribuem para uma utilização sustentável dos manguezais, com ênfase no 
desenvolvimento e fortalecimento de alternativas produtivas sustentáveis. Fomento a estudos 
que facilitam o uso sustentável, a devida comercialização e consumo responsável de produtos 
de mangue, a partilha justa e equitativa dos benefícios, a fim de melhorar a qualidade de vida 
das comunidades que dependem dos recursos naturais. 

5. Apoiar a recuperação e restauração dos manguezais 

Este componente contempla a troca e sistematização de experiências sobre a 
recuperação e restauração dos manguezais que foram afetados ou transformados por 
atividades humanas ou fenômenos naturais e a elaboração de diretrizes técnicas para a 
recuperação e restauração dos manguezais na região. 

6. Promoção da educação e comunicação ambiental 

Este componente se dará através de intercâmbio e sistematização de experiências de 
programas e projetos de educação e comunicação ambientais sobre manguezais na região. 
Compreende ainda a elaboração e implementação de uma estratégia de comunicação que vise 
a proteção, recuperação e uso sustentável dos manguezais, com ênfase nas comunidades 
locais e ainda, a difusão do PAR-Manglares entre diferentes atores e setores relacionados com 
a gestão integrada dos manguezais. 

7. Gestão para mobilização de recursos 

Este componente contempla a elaboração, apresentação e a negociação de propostas 
regionais para ajudar as agências e organizações parceiras, para mobilizar assistência técnica e 
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financeira para a implementação do PAR-Manglares e ainda, o estabelecimento de acordos de 
cooperação e alianças estratégicas com agências multilaterais e organizações não-
governamentais nacionais e internacionais (ONGs). 

O PAR-Manglares faz parte do Plano de Ação para a Proteção do Meio Marinho e 
Zonas Costeiras do Sudeste do Pacífico, do qual atua como Secretaria Executiva da Comissão 
Permanente do Pacífico Sul (CPPS). A execução do PAR-Manglares será coordenada pelos 
Pontos Focais Nacionais do Plano de Ação do Pacífico Sudeste. 

A implementação do plano será acompanhada por um grupo de peritos sobre 
manguezais indicados pelo governo de cada país, a ser criado através da CPPS. Este grupo se 
reunirá regularmente para avaliar os avanços de execução, recomendar e assessorar em 
relação a novos projetos e ações prioritárias para a gestão integral dos manguezais. 

Em sua fase inicial, a implementação do PAR-Manglaress será apoiada, técnica e 
financeiramente, pela UNESCO, CI e Hivos. O Plano indica que o PAR-Manglares se 
desenvolva, espera-se que os governos participantes possam assumir progressivamente a 
maior parte das responsabilidades financeiras. 

2.1.3.3 Indonésia 

Indonésia é o país com o maior arquipélago tropical do mundo, com 13.466 ilhas e 
95.181 Km² de linha de costa. A área costeira é geralmente composta por manguezais, gramas 
marinhas e recifes de corais. Os manguezais são os mais extensos do globo (27%), com pelo 
menos 92 espécies (ainda se tem outros estudos menos conservadores que apontam a até 202 
espécies de mangue). A cobertura vegetal é de 3.244 milhões de ha (dados de 2009).  

A extensão dos manguezais em 1982-1984 era de 4.350 milhões de ha, isso evidencia 
uma perda relevante devida á:  

 Conversão de uso do solo, principalmente devido a aquicultura12. 

 Uso direto da floresta de mangue: produção de carvão e madeira de construção.  

Um 65% da população mora numa faixa de até 50 km da costa, isso determina 
imediatamente o tipo e tamanho de pressões antrópicas a área marinha e costeira. Essa 
situação é exacerbada pelos efeitos das mudanças climáticas (temperatura e nível dos 
oceanos) e os desastres naturais13. A área é objeto de conflitos entre atores que lutam para 
usos diversos e às vezes não compatíveis.  

Não existe uma legislação específica para manguezais, a exceção do Decreto 
Presidencial 73/2012; os atos normativos se referem á área marinha e costeira em geral. A 
Indonésia possui um arcabouço normativo entre os mais vastos e articulados: 26 atos e leis, 12 
                                                 
12 A área perdida pela conversão se estima em 1.6 milhões de ha. Algumas áreas foram mais exploradas, 
notadamente as áreas de Java e Sumatra, cuja perda é de aproximadamente 90% desde 1940 até hoje.    
13 Entre 1961 e 2005, Indonésia vivenciou 21 tsunamis. O Tsunami de Dezembro 2004 causou 300.000 mortes e 
perdas econômicas estimadas em US$ 4.5 bilhões.   
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regulamentações governamentais, 6 decretos ministeriais, centenas de regulamentações e 
ordenamentos provinciais e distritais. A governança é também complexa, existem 18 agências 
públicas envolvidas, nos distintos níveis nacional, departamental e interministerial, o que gera 
sobreposição e falta de clareza nas competências.  

O governo central optou por priorizar cinco atos normativos, para desenvolver 
coerentemente a Estratégia Nacional e o Plano de Ação14 (NSAP, acrônimo em inglês). 

 Ato 27/2007 sobre o Gerenciamento15 Costeiro e de Pequenas Ilhas;  

 Ato 41/1999 e sua revisão Ato 19/2004 sobre recursos florestais;  

 Ato 32/2009 sobre Gestão e Proteção Ambiental;  

 Ato 32/2004 sobre governos locais.  

 Decreto Presidencial 73/2012 sobre a estratégia nacional de gestão do 
ecossistema manguezal.  

O NSAP é a adequação nacional da iniciativa regional MFF (Mangroves For The 
Future) e dialoga com os seus 15 programas de trabalho (PoW pelo acrônimo em inglês), 
adaptando e/ou priorizando os mesmos no âmbito nacional. O governo da Indonésia priorizou 
o enfoque na gestão níveis distrital e local dos ecossistemas marinhos e costeiros, com ênfase 
em:  

PoW 4: conscientizar sobre o valor econômico e usar isso para priorizar, promover e 
apoiar a conservação da costa e as ações de desenvolvimento: visa desenvolver a aplicar 
instrumentos de avaliação simples; gerar informação, incluindo ferramentas SIG; capacitar e 
formar.  

PoW 8: apoiar as iniciativas de meios de vida costeiros e os saberes locais que são 
ambos sustentáveis e que ajudam em manter os ecossistemas naturais: visa desenvolver 
modelos de meios de vida sustentáveis, restauração, boas práticas, ações de base comunitária, 
pescarias; compartilhamento de conhecimentos.  

PoW 9: incrementar a resiliência das comunidades costeiras: visa realizar estudos de 
riscos e vulnerabilidades; ações especificas de adaptação a mudanças climáticas e preparação 
para desastres.   

A implementação é realizada por meio de projetos de pequena escala com foco em 
base comunitária (US$ 5.000 a 25.000), média escala (US$ 25.000 a 100.000) e grande escala 
(US$ 100.000 a 250.000), com foco em gestão territorial integrada. Os principais critérios de 
escolha dos projetos são:  

a) Tamanho e número de ecossistemas envolvidos; 
b) Diversidade ecossistêmica e genética;  

                                                 
14 Disponível em: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins157146.pdf 
15 Nessa ocasião, “management” foi traduzido como gerenciamento em lugar que gestão, para analogia com o 
Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro no Brasil (GERCO).  
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c) Áreas de alimentação e migração;  
d) Espécies endêmicas e/ou espécies vulneráveis e/ou ameaçadas de extinção; e, 
e) Áreas de alta produtividade / importância econômica. 

2.1.3.4 Comparações entre as experiências dos países analisados 

A Colômbia possui uma pequena, mas significativa extensão de manguezal, com 
aproximadamente 370.000 hectares distribuídos entre o mar do Caribe e o oceano Pacífico, 
destes 50% estão em áreas protegidas, mas o foco do Programa não está em áreas protegidas, 
o subprograma que trata de áreas protegidas, fala apenas na necessidade criação de novas 
reservas, e que deverão ser apontadas pelas comunidades. Não menciona nenhuma 
necessidade de adequar ou fortalecer a implementação das áreas protegidas. 

A participação social é um componente forte no Programa da Colômbia, 
principalmente relacionados a inserção das comunidades locais (também envolve índios e 
quilombolas), sendo  transversal a praticamente todos os subprogramas. 

 Foco em zoneamento e planejamento (plano de manejo) das áreas de manguezal, de 
forma geral. 

Este Programa trouxe um subprograma de estratégia financeira, o que faz bastante 
sentido, visto que a maior parte dos nossos “planos” deixam de ser implementados por este 
motivo (plano de manejo, plano de ação entre outros).  

O PAR-Manglares na verdade é um grande pacto entre os países que possuem 
manguezais no Pacífico Sudeste (Colômbia, Equador, Panamá e Peru), em face de grande 
perda e deterioração de áreas de manguezal na região nas últimas décadas. O ponto forte deste 
Plano é o fortalecimento das políticas e programas dos países participantes e a promoção de 
intercâmbio de experiências entre as comunidades que habitam os manguezais nestes países. 

A Indonésia tem vivenciado nas últimas décadas um grande número de eventos 
extremos, o que levou a perda de extensas áreas de manguezais por todo o arquipélago e 
evidenciou o importante papel dos manguezais na redução dos impactos causados pelos 
tsunamis. Tal cenário motivou a elaboração de uma estratégia nacional e plano de ação com 
foco na proteção dos manguezais e adaptação a mudanças climáticas e preparação para 
desastres. 

No Brasil, como a maior parte dos manguezais já se encontra sob a proteção de 
unidade de conservação (87%), em especial das categorias de Área de Proteção Ambiental e 
Reserva Extrativista, a estratégia de conservação dos manguezais deverá ter foco no 
fortalecimento do seu sistema de áreas protegidas, adaptando as ferramentas de gestão das 
UC, atendendo às especificidades dos manguezais, como os planos de manejo, acordos de 
gestão, planos de proteção, conselhos deliberativo/consultivo. 
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2.2 A PROPOSTA DE UM PLANO NACIONAL PARA 
CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DOS MANGUEZAIS EM 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. 

Os estudos, pilotos, arcabouço legal proposto e lições aprendidas do Projeto 
Manguezais do Brasil e outras iniciativas nacionais e internacionais relevantes para os 
manguezais foram utilizadas para desenvolver um plano nacional que contemple a 
conservação e o uso sustentável dos manguezais do Brasil com abordagem integrada e 
baseada em sistemas para a conservação e uso sustentável desse ecossistema. Entendemos por 
plano o documento mais abrangente e geral, que contém estudos, análises situacionais ou 
diagnósticos necessários à identificação dos pontos a serem atacados, dos programas e 
projetos necessários, dos objetivos, estratégias e metas de um governo, de um Ministério, de 
uma Secretaria ou de uma Unidade (Teixeira, 2012). Neste sentido, esta proposta se apresenta 
como um plano setorial de longo prazo, pois o intuito é que se insira dentro de uma política 
pública ou plano estratégico mais abrangente que englobe toda a área nacional, com 
ocorrência do ecossistema manguezal, dentro ou fora de unidades de conservação, como por 
exemplo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro Marinho, aprovado pela Lei 7.661 de 16 
de maio de 1988.  

Este plano está estruturado em cinco grandes eixos interconectados e 
interdependentes. Propomos dois eixos temáticos, o eixo de Conservação dos Manguezais e o 
eixo de Promoção do Uso Sustentável dos Recursos Naturais; e três eixos transversais, que 
perpassam por cada um dos outros eixos, que são: Geração de Conhecimento, Gestão de 
Conhecimento e Fortalecimento e Geração de Instrumentos de Fomento.  

Cada um destes eixos está integrado por um conjunto de linhas de ação estratégicas 
para a conservação e o uso sustentável dos manguezais. Estas linhas foram priorizadas com 
base na análise das principais ameaças que o ecossistema enfrenta e as ações que estão sendo 
realizadas para sua mitigação ou adaptação. Isto significa que em revisões periódicas e 
temporais deste plano, estas linhas de ação podem mudar conforme o surgimento ou 
desaparecimento das ameaças. Portanto estas linhas de ação estratégicas se constituem como 
uma base orientadora e estratégica para o desenvolvimento de atividades a nível nacional, 
regional ou local, que podem ser implementadas por diferentes instituições tanto públicas 
como da sociedade civil organizada.  

Porém, o intuito deste Plano é também servir de guia para o desenvolvimento de 
programas de governo, entendendo por programa um conjunto de projetos relacionados, 
gerenciados de modo coordenado, a fim de obter benefícios não disponíveis se gerenciados 
individualmente”. Um aspecto importante do programa é que ele é orientado a benefícios 
(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2011). 

O processo de elaboração do Programa deverá ser norteado por amplo debate 
participativo e pactuado com os atores envolvidos com o tema, especialmente os povos e 
comunidades tradicionais usuárias dos manguezais brasileiros, os diferentes setores da 



67 
 

administração pública que tenham competências sobre os temas e eventuais representantes de 
fundos de financiamento de projetos. Deverão ser realizadas consultas com órgãos federais, 
estaduais e municipais, conselhos de UC, ONG, organizações da sociedade civil, 
universidades e outras instituições de pesquisa, e setores relevantes para discutir e formalizar 
compromissos e para a implementação dos objetivos de médio e longo prazo do Programa. 

As agências do SISNAMA, particularmente o Ministério do Meio e Ambiente, o 
ICMBIO e os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, serão responsáveis pela 
implementação da versão final do Programa em parceria com ONG, universidades locais e 
centros de pesquisa, e buscarão estabelecer parcerias com setores relevantes, como os de 
aquicultura, turismo e pesca. Será necessário fortalecer as instâncias necessárias para a efetiva 
atuação da Comissão Técnica Nacional sobre Manguezal, no âmbito da Comissão Nacional de 
Zonas Úmidas – CNZU/MMA para acompanhar a elaboração e a implementação do plano e 
programas que sejam desenvolvidos. Faz-se necessário que a comissão de manguezais tenha 
em sua composição representações de órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, bem 
como representantes de povos e comunidades tradicionais de unidades de conservação. 

A seguir serão detalhados os eixos e linhas de ação do programa: 

2.2.1 Eixo Temático 1: Ações Necessárias para a Conservação 
(Proteção)  

Este eixo tem por finalidade estabelecer um conjunto de prioridades para a 
conservação do ecossistema manguezal. As linhas de ação deste Eixo têm dois objetivos, por 
um lado mitigar os impactos decorrentes das principais ameaças que o ecossistema sofre e por 
outro realizar o manejo adaptativo do ecossistema de forma a evitar, na medida do possível os 
impactos negativos que possam vir a afetar em um futuro próximo a integridade do 
manguezal, como por exemplo, as mudanças climáticas.  

Isto não significa que estas linhas de ação propostas não possam ser modificadas, 
conforme as ameaças e impactos diminuam, ou incrementadas, no caso de outras potenciais 
ameaças comecem se materializar.  

2.2.1.1 Linha de ação: Macroplanejamento espacial. 

Conforme o exposto anteriormente, 87% da área de manguezal no Brasil está 
protegida por meio de unidades de conservação nas três esferas: federal, estadual e municipal. 
E das diferentes categorias, uso sustentável e proteção integral. Neste sentido, cada tipo de 
unidade de conservação trabalha o planejamento territorial por meio de instrumentos como o 
plano de manejo e o zoneamento. Porém este planejamento não tem uma visão do ecossistema 
como um todo, gerando, em ocasiões, um desequilíbrio entre áreas destinadas para uso de 
interesse público, áreas de preservação, áreas de uso para extrativismo entre outras. Os 
manguezais vêm sofrendo grande impacto com as atividades de carcinicultura, expansão 
urbana, Indústria pesqueira, agricultura, extração de madeira e mudanças no clima, entre 
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outros. Neste sentido um macroplanejamento territorial com base nos mapas de cobertura 
vegetal, diagnósticos e análises de vulnerabilidade contribuiriam para um melhor 
planejamento de áreas destinadas a diferentes fins, equilibrando, desta forma áreas de uso, 
extrativismo preservação, recuperação e restauração entre outros.  

Podemos considerar que este macroplanejamento oferecerá umas diretrizes territoriais 
para atender a criação de novas unidades de conservação, novas licenças de uso e 
desmatamento de manguezal e áreas que precisam de maior atenção para sua recuperação, 
assim como favorecer a integração e articulação entre as diferentes esferas de governo para 
definição conjunta de aões que afetam ao manguezal, entre outras.  

2.2.1.2 Linha de ação: Controle de recursos hídricos 

A maioria dos estuários no Brasil está sujeita a pressões antrópicas, por conta da 
implantação de cidades, zonas portuárias e atividades agrícolas. Isto, em muitas ocasiões 
impacta negativamente considerando a grande carga de efluentes domésticos e industriais sem 
o devido tratamento que é despejado nas águas. Dos 27 estados da União, 17 tem área costeira 
com 13 capitais na beira-mar, algumas das quais, contando com a região metropolitana, 
contam com aproximadamente 40 milhões de habitantes (87 hab/km²).  

Por outro lado, este desenvolvimento de regiões e a pressão sobre as bacias 
hidrográficas intensificam a necessidade de água, por vezes, causando conflitos quanto aos 
seus usos. Isso afeta negativamente em termos de quantidade e, principalmente, quanto à 
qualidade de recursos hídricos disponíveis.  

A qualidade hídrica depende diretamente da quantidade de água existente para 
dissolver, diluir e transportar as substâncias benéficas e maléficas para a biota que compõe as 
cadeias alimentares. A maioria dos corpos d’água que passam por áreas urbanas são utilizados 
como evacuadores de águas servidas e depósito de resíduos sólidos. A alta carga de 
nutrientes, presente nos esgotos domésticos e insumos agrícolas propicia o aumento da 
eutrofização dos recursos hídricos, alterando as características naturais da água.  

Os manguezais absorvem o impacto desses processos antrópicos, assim como tem, um 
importante papel na mitigação desses mesmos impactos, devido á capacidade de regulação 
próprias do ecossistema.  

Assim faz-se necessária a execução de monitoramento da qualidade e quantidade das 
águas nas porções estuarinas ocupadas pelo manguezal, e a articulação com os Comitês de 
Bacia Hidrográfica, para que os resultados do monitoramento gerem consequências nos 
processos de tomada de decisões e na gestão das atividades humanas a jusante das bacias, 
onde a maioria dos problemas é gerada. 
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2.2.1.3 Linha de ação: Proteção de espécies ameaçadas 

Atualmente, as principais causas que põem em risco as espécies dos manguezais são a 
degradação e a fragmentação de suas áreas naturais, através da agricultura, pesca 
desordenada, expansão urbana, poluição, aquicultura e introdução de espécies exóticas.  

Uma das estratégias do governo brasileiro para combater as ameaças sobre as espécies 
é a elaboração dos Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de 
Extinção ou do Patrimônio Espeleológico (PAN), que são políticas públicas, pactuadas com a 
sociedade, que identificam e orientam as ações prioritárias para combater as ameaças que 
põem em risco populações de espécies e os ambientes naturais e assim protegê-los. Para tentar 
proteger as espécies dos manguezais, foi elaborado o Plano de Ação Nacional para a 
Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Econômica do Ecossistema 
Manguezal (PAN Manguezal), que contempla 74 espécies, 20 das quais ameaçadas em âmbito 
nacional (Portarias do MMA nº 444 e 445/2014) e outras 45 espécies de importância 
socioeconômica que embora não estejam ameaçadas, são candidatas em potencial. 

No mínimo 750 espécies, entre flora e fauna, apresentam pelo menos uma fase de seu 
ciclo de vida dependente do manguezal. Com isso, existem ainda outros PANs relacionados 
com área costeira e que envolvem espécies que de alguma forma estão atrelados aos 
manguezais (peixe boi, boto cinza, aves limícolas, tubarões etc.). O governo brasileiro está 
elaborando o plano de recuperação do caranguejo Guaiamun (Cardisoma guanhumi), que 
prevê medidas de conservação e uso sustentável do recurso. 

O objetivo desta linha é impulsionar às políticas públicas voltadas a conservação das 
espécies ameaçadas de extinção dos manguezais brasileiros. 

2.2.1.4 Linha de ação: Recuperação e restauração de manguezais 

Estima-se que 25% dos manguezais brasileiros tenham sido destruídos desde o 
começo do século vinte, e muito dos que ainda existem são classificados como vulneráveis ou 
ameaçados de extinção, conforme o exposto anteriormente. A situação é particularmente séria 
nas regiões Nordeste e Sudeste, que apresentam um grande nível de fragmentação, e 
estimativas recentes sugerem que cerca de 40% do que foi um dia uma extensão contínua de 
manguezais foi suprimido. 

Assim faz-se necessária a elaboração de um plano estratégico para recuperação e 
reabilitação de áreas degradadas e críticas de manguezal no Brasil, atendendo aos critérios de 
vulnerabilidade, nível de degradação e regionalização.  

Com um planejamento neste nível e em complementação com outras ações aqui 
propostas, será possível manter a integridade ecossistêmica tanto em cobertura vegetal como 
em qualidade ambiental das áreas de manguezal. 
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2.2.2 Eixo Temático 2: Ações Necessárias para Promoção do Uso 
Sustentável dos Recursos Naturais   

Nas unidades de conservação federais do grupo Uso Sustentável (US), que possuem 
populações tradicionais em seu interior (Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais, Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável e Área de Proteção Ambiental), é permitido o uso 
sustentável dos recursos naturais pelas comunidades residentes. Estas atividades se 
constituem em fontes alternativas de renda, trabalhadas dentro de preceitos sustentáveis e 
envolvendo a gestão participativa com populações. Na região costeira habitam inúmeras 
populações que dependem da pesca e do extrativismo vegetal para sua sobrevivência e 
reprodução social. Assim, a conservação dos recursos pesqueiros é considerada uma questão 
estratégica desde o ponto de vista ambiental, como social e econômico do país.  

O objetivo deste eixo é promover a melhoria das condições de produção e 
comercialização dos recursos dos manguezais, em bases mais sustentáveis e sem 
comprometer a integridade do ecossistema. 

2.2.2.1 Linha de ação: Desenvolvimento de cadeias e arranjos 
produtivos locais. 

Por cadeias produtivas da sociobiodiversidade entendemos um sistema integrado, 
constituído por atores interdependentes e por uma sucessão de processos de educação, 
pesquisa, manejo, produção, beneficiamento, distribuição, comercialização e consumo de 
produto e serviços da sociobiodiversidade, com identidade cultural e incorporação de valores 
e saberes locais e que asseguram a distribuição justa e equitativa dos seus benefícios. (Plano 
Nacional para Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, MMA, 2010). Este 
mesmo plano define Arranjos Produtivos Locais como agrupamentos de empreendimentos de 
um mesmo ramo, localizados em um mesmo território, que mantêm algum nível de 
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com os demais atores locais 
(governo, pesquisa, ensino, instituições de crédito). Portanto esta abordagem permite uma 
visualização das atividades produtivas de forma integral e sistêmica. 

Entre as principais cadeias de produtos nos manguezais brasileiros estão a pesca 
artesanal e o extrativismo (coleta de caranguejos, os moluscos e as ostras). Apesar da escassez 
de dados sobre a produção pesqueira em áreas de manguezais no Brasil, estima-se que, em 
alguns estados, a contribuição desses ecossistemas chegue a quase 50% da produção total da 
pesca artesanal. Mas as comunidades extrativistas costeiras vivem, na sua maioria, em 
situação de pobreza extrema, seja porque os recursos dos quais eles sobrevivem já se 
encontram escassos devido a captura intensa e desordenada e seus ambientes degradados pela 
expansão urbana, poluição, extração de madeira ou mesmo pela desorganização das cadeias 
produtivas, que não privilegiam esses pequenos produtores, pois o maior ganho econômico 
fica com os elos intermediários, que geralmente não são da comunidade. 

A finalidade, portanto é a de promoção e fortalecimento destas atividades econômicas 
tradicionais das comunidades, em bases mais sustentáveis, sem comprometimento do 



71 
 

ecossistema manguezal. Todas as ações voltadas à melhoria e revitalização das cadeias 
produtivas deverão levar em consideração o favorecimento dos pequenos produtores, seja na 
produção ou no melhor aproveitamento e comercialização dos recursos, inclusive contando 
com linhas de financiamento adequadas.  

2.2.2.2 Linha de Ação: Articulação de mecanismos de crédito e 
fomento as cadeias produtivas. 

As cadeias produtivas vinculadas com os produtos do manguezal dentro de Unidades 
de Conservação estão maioritariamente atreladas à pesca artesanal. Neste sentido pode ser 
verificada uma lacuna na existência de instrumentos que apoiam o desenvolvimento e 
fortalecimento desta atividade, nos moldes existentes para a agricultura familiar, por exemplo.  

Neste sentido se torna fundamental apoiar a gestão e o funcionamento de unidades 
integrantes da cadeia produtiva pesqueira, conforme o proposto na linha de ação anterior, para 
obter produtos com maior valor agregado, a melhoria das condições sanitárias e o apoio ao à 
comercialização de pescados.  

Portanto o objetivo desta linha é implementação de medidas de fomento e mecanismos 
de crédito de fácil acesso as comunidades, como por exemplo a Adaptação dos instrumentos 
de crédito rural, visando uma adequação das linhas que atendem demandas do setor como a de 
compra e modernização de embarcações, apetrechos de pesca, formas de armazenamento 
entre outras.  

A última finalidade é a de fomentar o estímulo do consumo e da participação destes 
produtos no mercado institucional como o Programa de Aquisição de Alimentos entre outros, 
e a valorização com preços adequados no mercado em geral.  

2.2.2.3 Linha de ação: Cadastramento de beneficiários de unidades 
de conservação de uso sustentável 

As unidades de conservação possuem diagnósticos socioeconômicos que apontam as 
principais atividades econômicas que são desenvolvidas dentro dos seus limites, neste 
diagnóstico são apontadas as cadeias de arranjos produtivos existentes, porém mesmo tendo 
esta visão geral de como as atividades econômicas se desenvolvem, e consequentemente com 
uma base de informações estruturadas sobre tais atividades que possibilitam a definição de 
políticas públicas orientadas ao desenvolvimento deste setor. Neste sentido se torna 
necessário elaborar um cadastramento dos beneficiários das UCs que detalhe a atividades 
econômicas desenvolvidas. Isto contribuirá na hora de definir quem são os beneficiários das 
políticas públicas, e como desenvolver os mecanismos de gestão específicos para cada setor.  

2.2.2.4 Linha de ação: Pagamento por serviços ambientais 

Os ecossistemas são responsáveis pela provisão de serviços ecossistêmicos, benefícios 
fornecidos pelo meio ambiente, utilizados pelos seres humanos para a manutenção de sua vida 



72 
 

e bem-estar. Tradicionalmente, os serviços ecossistêmicos são divididos em quatro categorias, 
cada uma reunindo os serviços de acordo com o tipo de benefício: serviços de provisão; 
serviços de regulação; serviços de suporte; serviços culturais.  

Os manguezais são responsáveis pela oferta de diversos serviços ecossistêmicos. Os 
mais relevantes para a região são os serviços de fornecimento de recursos pesqueiros, fixação 
de carbono, proteção costeira e turismo. O fluxo de benefícios dos quais dependem diversas 
comunidades é estimado em cerca de R$937/ha ao ano. Na economia das Resex costeiras com 
manguezais, destaca-se a dependência das populações aos serviços de provisão, especialmente 
aos recursos pesqueiros. 

O pagamento ou a compensação por serviços ambientais consiste na transferência de 
recursos (monetários ou outros) a quem ajuda a manter ou a produzir os serviços ambientais. 
A valoração econômica produz informações sobre a importância de mudanças na realidade 
causadas pela realização de projetos, políticas públicas, ou pelo acontecimento de eventos 
como desastre ambientais. Isso permite valor os serviços e dimensionar o custo de políticos 
que pretendem realizar pagamentos por serviços ambientais.  

Assim faz-se necessária a valoração dos principais serviços na escala regional e/ou 
local, e a priorização de alguns serviços ambientais com vista em dimensionar possíveis 
pagamentos no âmbito de políticas públicas. O pagamento por serviços ambientais permitirá 
valorizar a função do ecossistema frente à sociedade civil, e por outro diminuir a pressão 
sobre os recursos. 

2.2.3 Eixo Transversal 3: Geração de Conhecimento: Monitoramento 
Participativo da Biodiversidade e Pesquisa. 

Existem vários estudos e informações sobre o ecossistema manguezal na literatura 
tanto nacional como mundial. Porém estes estudos nem sempre oferecem uma visão mais 
global e não possuem atualizações. No Brasil, os estudos existentes são, normalmente, 
regionais, dificultando a obtenção de informações mais abrangentes para uma gestão 
integrada de todo o ecossistema. Outra constatação foi a existência de divergências de dados 
nas publicações sobre o ecossistema, principalmente em relação a área de manguezal existente 
e degradada. Importante também ressaltar a ausência de informações continuadas sobre os 
manguezais que sirvam de base para uma avaliação da integridade ecossistêmica.  

A elaboração de um Atlas Nacional dos Manguezais16 é indispensável para contar com 
informações de referência, porém, é importante prever também um conjunto de linhas de ação 
que contribuam para a obtenção de dados e informações que subsidiem a tomada de decisões.  

Portanto o objetivo deste Eixo é promover a coleta de dados e obtenção de 
informações que contribuam para a identificação de impactos causados por mudanças 
climáticas e sobre impactos antrópicos para subsidiar na tomada de decisões para gestão 

                                                 
16 O Projeto Manguezais do Brasil lançará o Atlas dos Manguezais do Brasil ainda este ano. 
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adaptativa das UC. Tais informações contribuirão também para divulgação, conscientização e 
sensibilização da sociedade civil. 

É importante ressaltar que o entendemos por monitoramento participativo aquele 
realizado pelas comunidades tradicionais, povos indígenas e outras populações locais que 
dependem diretamente de recursos naturais para sua subsistência e economia, em colaboração 
com governo, academia, e a sociedade civil organizada. Para a implementação deste eixo e as 
linhas de ação aqui elencadas, se propõe seguir os princípios e diretrizes estabelecidas na 
Carta de Manaus17. Esta Carta, elaborada por diferentes instituições do mundo todo tem como 
base que a participação local no monitoramento resulta em aceleração da tomada de decisão 
com vistas ao manejo sustentável dos recursos, em comparação com dados obtidos 
exclusivamente no contexto acadêmico. 

2.2.3.1 Linha de ação: Monitoramento participativo da 
biodiversidade 

O grande desafio da conservação da biodiversidade dos manguezais é dado pela franca 
expansão das atividades econômicas nos ambientes preservados ou pouco alterados causando 
severas intervenções e impactos. Os impactos destas atividades são em grande parte ainda 
desconhecidos e se somados as consequências das alterações climáticas, podem ser mais 
desastrosos ainda. É necessária a busca pelo conhecimento qualificado para reduzir as 
incertezas sobre as consequências do acelerado desenvolvimento econômico do país, tentando 
compatibilizá-lo com conservação da biodiversidade dos manguezais. 

Objetivo desta linha é obter informações através do monitoramento dinâmico e 
adaptável a distintas situações ou propostas com serie temporal de dados de biodiversidade do 
manguezal e que sirvam de base para uma avaliação da integridade ecossistêmica, 
subsidiando a gestão adaptativa das UCs, garantir o uso sustentável dos recursos naturais e a 
elaboração de políticas públicas em múltiplas escalas. Permitindo assim a tomada de decisão 
necessária para mitigar o problema de maneira ágil e a implantação de medidas de adaptação. 

O alcance dos objetivos do monitoramento da biodiversidade se dará através da 
implementação da Estratégia Integrada de Monitoramento da Biodiversidade de Manguezal 
em Unidades de Conservação Federais, que integra a vertente de monitoramento marinho-
costeiro do Programa Nacional de Monitoramento da Conservação da Biodiversidade em 
Unidades de Conservação Federais e de Espécies Ameaçadas, elaborado pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade/ Projeto Manguezais do Brasil. 

2.2.3.2 Linha de ação: Monitoramento participativo dos recursos de 
interesse socioeconômico 

O manguezal oferece uma série de recursos naturais que, quando manejados de forma 
sustentável, oferecem uma ampla gama de usos (desde medicinais, de construção de 

                                                 
17 http://www.monitoringmatters.org/publications/Carta%20de%20Manaus%20PORT.pdf 
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embarcações, de consumo e comercialização). Talvez um dos mais importantes recursos de 
interesse socioeconômico no manguezal seja o referente aos produtos de pescarias, relevantes 
tanto para a subsistência (autoconsumo) como para desenvolvimento econômico das 
comunidades litorâneas. Nas unidades de conservação, algumas espécies podem apresentar 
estoques reduzidos devido à pressão pelo uso e pela alteração do habitat. O monitoramento 
destes recursos é fundamental para a conservação do manguezal, permitindo assim, a 
avaliação da efetividade de conservação, ordenamento e uso sustentável dos recursos naturais 
nas unidades de conservação. 

O objetivo desta linha é obter informações sobre o impacto do uso dos recursos 
naturais para identificar sua sustentabilidade, subsidiando assim a tomada de decisões para a 
melhora da gestão de unidades de conservação. Isto se reflete na definição de medidas de 
manejo e ordenamento e na elaboração de políticas públicas voltadas ao manejo dos recursos 
utilizados pelas comunidades tradicionais.  

2.2.3.3 Linha de ação: Pesquisa científica  

Embora tenha aumentado o interesse dos pesquisadores pelo ecossistema manguezal, 
ainda é considerada escassa a produção de estudos, são necessárias informações sobre 
funções, ecologia, populações, hidrodinâmica, relações com outros ecossistemas costeiros e 
real valor econômico e ecológico dos bens e serviços dos manguezais brasileiros. Existem 
também lacunas de conhecimento com relação às melhores práticas de uso sustentável dos 
recursos naturais do manguezal.  

O objetivo é estimular e facilitar a capacidade científica do país para maior geração do 
conhecimento sobre o ecossistema manguezal, contribuindo para o correto manejo, uso 
sustentável e conservação do ecossistema. 

2.2.4 Eixo Transversal 4: Gestão do conhecimento integrado, adequado 
à realidade dos manguezais 

Um dos fatores de sucesso para alcançar metas e objetivos estratégicos e melhorar o 
desempenho tanto dentro da administração pública, em todas suas esferas, como na área 
organizacional, em geral, é a implementação de um método para mobilizar o conhecimento.  

Neste contexto a gestão do conhecimento se apresenta como a metodologia mais 
adequada, entendida esta como, o método integrado de criar, compartilhar e aplicar o 
conhecimento para aumentar a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; e 
contribuir para a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração 
pública e para o desenvolvimento brasileiro. Ferreira Batista, 2012. 

A gestão do conhecimento envolve diferentes processos integrados ou atividades 
estratégicas, como a identificação de lacunas de conhecimento; a geração do conhecimento 
por diferentes meios, tanto científicos como tradicionais (ambos abordados no eixo de geração 
do conhecimento); o armazenamento do conhecimento que normalmente envolve técnicas e 
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ferramentas tecnológicas; o compartilhamento do conhecimento por meio de capacitações, 
conscientizações, intercâmbios entre outros; e a aplicação do conhecimento que deve verse 
refletido na gestão integrada das unidades de conservação. 

Neste contexto, a geração e gestão do conhecimento teria como finalidade fornecer de 
ferramentas para enfrentar novos desafios, implementar práticas inovadoras de gestão e 
melhorar a qualidade dos processos, produtos e serviços atrelados à gestão das Unidades de 
Conservação com áreas de manguezal.  

2.2.4.1 Linha de ação: Estruturação de um sistema de armazenagem 
e disseminação de informações 

Segundo Ferreira Batista, 2012, a tecnologia viabiliza e acelera os processos de GC 
por meio de práticas efetivas cujo foco central é a base tecnológica. Essas práticas 
(ferramentas, técnicas e metodologias) contribuem para a criação, o armazenamento, o 
compartilhamento e a aplicação do conhecimento. A necessidade de sistematizar, centralizar e 
publicitar as informações vinculadas com o ecossistema manguezal se torna fundamental na 
hora de fortalecer a gestão do conhecimento e das unidades de conservação com áreas de 
manguezal.  

Neste sentido esta linha de ação viria a desenvolver uma rede de informações usando 
ferramentas para depósito, armazenagem e intercâmbio de informações públicas, orientadas e 
acessíveis a diferentes setores da sociedade.  

A consolidação de uma rede de conhecimento para a troca de informações entre os 
diferentes atores da sociedade, academia, governo e centros de pesquisa, também se torna 
fundamental para alcançar o objetivo de ampliar e fortalecer o conhecimento sobre o 
ecossistema manguezal nas suas diferentes vertentes.  

2.2.4.2 Linha de Ação: Fortalecimento da participação social e 
capacitação  

As unidades de conservação de uso sustentável, categoria na qual se insere 83% dos 
manguezais contidos em UC do país, são co-geridas por um Conselho, presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil, quando for o caso, e populações tradicionais residentes, 
conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. Assim mesmo e 
conforme o estabelecido na lei do SNUC, as unidades de conservação podem ser geridas por 
organizações da sociedade civil de interesse público com objetivos afins aos da unidade, 
mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão. Portanto a gestão 
das Unidades de conservação é realizada entre representantes da sociedade civil e 
representantes dos órgãos do governo. Neste sentido se torna fundamental o estimulo à 
participação da sociedade na gestão das unidades de conservação. Porém este estímulo não 
pode ir desagregado de um trabalho de conscientização e capacitação sobre qual é o papel e a 
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importância das unidades de conservação, de valorização do manguezal e da apropriação do 
conhecimento para uma melhor gestão.  

Portanto, o objetivo desta linha de ação é a de incentivar a co-gestão dentro de unidade 
de conservação com uma maior apropriação desta gestão por parte das comunidades 
tradicionais. Para isto é fundamental definir e implementar um programa permanente de 
capacitação orientado a diferentes públicos e de estímulo à co-gestão.  

2.2.4.3 Linha de ação: Capacitação multisetorial 

 A capacitação multisetorial é aquela que envolve vários seguimentos da sociedade 
para uma sensibilização sobre a conservação dos manguezais,, munido-os de conhecimentos e 
possibilidades de criação, solucão de problemas, beneficiando gestores, comunidade científica 
e usuários dos recursos de manguezais. É indispensável a promoção da sensibilização e 
capacitação para aqueles gestores e funcionários públicos que trabalhem ou estejam 
interessados nessa temática.  

Portanto o objetivo desta linha de ação é o de desenvolver um programa de 
capacitação orientado à funcionários públicos integrantes das OEMAs, visando fortalecer a 
capacidade dos órgãos estaduais e locais do SISNAMA responsáveis pelas políticas 
ambientais em suas respectivas jurisdições. Contemplando também aos gestores de UCs 
federais, estaduais e municipais, com a finalidade de desenvolver competências específicas 
para melhorar o manejo das UC com manguezais, incluindo os fundamentos técnicos e legais 
das metodologias de manejo e conservação de manguezais. E finalmente os órgãos setoriais, 
com o intuito de conscientizar os setores e atividades que causam impacto nos manguezais, 
como aquicultura, turismo, indústria, infra-estrutura, pesca e agricultura. 

2.2.5 Eixo Transversal 5: Ações para garantir a implementação e 
fortalecimento do plano  

Conforme o colocado na introdução deste capítulo, este Plano aqui apresentado é um 
conjunto de propostas prioritárias para a conservação e uso dos manguezais no Brasil que 
precisam ser inseridas dentro das políticas públicas e desenvolvidas em programas. Desta 
forma a execução e sustentabilidade no tempo estarão garantidas.  

O objetivo deste eixo é apresentar uma série de linhas de ação que garantam essa 
execução e institucionalização deste programa de forma permanente e estruturada para isso, 
questões como normas e instrumentos de regulamentação, instrumentos de fomento, e 
fortalecimento dos instrumentos de gestão se tornam imprescindíveis e prioritários, conforme 
o descrito a seguir.  
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2.2.5.1 Linha de ação: Instrumentos de Regulamentação e 
Normatização 

O Brasil possui um vasto arcabouço legal de proteção ao ecossistema manguezal, mas 
a maior parte tem repercussão indireta sobre o ecossistema, a Política Nacional de Meio 
Ambiente (Lei nº 6.938/1981), a Lei de Crimes Ambientais - nº 9.605/98, a Lei n. 9.985, de 
18 de julho de 2000, a Lei da Mata Atlântica, nº 11.428/2006, além das Convenções da 
Biodiversidade e de Ramsar, as quais o Brasil é signatário. Entre as normas específicas temos 
o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e algumas resoluções CONAMA (312/02, 341/03, 
303/12) que são relativamente recentes e trazem algumas incoerências conceituais, 
dificultando sua aplicação e fazendo com que áreas importantes continuem sendo degradadas. 
Portanto não existe um marco regulatório efetivo e robusto para o manguezal nem para os 
recursos que nele se encontram.  

Neste contexto faz-se necessária a elaboração, atualização e ajuste de um grande 
marco regulatório especifica para o ecossistema manguezal no qual sejam contemplados não 
só um aumento da proteção, mas também que visem a regulamentação do uso sustentável dos 
manguezais brasileiros. 

Esta linha de ação deve ir atrelada com o eixo de gestão e divulgação do 
conhecimento, pois é fundamental propor mecanismos que assegurem a aplicação das normas 
como, por exemplo, socialização das normas através de seminários, capacitações e divulgação 
em geral, mobilizando a sociedade para entender e valorizar o a conservação do manguezal 
como mecanismo de pressão para cumprimento da legislação vigente. 

2.2.5.2 Linha de ação: Instrumentos de Fomento para a conservação 
e uso sustentável do ecossistema manguezal. 

Por instrumento de fomento entendemos a atividade institucional que se propõe a 
promover incentivos econômicos objetivando o desenvolvimento sustentável. Utiliza 
instrumentos fiscais, tributários e creditícios diversos por meio dos quais os agentes 
econômicos se dispõem, em contextos específicos, a desenvolver atividades produtivas de 
bens e serviços, inclusive de geração de conhecimentos e tecnologias para a 
sustentabilidade18. 

Entre os tipos de fomento estão o estímulo à produção e desenvolvimento sustentáveis, 
à produção de conhecimento, à conservação do manguezal, à promoção de incentivos fiscais, 
creditícios e tributários, todos estes temas abordados ao longo dos eixos e linhas de ação aqui 
propostos.  

Porém e quando falamos de unidades de conservação devemos considerar que um dos 
maiores gargalos para a gestão do SNUC, é garantir recursos financeiros para implementação 
das UC, especialmente para as costeiro marinhas onde o déficit de financiamento é menor em 

                                                 
18 http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/economia-verde/instrumentos-econ%C3%B4micos 



78 
 

relação as UC em geral. O esforço de criação, consolidação e manutenção dessas áreas 
protegidas se reflete numa demanda crescente por recursos financeiros, para que sejam 
alcançados os seus objetivos de conservação e socioeconômicos. Existem diversas fontes de 
recursos que podem beneficiar as UC nacionais e, mais especificamente, as UC com 
manguezais. Porém, atualmente estas não são acessadas ou são apenas parcialmente 
acessadas, ou seja, acabam não oferecendo todo o potencial de geração de recursos.  

O objetivo desta linha é construir uma estratégia financeira para UC com manguezais, 
inclusive com alternativas e novos mecanismos para sua sustentabilidade a médio e longo 
prazos. Além de identificar, articular e disponibilizar diferentes fontes de financiamento para 
apoiar ações e projetos que vão de encontro com a conservação e o uso sustentável dos 
manguezais e que alcancem as metas previstas neste plano assim como dos programas que 
sejam desenvolvidos a partir do mesmo. 

2.2.5.3 Linha de ação: Aperfeiçoamento de instrumentos de gestão  

O estabelecimento de Unidade de Conservação tem se mostrado como uma eficiente 
estratégia de proteção da biodiversidade. A maior parte destas áreas está na categoria de uso 
sustentável, onde se compatibiliza a conservação dos manguezais com o uso sustentável de 
seus recursos naturais pelas populações tradicionais inseridas naquele território.  

Nesta linha pretende-se desenvolver uma estratégia de co-gestão para consolidação das 
unidades de conservação com manguezais. No Brasil, a gestão compartilhada é prevista no 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, Lei 9.985/00) e busca estabelecer 
regulações e critérios para definir arranjos de gestão de áreas protegidas que permitam a 
interação entre governos e organizações da sociedade civil. Especificamente nas UC de uso 
sustentável (APA e Resex) pretende-se promover a co-gestão envolvendo as sua comunidades 
tradicionais beneficiárias, nos conselhos gestores das, compartilhando a tomada de decisão e 
envolvendo-os  na implementação destas áreas protegidas. 

Em relação a gestão das UC, para assegurar que o Sistema funcione a plena 
capacidade garantindo um bom nível de proteção ao ecossistema, será necessário adaptar as 
ferramentas de gestão das UC, atendendo às especificidades dos manguezais, como os planos 
de manejo, acordos de gestão, planos de proteção, conselhos deliberativo/consultivo. 

Por outro lado, existe também um conjunto de instrumento de gestão territorial que 
não estão dentro da governança do SNUC, mas que afetam diretamente a gestão das unidades 
de conservação, como os planos de bacias hidrográficas, gerenciamento costeiro, 
zoneamentos estaduais e municipais, dentre outros. 

O objetivo desta ação é promover a adequação dos instrumentos de gestão das 
unidades de conservação às premissas do Programa de Conservação e Uso Sustentável em 
suas diversas linhas de ação, promovendo a integração e complementariedade entre os 
instrumentos de gestão e criação de novos, caso isso seja necessário. E ainda com o desafio de 
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compatibilizar os instrumentos de gestão das unidades de conservação e os demais planos 
territoriais que regulam as atividades que podem afetar os manguezais. 

Por outro lado e também dentro da governança do SNUC está a questão já não dos 
instrumentos de gestão das unidades de conservação mas sim da própria gestão e cogestão 
destas áreas protegidas.  

2.2.6 Ações necessárias para implementação do Plano.  

Este plano, portanto foca nas ações prioritárias para estruturar um sistema sólido e 
atuante para a efetiva conservação e o uso sustentável em unidades de conservação com áreas 
de manguezal. Aqui se propõe o sistema de governança do plano, que deverá ser articulada no 
âmbito do SISNAMA, sob a coordenação do MMA envolvendo o ICMBio e as OEMA, 
observando o acesso da opinião pública às informações, com a proposta de reativação da 
Comissão Técnica sobre Manguezais no âmbito da CNZU, contando com representantes dos 
setores governamentais, representantes científicos, da sociedade civil. A comissão deverá 
exercer o assessoramento técnico, de tomada de decisões e de articulação para a 
implementação dos programas, projetos e ações que daqui se derivem. 

Faz-se necessária ainda a elaboração e a negociação de uma estratégia financeira com 
as agências de fomento e organizações parceiras, para a implementação do Plano Nacional e 
ainda, o estabelecimento de acordos de cooperação e alianças estratégicas com agências 
multilaterais e organizações não governamentais nacionais e internacionais (ONGs) para o 
mesmo fim. 

Deverá ser desenvolvido um planejamento (programa) estratégico com diferentes 
níveis de implementação, considerando o mais urgente até o menos urgente. E definindo áreas 
territoriais onde cada ação do plano deverá ser implementado prioritariamente. Por fim, cabe 
ressaltar que deverá se determinar e implementar ferramentas necessárias para realizar um 
permanente monitoramento das ações relacionas ao Plano Nacional de Conservação e Uso 
Sustentável dos Manguezais. 
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3 CONCLUSÕES 

Evidenciada toda importância do ecossistema manguezal e suas constantes ameaças, 
podemos concluir algumas questões que nos levaram a propor um Plano Nacional de 
Conservação dos Manguezais no Brasil em Unidades de Conservação.  

A maior parte dos manguezais no Brasil já se encontra sob a proteção de algum tipo de 
categoria de unidade de conservação mesmo que em esferas diferentes, totalizando 87%. 
Dessas áreas a maior parte é composta de unidades de conservação de uso sustentável (83%), 
e dessas ainda uma maior parte em UC estaduais (64%), onde sabemos que existe um baixo 
nível de implementação e fiscalização. 

Além do SNUC, existem diversos instrumentos legais que protegem de alguma forma 
os manguezais no Brasil, porém o novo Código Florestal abriu a possibilidade de uma grande 
devastação no ambiente por meio da instalação de empreendimentos de carcinicultura na 
feição apicum, de forma equivocada, ignorando a sua grande importância ecológica para o 
ecossistema como um todo. E ainda como agravante, sendo o sistema de licenciamento no 
Brasil federativo, os estados realizam o licenciamento da carcinicultura reproduzindo o 
equívoco cometido pela Lei, inclusive licenciando também em APA federais. 

Dessa forma, é urgente o estabelecimento de uma política pública nacional como fruto 
de um pacto entre o MMA, como órgão coordenador do SISNAMA, os estados e os 
municípios com o objetivo de promover a conservação dos manguezais do país de forma mais 
efetiva. O plano nacional aqui apresentado deverá servir como uma proposta a ser levada para 
discussão e amadurecimento entre o ICMBIO, órgão gestor das UCS federais, o MMA, como 
coordenador do SNUC e os outros entes da federação, estados e municípios. 

E ainda apresentamos abaixo alguns possíveis desdobramentos ou resultados 
adjacentes esperados com a implementação do plano e programas a ele associados:  

 Inserção, institucionalização e destaque na agenda de governo da temática 
conservação dos manguezais, inclusive com linhas dentro dos objetivos de 
governo no Plano Plurianual; 

 proteção as áreas de manguezal promovendo o ordenamento territorial 
principalmente focado na questão do licenciamento de empreendimentos de 
carcinicultura de forma a evitar a perda de extensas áreas de manguezal; 

 estímulo à melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais que 
tiram seu sustento do manguezal, fomentando o desenvolvimento local e 
evitando o êxodo rural, como forma de garantir a conservação dos manguezais; 

 promoção de uma estrutura politica e operacional para efetivar e implementar 
um sítio Ramsar na maior faixa de manguezal conservado do mundo por meio 
de unidades de conservação geridas de forma integrada; 
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 contribuição no fortalecimento do Brasil dentro da iniciativa regional de 
manguezal para a o fortalecimento da implementação da Convenção de 
Ramsar, como exemplo para outros países sobre politica de proteção e uso 
sustentável do manguezal;  

 favorecimento de intercâmbio de informações e experiências com outros 
países;  

 estabelecimento de mecanismos de financiamento tanto para unidades de 
conservação marinho/costeiro, como para projetos de conservação para o 
manguezal ou ainda para uma estratégia mais ampla, conjugando várias fontes, 
vários meios e atendendo a diversidade de fins específicos para esta temática. 
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