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RESUMO 

A despeito de sua importância ecológica, social e econômica, o manguezal da 
baía de Vitória tem sofrido redução de sua cobertura e de sua qualidade devido 
a impactos gerados por atividades antrópicas. Essa situação de mudança do 
ecossistema de manguezal pode alterar o fluxo de bens e serviços fornecidos 
à população local, estando o homem no centro desta problemática. Neste 
sentido, o presente estudo investiga o entendimento e a percepção ambiental 
da população sobre o ecossistema manguezal, sua importância e os 
problemas ambientais que o ameaçam. Os dados foram coletados através da 
aplicação de questionários estruturados. Ao todo, foram 50 questionários 
aplicados na área de estudo. Os resultados demonstram que a população 
conhece bem as funções sociais, mas conhecem pouco as funções ecológicas 
do manguezal, mas reconhece sua importância e percebe que problemas 
ambientais ameaçam o bom funcionamento desse ecossistema. Assim, este 
estudo contribuiu com informações sobre os benefícios e principalmente a 
importância do manguezal da Ilha das Caieiras para com a sua comunidade 
tradicional de pescadores e desfiadeiras de siri, se fazendo necessária uma 
abordagem sistêmica baseada em narrativas e dados coletados a fim de 
constatar e melhor compreender a dinâmica histórica e espacial da área em 
estudo. 
 
Palavras-chave: manguezal; serviços ecossistêmicos; percepção ambiental.



ABSTRACT 
 
Despite its ecological, social and economic importance, the mangroves of the 
Vitória’s bay diminished in area and environmental quality, mostly due to 
anthropogenic activities. These ecosystem changes can modify the flow of 
goods and services, provided to the local population by the mangrove, implying 
the humans play a crucial role in resolving this issue. In this sense, this study 
investigates the population’s knowledge and environmental perception of the 
mangrove ecosystem, with emphasis on its importance and the problems which 
threaten it. The data were collected throughout interviews. A total of 50 
interviews were conducted during the household survey. The results show that 
the population knows well the social functions but little know the ecological 
functions of the mangrove, recognizing their importance and noting that 
environmental problems threaten the proper functioning of this ecosystem. This 
study contributed information on the benefits and mainly the importance of the 
Ilha das Caieiras mangrove to its traditional community, making an ecosystem 
approach with narratives and data collected in order to ascertain and better 
understand spatial of the study area.  
 
Keywords: mangrove; ecosystem services; environmental perception.  
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INTRODUÇÃO 

 
 As comunidades tradicionais1 da costa brasileira são temas constantes 

de estudos de diversos pesquisadores, sobretudo das ciências humanas e 

sociais. Essas comunidades, quando vivem junto à costa, em meio ao berçário 

da vida marinha e dele sobrevivem, carecem de uma intensa e abrangente 

abordagem no que se refere às suas características e formas de usufruto 

desse ambiente na construção da sua identidade e tradição. 

 A ilha de Vitória era chamada pelos índios nativos de “ilha do mel”. Isso 

devido ao aroma de mel liberado pela Avicennia sp (L), uma espécie vegetal 

que compõe o manguezal de Vitória. 

 Com a vinda do dito “progresso”, Vitória perdeu muito de sua “doçura”. 

O manguezal que sempre foi um forte elemento paisagístico de Vitória foi aos 

poucos perdendo seu espaço para as políticas de aterros atribuídos à 

expansão urbana e industrial, comprometendo assim, a atividade de coleta de 

crustáceos e moluscos realizada por parte das comunidades tradicionais. 

 No final do século XIX e início do século XX, foram promovidos diversos 

aterros no município de Vitória, devastando diversas áreas de manguezal. 

Somada à erradicação do café ocorrida nas décadas de 1960 e 1970, houve 

um intenso fluxo migratório com destino à capital, ocasionando uma 

superpopulação na cidade que, nesse momento, não disponibilizava de áreas 

suficientes habitáveis para abrigar toda essa nova massa populacional, que 

acabou ocupando áreas de manguezal e os morros. 

Segundo Coelho (2017), a partir da ampliação do conceito de aterros, 

entrevistas e análises das imagens foi possível identificar, delimitar e detalhar 

os locais que passaram por processos significativos de depósitos de materiais 

- hidráulicos, inertes e sanitários - totalizando, no período de 46 anos, 15,74 

km² (18,2%) da área territorial atual. 

                                                        
1 designa distintos grupos sociais lutando por direitos sociais básicos e ao território, acesso aos recursos 

naturais e reconhecimento em políticas públicas adequadas às suas necessidades. 
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 No tocante ao contingente populacional, as comunidades tradicionais 

de Vitória mantiveram suas características intrínsecas ao sobreviver do 

usufruto do que ainda resta das áreas de manguezal. Essas comunidades 

carregam consigo uma organização social que Maldonado (1993) diz que não 

envolve apenas o território físico, mas também todo o complexo conjunto de 

relações sociais inerentes a ele.  

 Essas comunidades tradicionais que habitam o litoral brasileiro 

dependem, direta ou indiretamente, de um ecossistema singular e 

extremamente rico: o manguezal.  

Schaeffer-Novelli (1995) define o manguezal como um ecossistema 

costeiro, de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, característico 

de regiões tropicais e subtropicais, sujeitos aos regimes das marés. 

 Com vegetação fixada sobre um substrato (solo) inconsolidado e 

adaptada à salinidade, os manguezais ocorrem no Brasil desde o Amapá até 

Santa Catarina. De suma importância para a vida marinha, é no manguezal 

que, segundo Camargo (2001), diversas espécies se reproduzem, passam 

parte ou toda a sua vida, e outras usufruem dos alimentos que são 

transportados do manguezal para o mar, com a subida e decida das marés, 

além de serem os protetores da linha de costa e retentores dos sedimentos 

fluviais, impedindo possíveis assoreamentos nos canais e a erosão da costa. 

 Perante tamanha riqueza e recursos naturais, as comunidades 

tradicionais que habitam nas adjacências do manguezal dependem 

terminantemente do usufruto desse ecossistema. No trabalho de Vale (1992) 

é possível verificar que essa população tem sua alimentação baseada em 

produtos derivados do manguezal, e é essa população e suas relações com o 

meio que este trabalho pretende compreender.  
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2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 
A relação do homem com o meio ambiente sempre foi complexa, em 

parte, devido a histórica ausência de preocupação com consequências da 

degradação dos recursos naturais. A Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 

nº 6938, de 1981, define meio ambiente como “[...] um conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981.) 

A ciência geográfica tem como um de seus principais objetivos estudar 

a interação entre os fatores humanos e sociais a fim de compreender a relação 

sociedade x natureza. Dessa forma, a Geografia se apresenta como 

ferramenta imprescindível na compreensão acerca do direcionamento, do 

planejamento, da ocupação e da apropriação do espaço físico. 

De acordo com Mauss (1974) apud Maldonado (1993), além da relação 

do homem com o meio natural, as relações dos homens entre si, ou seja, as 

relações sociais, também constituem um importante objeto de estudo, onde a 

Geografia busca auxílio de outras ciências para melhor compreender essa 

complexa relação do ser humano com o território, pois uma organização moral, 

jurídica e religiosa é necessária junto com o meio natural para que o homem 

possa viver em sociedade. 

Os manguezais são considerados de suma importância não somente no 

que refere ao sustento de comunidades tradicionais, mas também, como 

atestam Comelli et al., (1994), para a produção pesqueira. É oriunda também 

daí a necessidade de se preservar esse ecossistema considerado manancial 

de vida e que vem sofrendo a interferência de ações antrópicas, como aterros, 

despejo de esgoto e de óleo, dentre outros fatores apresentados por Gollner 

(1992) e Tommasi (1990). 

A intensa e impactante ocupação do homem na costa e especialmente 

em áreas de ecossistemas associados, como os manguezais e restingas, tem 

tornado-se cada vez mais frequente os estudos acerca desses ambientes, bem 

como seu potencial de recursos naturais e ambientais. 
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Segundo Moraes (1999), a distinção entre as duas modalidades de 

recursos constitui um resultado teórico precioso acerca da valoração dos 

espaços costeiros. Enquanto os recursos naturais referem-se a produtos que 

se apresentam nos fluxos econômicos como mercadorias, passíveis de ter 

seus preços aferidos no mercado, os recursos ambientais referem-se a 

condições de vida, circunscrevendo fatores de difícil contabilização, como a 

beleza cênica ou a originalidade paisagística.  

A zona costeira, se comparada à dimensão total de terras emersas do 

mundo, é um espaço limitado dado que se constitui de uma estreita faixa de 

terras finitas e relativamente escassas. A despeito desta finitude espacial, dois 

terços da humanidade habitam zonas costeiras, onde se localiza a maior parte 

das metrópoles atuais (Vale, 2004). 

As regiões litorâneas possuem valor elevado, o que pode ocasionar a 

supressão de ecossistemas como os manguezais e, consequentemente, das 

populações dele dependentes, a redução da biodiversidade local em função 

da exploração, dentre outros efeitos. 

Segundo Diegues (2001), no período colonial os recursos fornecidos 

pelos manguezais do Nordeste e Sudeste do Brasil foram utilizados pelas 

populações humanas que habitavam o litoral, tanto para alimentação quanto 

para construção, combustível e como fonte de tanino para o preparo das redes 

de pesca. 

Em contrapartida, os manguezais são, segundo Vale (2004), 

ecossistemas altamente produtivos que contribuem significativamente para a 

fertilidade da região costeira, sobretudo da plataforma continental proximal, 

devido à exportação de grande quantidade de matéria orgânica transformada 

em partículas de detritos e a utilização destas partículas como alimento para 

um expressivo número de organismos consumidores de elevado valor 

comercial. 

Segundo Yáñes-Arancibia (1987), as capturas pesqueiras por unidade 

de área nos estuários podem ser iguais ou superiores que às da pesca costeira 

das plataformas continentais mais produtivas. 
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De acordo com Cintrón (1987), dentre os sistemas costeiros tropicais, 

os manguezais são aqueles de maior importância econômica e ecológica, uma 

vez que se caracterizam por suas altas taxas de produtividade primária, que 

as colocam entre os sistemas mais produtivos do planeta. 

Dada tais características, peculiaridades e importância, faz-se 

necessário a compreensão da relação entre a comunidade de coletores e 

desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras e o manguezal da Baía de Vitória - ES, 

sendo este, o objetivo geral desse trabalho. 

Como objetivos específicos pretendeu-se realizar levantamento 

histórico acerca do processo de ocupação da Ilha das Caieiras; verificar 

aspectos socioeconômicos e culturais potencializados pelo manguezal e 

compreender a percepção ambiental da comunidade de coletores e 

desfiadeiras de siri no que se refere aos serviços ecossistêmicos 

desenvolvidos na Ilha das Caieiras e amplamente utilizados pela população 

capixaba. 

Como metodologia, foi realizada a aplicação de 50 questionários no 

período de 03 ∕ 09 ∕ 2017 à 25 ∕ 10 ∕ 2017 a fim de compreender melhor a história, 

cultura e dinâmica espacial da população para com o ambiente de manguezal. 

3. ÁREA EM ESTUDO 

 

A baía de Vitória está localizada entre as latitudes 20”13’S e 20”22’S e 

entre as longitudes 40”16’O e 40”23’O de Greenwich, banhando os municípios 

da Grande Vitória: Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, sendo Viana o único 

município que não possui manguezais e não mantém contato com a baía de 

Vitória. 

A Ilha das Caieiras situa-se na latitude 20”27’S e na longitude 40”33’O 

e localiza-se geograficamente ao norte e a oeste com a baía Noroeste de 

Vitória, ao sul e a leste com os bairros de Santo André e São Pedro, como 

pode-se observar na figura 1. Faz parte do complexo demográfico da “Grande 

São Pedro” que compreende um total de 10 bairros.  
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Figura 1: mapa de localização da área de estudo. 
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A Ilha das Caieiras foi a primeira área dessa região a ser ocupada sendo 

representada já nas plantas da Província do Espírito Santo desde 1878 e no 

mapa do município de Vitória desde 1938. De acordo com a Prefeitura 

Municipal de Vitória (PMV, 2017) a ocupação da Ilha das Caieiras, que teve 

início na década de 1920, tem suas raízes na implantação da fábrica de cal 

Boa Esperança e no transporte do café produzido nas fazendas de Santa 

Leopoldina que, utilizando os rios Santa Maria e Bubu, desembocava frente à 

Ilha, fazendo desta um ponto de parada antes de alcançar o Porto de Vitória. 

O nome Ilha das Caieiras tem suas origens em dois fatores 

característicos: um geográfico e outro histórico. Geograficamente, no início de 

sua ocupação, a área estava cercada por manguezais que por ocasião das 

marés altas lhe conferia um aspecto insular. 

Historicamente, a expressão “caieiras” significa fábrica de cal ou forno 

onde se calcina a pedra calcária para se obter a cal. A palavra no plural sugere 

a disseminação de fornos dedicados a essa atividade na região, além de estar 

nas proximidades da Ilha da Cal. Todavia, não há notícias de jazidas de 

calcário em rocha na Ilha das Caieiras que pudessem fornecer a matéria-prima 

para a fábrica de cal. O material nesse caso, vinha das ostras abundantes no 

lugar e em sua vizinhança. Produzida em grande quantidade, a cal era 

ensacada e levada em barcaças para a Estação Vitória-Minas, sendo 

exportada para várias regiões do Brasil (PMV, 2017). 

O bairro Ilha das Caieiras possui uma parte baixa próxima ao manguezal 

que corresponde a maior área ocupada e uma parte alta chamada de Morro da 

Ilha que teve uma ocupação mais recente após a retirada de terra para a 

urbanização dos bairros da Grande São Pedro, e hoje é caracterizada por um 

loteamento. Os moradores que residem na parte baixa são os pioneiros e filhos 

dos primeiros habitantes. Já na parte alta residem os novos ocupantes, que 

vieram de São Pedro, de outros bairros de Vitória e dos municípios vizinhos 

(Figura 2).  
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Figura 2: mapa acerca da área edificada na Ilha das Caieiras. 
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A baía de Vitória possui dois canais maiores: o canal principal que tem 

direção leste-oeste quando então desvia-se e direciona-se para nordeste, onde 

torna-se mais largo e profundo. Além desse canal, existe o Canal da 

Passagem, ao norte da ilha, que divide a parte continental da parte insular do 

município de Vitória e faz contato com o mar. 

Outro canal de menor tamanho é o Canal do Lameirão, na parte sul da 

Ilha do Lameirão que é uma unidade de conservação denominada Estação 

Ecológica Municipal Ilha do Lameirão (EEMIL) repleta de manguezais e que 

faz a ligação da baía de Vitória com o Canal da Passagem. 

No tocante às divisões geológico-geomorfológicas, Martin et al., (1997) 

dividiram o estado do Espírito Santo em três regiões: 

● A Região Serrana, composta de rochas cristalinas de origem pré-

cambriana, com um relevo mais elevado; 

● O Platô Terciário, composto de sedimentos continentais da Formação 

Barreiras. Possui uma superfície inclinada para o mar e com a presença de 

vales de fundos aplainados onde estão presentes os sedimentos quaternários; 

● Depósitos Quaternários, que são terraços de construção marinha e 

fluviomarinha que se originam a partir de depósitos paleolagunares do período 

de nível marinho alto e depósitos aluviais de pântanos costeiros e de 

manguezais holocênicos. 

Segundo Camargo (2001), é possível encontrar na área que 

compreende a baía de Vitória, porções expressivas do tabuleiros e colinas 

terciárias, a planície quaternária, e a oeste da baía encontramos um paredão 

de escarpas de rochas cristalinas, gnáissicas e graníticas florestadas que se 

estendem até o limite da baía ou dentro dos próprios canais. Muitos foram 

integrados ao continente pela emersão de sedimentos de origem cenozóica 

que foram depositados nos arredores, ou por aterros antrópicos.  
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4. SÍNTESE DOS CONHECIMENTOS PRÉ-EXISTENTES IMPORTANTES À 

PESQUISA 

4.1 O ecossistema 

 

 Os manguezais são ecossistemas costeiros encontrados nos trópicos e 

subtrópicos de todo o mundo. Espécies arbóreas típicas desenvolvem-se 

sobre o solo muitos vezes lodoso, cuja influência das marés é marcante e 

determinante para a sobrevivência e manutenção dessas plantas, que 

possuem adaptações específicas para seu desenvolvimento neste ambiente 

que é estressante para outras espécies vegetais. (Odum et al., 1982; 

Schaeffer-Novelli, 1995.)  

 A Resolução nº 10 do CONAMA, de 1º de outubro de 1993, define o 

manguezal como: 

[...] vegetação com influência flúvio-marinha, típica de solos 
limosos de regiões estuarinas e dispersão descontínua ao 
longo da costa brasileira. Nesse ambiente halófito, 
desenvolve-se uma flora especializada, ora dominada por 
gramíneas (Spartina) e amarilidáceas (Crinum), que lhe 
conferem uma fisionomia herbácea, ora dominada por 
espécies arbóreas dos gêneros Rhizophora, Laguncularia e 
Avicennia. De acordo com a dominância de cada gênero, o 
manguezal pode ser classificado em mangue vermelho 
(Rhizophora), mangue branco (Laguncularia) e mangue negro 
(Avicennia). [...]. (BRASIL, 1993) 

 

 As teorias que tentam explicar a origem e a atual distribuição dos 

manguezais ao longo das regiões costeiras da Terra, não convergem para uma 

única hipótese (DING HOU, 1960; VAN STEENIS,1962; CHAPMAN, 1975, 

1976; HADAC, 1976; MCCOY & HECK, 1976; TOMLINSON, 1986; RICO-

GRAY, 1993). Todavia, com exceção de McCoy & Heck (1976), todas são 

unânimes em afirmar a existência de um centro de origem, a partir do qual os 

mangues dispensaram-se ocupando as costas dos continentes e ilha ao redor 

do mundo ao longo da história de evolução geológica da Terra. (VALE, 2004.) 
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 Ding Hou (1960) e Van Steenis (1962) sugeriram que os gêneros 

Rhizophora e Avicennia originaram-se na região Indo-Pacífica e se espalharam 

em direção ao leste das Américas e em direção ao oeste para leste da África. 

 Chapman (1975) afirma que a ampla distribuição de Rhizophora e 

Avicennia deve-se ao fato de que estes foram os primeiros que evoluíram 

durante o Cretáceo Superior, migrando a partir do centro de origem, através 

do Mar de Tethys, alcançando a costa oeste da África e o leste das Américas, 

cruzando o istmo do Panamá e chegando, então, à costa das Américas. (Figura 

3.) 

Para Chapman, a distribuição dos manguezais não pode ser explicada 

em termos da posição das atuais massas continentais, e a história do passado 

geológico é de grande importância para o entendimento de tal distribuição. 

Nesse sentido, segundo o autor, o significado da deriva continental tem que 

ser melhor apreciado. 

 

 

Evidências a partir da estrutura geológica dos continentes, o 

magnetismo das rochas continentais e a estrutura das bacias oceânicas forçam 

a aceitar a “teoria da deriva continental” (CHAPMAN, 1975). 

Figura 3: Configuração aproximada dos continentes no final do Cretáceo. As setas 
indicam as possíveis rotas de dispersão de Rhizophora mangle (L) e Avicennia sp.. A 
letra M representa o possível centro de origem desses dois gêneros.   
Fonte: Chapman, 1977. 
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Conforme observa-se na figura 4, o número de espécies de mangue na 

região Oriental é consideravelmente superior ao da região Ocidental. Na 

primeira área, segundo Tomlinson (1986), o número de espécies de “mangues 

verdadeiros2” é 40 e na segunda é de apenas 8. Entretanto, a disparidade entre 

o número da rica flora da região oriental e da pobre flora da região ocidental 

pode diminuir se alguns pesquisadores admitirem os mangues associados 

como flora componente do mangue do Novo Mundo. (VALE, 2004.) 

 

 

 

As florestas de manguezal são consideradas muito importantes por 

servirem de áreas de descanso, alimentação e reprodução para fauna diversa 

(aves, moluscos, crustáceos, peixes, etc.) e também por contribuir com 

nutrientes, principalmente através da queda das folhas (serapilheira), para os 

                                                        
2  Existem espécies vegetais que se desenvolvem juntos aos manguezais, mas que não 
possuem adaptações especiais como os mangues verdadeiros, pode-se citar como exemplo 
a samambaia do mangue Acrostichum aureum (L.), o algodoeiro da praia Hibiscus tiliaceus 
(L.), dentre outras. 

Figura 4: distribuição generalizada dos manguezais. Acima os limites para todas as 
espécies. Abaixo o histograma apresentando o número aproximado de espécies de 
mangue a cada 15º de longitude. 
Fonte: Tomlinson, 1986. Modificada. 
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ambientes no entorno, sustentando as cadeias alimentares costeiras 

(LACERDA, 1984; SCHAEFFER-NOVELLI, 1995).  

Segundo Alves (2001), o manguezal apresenta diversas funções 

econômicas e ecológicas, dentre as quais se destacam: a proteção da linha de 

costa, pois a vegetação funciona como barreira, evitando a erosão gerada pela 

maré e por processos eólicos; a retenção de sedimentos carregados pelos rios, 

pois as partículas transportadas se aderem ao substrato do manguezal, 

formando um ambiente com rica matéria orgânica; a ação depuradora, ou seja, 

o ecossistema funciona como filtro onde as bactérias trabalham a matéria 

orgânica sedimentando partículas contaminantes e metais pesados; são áreas 

de concentração de nutrientes, pois os manguezais recebem águas ricas em 

nutrientes vindas dos rios e do mar; permitem a renovação da biomassa 

costeira, pois os manguezais apresentam condições ideais para a reprodução 

e desenvolvimento de formas jovens de várias espécies; são ainda áreas de 

alimentação, abrigo e repouso de aves e também auxiliam na manutenção da 

diversidade biológica.  

Segundo Schaeffer-Novelli (1995), os manguezais apresentam maior 

desenvolvimento entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. No Brasil, os 

manguezais são encontrados em praticamente toda a costa, margeando 

estuários, lagunas e enseadas, estendendo-se do Amapá até Santa Catarina, 

aos 28030’S. Diante da maciça presença do ecossistema no país, fica clara a 

sua importância para o equilíbrio ecológico da costa, manutenção dos 

exemplares de fauna e flora, preservação da paisagem e garantia da 

estabilidade dos solos. A maior concentração de manguezais se dá no litoral 

dos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Paraná (DIEGUES, 2001). 

Este ecossistema apresenta ainda funções ecológicas diversas que 

serão citadas com mais detalhes ao longo deste trabalho, e consiste em um 

ambiente a partir do qual muitas pessoas sobrevivem, direta ou indiretamente, 

retirando produtos para seu sustento, e até mesmo desenvolvendo um 

sentimento de afeto para com este ecossistema (VANUCCI, 1999). 
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A despeito de sua importância, e em função dessas florestas geralmente 

ocuparem regiões litorâneas, sofrendo com a pressão do desenvolvimento 

crescente que é particularmente forte nessas regiões, os manguezais estão 

entre os ambientes mais ameaçados do planeta, especialmente nos 

continentes Americano e Asiático (VALIELA et al., 2001).  

O Brasil possui dezessete estados costeiros, e desse total, a maioria 

tem suas capitais no litoral; de modo que a densidade média na zona costeira 

é de 87hab/km2, enquanto a média nacional é de 17 hab/km2 (SCHERER et 

al., 2009). Essa alta densidade populacional somada ao fato de que grande 

parte do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é gerada nessa mesma região, 

já são indícios da intensificação de problemas ambientais nesta área. 

 O manguezal se insere entre os ecossistemas costeiros que mais estão 

sob pressão. Segundo Schaeffer-Novelli (1995), dentre os trinta ecossistemas 

encontrados no litoral brasileiro, os manguezais assumem a posição dos mais 

afetados. No entanto, é interessante notar que, em contraposição a esta 

realidade, uma extensa legislação ambiental protege os manguezais (Código 

Florestal - Lei Federal nº 4.771/65, revogado pela Lei Federal nº 12.651/12; Lei 

Federal nº 9.605/98; Lei Federal nº 11.428/06). 

 Embora a legislação em todas as instâncias seja a favor da proteção 

dos manguezais, na prática e até em algumas leis, como o novo Código 

Florestal, os manguezais são alvo de inúmeros impactos negativos, tais como 

a ocupação dos apicuns para a construção dos tanques para carcinicultura.  

A ocupação desordenada de áreas de manguezal pode, além de 

resultar em impactos paisagísticos referentes à perda de tipologia 

representativa, gerar prejuízos para o meio ambiente de forma geral, haja vista 

que o manguezal desempenha papel fundamental de exportar matéria 

orgânica para o estuário e daí para a plataforma continental proximal.  

Seu aterro, bem como, sua ocupação, podem causar a extinção de 

espécies de fauna e flora, além de prejudicar o transporte de sedimento para 

o estuário. A ocupação também acarreta na proliferação de doenças dado o 

despejo de lixo e esgoto no manguezal. Tal contaminação abrange não 
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somente a população, mas também a fauna, a flora, corpos d’água e mares 

próximos, fazendo com que os malefícios gerados por essa invasão sejam 

sentidos por uma extensa área de influência. (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995) 

 

4.2 Biodiversidade 

 

O termo “biodiversidade” é uma contração de “diversidade biológica” e 

foi popularizado pelo simpósio seguido da publicação do livro de mesmo título, 

“Biodiversity” de Edward Osborne Wilson (1986). Biodiversidade ou somente 

diversidade é, segundo Ricklefs (2003) 

O número de taxa numa área local, também chamada de diversidade 
alfa ou região, também denominada diversidade gama. Também, 
uma medida da variedade de taxa numa comunidade que leva em 
consideração a riqueza (número de espécies) e a abundância 
relativa (número de indivíduos em cada espécie). (RICKLEFS, 2003).  

 

Em outras palavras, biodiversidade se refere à variedade e à riqueza de 

vida na Terra, como de animais, plantas e microorganismos, por exemplo.  

Visto sua ampla definição, podemos dividir a biodiversidade em três 

níveis: diversidade genética, diversidade de espécies ou diversidade de 

comunidades. 

Biodiversidade é um termo usado para descrever a diversidade de 
entidades ecológicas importantes que transpõe múltiplas escalas 
espaciais, de genes a espécies até comunidades. (CAIN et. al., 2011, 
p.346). 
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 4.3 Flora 
 

No tocante à flora, Reis (2013) afirma que o manguezal apresenta 

características que permitem maior adaptação a esse ambiente tão hostil e 

mutável, sobretudo em função do sobe e desce da maré. O sistema radicular 

é muito especializado, assim as suas raízes ficam suspensas para que, dessa 

forma garantam a oxigenação necessária para sua sobrevivência, visto que o 

solo é salino e sem oxigênio. Além dos mangues, que constituem espécies 

lenhosas, os manguezais também são compostos por espécies herbáceas, 

epífitas, hemiparasitas e aquáticas típicas. Os mangues apresentam ainda 

uma forma de adaptação ao ambiente no seu processo de reprodução, feita 

por viviparidade, que permite que as sementes permaneçam presas à arvore 

mãe até se tornarem embriões. Essas estruturas são conhecidas como 

propágulos e flutuam por longos períodos até encontrar um ambiente 

adequado à fixação. (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

Nos manguezais, em geral, encontram-se comumente três espécies de 

mangues. Tulli (2007) salienta as características de cada um deles: 

- Rhizophora mangle: conhecidos como mangue vermelho, possuem 

raízes de sustentação denominadas como raízes-escora e raízes aéreas, pelo 

fato de conseguirem se desenvolver em terrenos instáveis, permanentemente 

alagados e altamente salinos. Desenvolvem-se melhor em terrenos lodosos e 

em áreas protegidas das correntes e ondas fortes. Possuem aspecto de tronco 

bastante liso e claro, porém, quando raspado, apresenta cor vermelha; 

- Laguncularia racemosa: conhecidos popularmente como mangue 

branco. Possuem sistema radicular pouco profundo. São geralmente árvores 

de menor porte e possuem uma ampla distribuição pelo manguezal, 

suportando diferentes níveis de salinidade devido às glândulas excretoras de 

sal em suas folhas, porém são pouco tolerantes às baixas temperaturas e ao 

sombreamento; 
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- Avicennia schaueriana e Avicennia germinans: são espécies do 

gênero Avicennia, conhecidas como mangue preto. São as mais tolerantes à 

grandes concentrações de sal. São espécies encontradas com maior 

frequência nos limites dos manguezais, em terrenos mais secos. Possuem 

resistência a temperaturas mais baixas, apresentam tronco liso castanho-

escuro e suas folhas tem cor levemente esbranquiçada em função da 

exsudação do sal. São espécies melíferas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Aspecto foliar de A. schaueriana sp (A), L. racemosa (B) e R. mangle (C).  

Notar as estruturas reprodutivas em B e C. 
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Figura 6 – Aspecto físico da R. mangle, L. racemosa e Avicennia sp.  

Fonte: SCHAEFFER-NOVELLI, 1995. 

 
 

Segundo Schaeffer-Novelli (1995), nas faixas de transição entre os 

manguezais e o ambiente terrestre, podem ocorrer espécies, como o 

algodoeiro da praia, um arbusto com flores amareladas, e a samambaia do 

mangue. A flora do manguezal também é composta por microalgas 

microscópicas e macroalgas, liquens, presentes nos troncos e raízes das 

árvores, e bromélias. Cabe ressaltar também a importância das bactérias e 

fungos que atuam como decompositores da matéria orgânica produzida pelos 

vegetais. 

 

4.4 Fauna 
 
 O manguezal é habitado por diversos animais, tanto de formas 

microscópicas como grandes peixes, moluscos crustáceos, aves e mamíferos. 

Ocupam a água, o solo, as raízes, os troncos e as copas das árvores e podem 

viver toda a sua vida no manguezal ou procurar o ambiente para alimentação, 

reprodução e proteção (REIS, 2013). 

 Os animais possuem uma série de restrições ao desenvolvimento de 

organismos, como a variação dos níveis da água, de salinidade, oxigênio, 

temperatura, além da turbidez do ambiente, requerendo adaptações 

morfológicas e fisiológicas dos animais (FERNANDES, 2012). Pelo fato dos 

manguezais serem considerados um berçário para a fauna, ou seja, por ser 
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um ambiente de intensa reprodução de diversas espécies de animais, sua 

preservação é ainda mais relevante, inclusive para a manutenção de espécies 

presentes em outros habitats, como aponta Reis (2013). 

 De acordo com Schaeffer-Novelli (1995), a maior parte da fauna do 

manguezal vem do ambiente marinho. São encontrados moluscos, como 

ostras e sururus; crustáceos, como caranguejos, siris e camarões e várias 

espécies de peixes. Da água doce vem alguns crustáceos, como o pitu e do 

ambiente terrestre provém as aves, como garças, mergulhões e gaivotas; os 

répteis, como cágados e jacarés, anfíbios, como sapos, jias e rãs; os 

mamíferos, como morcegos, macacos, guaxinins e capivaras; e ainda alguns 

insetos, como mosquitos, mutucas e abelhas. Há também a fauna 

microscópica, que apresenta incontestável valor na cadeia alimentar, 

composta por microcrustáceos, vermes, moluscos, larvas de camarões, de 

caranguejos, de peixes, dentre outros. 

Segundo Schaeffer-Novelli (1995) os peixes apresentam extrema 

importância para o equilíbrio ecológico do manguezal, pois várias espécies 

estão no topo da cadeia trófica e desempenham funções de transformação, 

armazenamento, condução, troca de energia e biomassa. Podem passar toda 

a vida no manguezal, em apenas uma fase ou, ainda, fazer viagens diárias 

rumo ao ecossistema. Os peixes encontrados no manguezal também são 

explorados comercialmente, como as sardinhas, tainhas, curimãs, carapebas, 

robalos, anchovas, entre outros. 

Os invertebrados também são peças fundamentais no equilíbrio 

ecológico do local. Os caranguejos, o gênero Uca, são importantes fontes 

alimentares e sua comercialização é uma importante forma de subsistência de 

comunidades ribeirinhas, apresentando papel socioeconômico. Além disso, os 

caranguejos contribuem para a reciclagem da matéria orgânica local. Seu 

hábito de cavar tocas faz com que o solo seja aerado por meio da bioturbação, 

contribuindo assim para o desenvolvimento da flora (FERNANDES, 2012). 
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O manguezal também é considerado um verdadeiro santuário de aves, 

que segundo Fernandes (2012), utilizam o local para a reprodução e para a 

busca de alimentos. Seus dejetos funcionam como adubo e deixam o substrato 

ainda mais rico. Os anfíbios e répteis usam o manguezal como refúgio, fonte 

de alimento, ou mesmo para a reprodução. Os insetos também procuram o 

ambiente em épocas reprodutivas. 

  

5. OS MANGUEZAIS 

 

Os manguezais do Espírito Santo estão incluídos na Unidade 

Fisiográfica que se estende desde o Recôncavo Baiano até Cabo Frio no Rio 

de Janeiro segundo a divisão estabelecida por Schaeffer-Novelli et al., (1990) 

(figura 7); e distribuem-se de norte a sul da costa capixaba, desde o município 

de Itaúnas, ao norte, até o município de Presidente Kennedy, ao sul. As 

maiores concentrações de manguezais estão no estuário do rio São Mateus, 

rios Piraquê-Açú e Piraquê-Mirim, no rio Benevente e na baía de Vitória com 

18 km2, sendo um dos conjuntos de manguezais em áreas urbanas mais 

representativos do Brasil. 
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Segundo Vale (2004), a produtividade dos manguezais pode estar 

fortemente relacionada ao tipo fisiográfico, desde que os processos possam 

ser especificados para manguezais do tipo ribeirinho, franja e bacia, de acordo 

com suas características hidrológicas e geomorfológicas. 

Conforme ilustra a figura 8, uma grande quantidade de indivíduos 

pertencentes a poucas espécies, ingerem grandes quantidades de detritos e 

plantas, juntamente com microrganismos associados e algas. Vale (2004) 

afirma que as partículas de detritos ingeridas pelos consumidores – detrívoros 

e saprótrofos – vão desde fragmentos de folhas consideráveis até finas 

partículas de argila, na qual ficou incluída a matéria orgânica. Este é apenas o 

Figura 7: Unidades fisiográficas do litoral brasileiro. 
Fonte: Schaeffer-Novelli et al., 1990. 
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início da cadeia alimentar que começa nas folhas do mangue, ainda presas às 

árvores, e termina em grandes carnívoros do topo da cadeia. 

 

 

 

 

 

Figura 8- Cadeia alimentar de detritos baseada em folhas de mangue. Em A apresenta-se um 
modelo figurativo da cadeia alimentar e em B um modelo de compartimento. 

Fonte: Odum, 2001. 
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Lugo e Snedaker (1974) classificam o sistema manguezal em seis 

diferentes tipos fisiográficos, baseados nas características estruturais e 

funcionais destes bosques: bosques de franja, ribeirinho, ilhote, bacia, rede e 

anão. A formação e fisionomia destes tipos fisiográficos retratam a interação 

existente entre eles, bem como, as condições locais presentes como marés, 

drenagem superficial, tipo de sedimento e etc. Segundo Odum et al., (1982), 

os tipos fisiográficos apresentam entre si variações nos componentes da 

comunidade, na produção primária, nas taxas de decomposição e nas taxas 

de reciclagem de nutrientes. Cintrón et al., (1980) modificaram essa 

classificação e, a partir daí, passaram a considerar apenas três tipos 

fisiográficos: franja, ribeirinho e bacia. Schaeffer-Novelli et al. (2000) afirmam 

que o mangue tipo bacia é um sistema de água parada, enquanto padrões 

ribeirinhos são considerados um tipo de franja; seus atributos estruturais são 

derivados a partir da série particular que eles ocupam; ilhotes são 

considerados franjas. 

1 – Manguezais tipo franja: as franjas ocorrem ao longo das bordas 

litorâneas protegidas em direção ao mar, em estuários, em baías abrigadas e 

formando ilhas. O movimento vertical induzido pela maré é típico das franjas. 

Esse movimento, segundo Vale (2004), auxilia na ventilação da zona radicular 

e facilita a remoção de materiais tóxicos. As franjas estão expostas a uma 

ampla variação de condições de salinidade e nutrientes nos ambientes 

ribeirinhos. Em função da alta taxa de inundação dos ambientes de franja e 

das altas taxas de serrapilheira, eles tendem a exportar grande quantidade de 

matéria orgânica particulada.  

2 – Manguezais tipo bacia: ocupam terrenos menos sujeitos à frequente 

inundação de maré. A inundação é, muitas vezes, restrita apenas às marés 

mais altas no ano. Florestas de bacias requerem entradas de água doce ou 

escoamento para seu melhor desenvolvimento. Em função da restrição do 

movimento da água em algumas bacias, a matéria orgânica pode se acumular 

contribuindo para a produção de turfa. Os manguezais de bacia se 

desenvolvem melhor onde a precipitação excede a evapotranspiração 

potencial ou a precipitação é marcadamente sazonal. Em função da natureza 
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dos ambientes de bacia, a maior parte da matéria orgânica é decomposta in 

situ e é exportada como matéria orgânica dissolvida.  

No que se refere à composição florística dos manguezais brasileiros, 

encontramos três gêneros: Rhizophora, Avicennia e Laguncularia, bem como, 

seis espécies: Rhizophora mangle, Rhizophora racemosa, Rhizophora 

harrisonni, Avicennia germinans, Avicennia schaueriana e Laguncularia 

racemosa. Próximo aos manguezais, é comum, segundo Ferreira (1989), a 

ocorrência de Conocarpus erecta, Hibiscus tiliaceus e Acrostichum aureum, 

embora tais espécies não sejam exclusivas do ecossistema em questão. 

De acordo com Walsh (1974), cinco são as condições básicas do meio 

para que haja um desenvolvimento expressivo do manguezal: 

● Temperaturas tropicais: a temperatura média do mês mais frio deve 

ser superior a 20º e a amplitude térmica anual não exceder a 5ºC; 

● Solos finos e particulados, constituído por silte e argila, ricos em 

matéria orgânica; 

● Baixos níveis de energia cinética: costas livres de forte ação dos 

ventos e das marés mais violentas (fundo de baías, estuários e deltas); 

● Presença de água salgada: as espécies de mangue são halófitas 

facultativas e ocupam áreas sob influência das marés, o mesmo não ocorrendo 

com plantas de água doce, que não toleram a salinidade; 

● Grande amplitude de marés: uma significativa amplitude entre as 

marés alta e baixa, bem como a declividade dos terrenos nas costas, permitem 

a penetração da água salgada para o interior do continente e, 

consequentemente, o avanço dos manguezais. 

As características da tropicalidade do clima de Vitória colocam o 

município em situação favorável no que tange ao desenvolvimento dos 

manguezais. Walsh & McNae (1975) apud Ferreira (1989) apontam 

determinadas condições climáticas para o desenvolvimento dos mesmos, 

como: Faixa Intertropical; Temperatura Tropical; Temperatura média do mês 
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mais frio superior a 20ºC; Amplitude térmica menor que 5ºC; média anual de 

precipitação de 1.500 a 2.500mm. Vitória está localizada entre os trópicos, 

possui temperatura média anual de 23,8ºC e média do mês mais frio de 21,4ºC, 

se encaixando assim, nas três primeiras condições, ficando de fora das duas 

últimas dado que possui amplitude térmica anual de 5ºC e média anual de 

precipitação de 1.288mm.  

O fato de Vitória estar de fora das duas últimas condições faz com que 

os manguezais tenham um menor desenvolvimento estrutural se comparado 

aos de locais perfeitamente de acordo com todas as condições acima citadas, 

tais como os manguezais das reentrâncias maranhenses. 

É imprescindível que seja levado em consideração o papel 

geomorfológico exercido pelos manguezais nos locais em que os mesmos se 

desenvolvem, haja vista que os mesmos retêm entre suas raízes os 

sedimentos continentais transportados pelos rios e pela chuva, por meio do 

escoamento superficial. Da mesma forma, os manguezais funcionam como 

uma espécie de barreira a fim de proteger a linha de costa contra o processo 

erosivo das ondas, marés e correntes litorâneas.  

Sendo assim, nas regiões estuarinas, que são caracterizadas pela 

intensa e fundamental interação entre os processos continentais e marinhos, 

estão sujeitas às ações dos elementos costeiros, sendo estes as ondas e as 

marés, bem como às ações de elementos continentais como as diversas 

variações no que se refere à descarga de sedimentos transportados pelos rios 

e pela precipitação, constituindo assim, áreas extremamente instáveis. Essa 

instabilidade juntamente à dinamicidade dessas áreas são, em parte, devido 

aos ajustamentos naturais, resultando em alterações graduais na configuração 

e articulação costeira ao longo do tempo e, também, induzidos pela 

interferência humana no ambiente. 

A baía de Vitória é formada pelos rios Santa Maria da Vitória, Aribiri,  

Bubu, dentre outros canais. O rio Santa Maria nasce no município de Santa 

Maria de Jetibá e percorre 122km até desaguar na baía de  Vitória. Reis (2013) 

afirma que sua bacia hidrográfica é de cerca de 1.660 km² e abrange cinco 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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municípios do Estado do Espírito Santo: Santa Maria de Jetibá, Santa 

Leopoldina, Cariacica, Serra e Vitória. 

Vale (2004) apresenta ainda uma complexa descrição geomorfológica 

do entorno do delta do rio Santa Maria. No entorno da baía de Vitória, os 

manguezais encontram-se em grande extensão espacial. O rio Santa Maria 

não deságua diretamente no mar, mas em uma baía e, na sua desembocadura, 

o depósito de sedimentos formando solos fornece condições ao 

estabelecimento dos manguezais. 

6. PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

Alavancada pela crise ambiental dos anos 1970 e 1980, discussões que 

abarcassem a ecologia ganharam maior ênfase, mas um erro crucial foi 

cometido de forma sistemática. Aprofundaram-se os estudos acerca da flora e 

da fauna, bem como seus metabolismos e comportamentos, estruturas e até 

mesmo as dinâmicas que as envolve, mas não consideraram em momento 

algum o impacto da espécie humana nesse processo. Negligenciaram-se 

estudos de suma importância como as intensas, complexas e essenciais 

relações existentes entre os seres humanos e o ambiente.  

Os ecossistemas naturais, incluindo os manguezais são geradores de 

bens e serviços para as populações, estando assim associados à qualidade de 

vida das pessoas. No entanto, para que haja a continuidade da provisão 

desses bens e serviços é necessário manter a qualidade do ambiente, da qual, 

em última instância, dependerá o bem estar da sociedade.  

 De acordo com Boyden (1981), quando as condições sociais e/ou o 

ambiente natural afetam o indivíduo, a intensidade dos efeitos na qualidade da 

sua experiência humana dependerá da sua capacidade em perceber essa 

influência, uma vez que essa percepção é uma variável cultural. 

A percepção ambiental é o modo como cada indivíduo sente o ambiente 

ao seu redor, valorizando-o em maior ou menor escala. Também pode ser 

entendida como uma tomada de consciência pelo homem, de forma que este, 
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percebendo o ambiente em que está inserido, aprenda a protegê-lo e cuidá-lo 

da melhor forma possível. 

 A fim de ampliar o campo do saber no que se refere a um determinado 

espaço, é necessário descrever, explicar e até prever situações dentro da 

dimensão de análise estabelecida. No entanto, esses componentes não estão 

isolados. Eles apresentam padrões de distribuição no território e estão 

diretamente relacionados à rede de interações que determinam funções e 

comportamentos frente aos impactos que ocorrem ou irão ocorrer. 

 Segundo Santos (2004), é imprescindível elaborar uma estrutura que 

represente, claramente, os critérios e procedimentos adotados para os 

cruzamentos entre as informações.  

A fauna específica do manguezal é capaz de fornecer diversos 

benefícios socioeconômicos às comunidades costeiras. É fonte de alimento 

para subsistência e para a geração de renda. Segundo Reis (2013), o 

ecossistema propicia ao homem múltiplos usos, como combustível, 

construção, pesca, têxtil e também atividades alimentícias, domésticas, 

medicinais e etc. Comunidades inteiras sobrevivem da coleta e venda de 

crustáceos e moluscos encontrados no manguezal. Além disso, as moradias 

dessas mesmas comunidades são muitas vezes construídas com madeira 

retirada dos mangues. Ainda segundo Reis (2013), há ainda o tanino, uma 

substância avermelhada retirada da casca do mangue vermelho, que é 

utilizada para a produção das panelas de barro, tão presentes na cultura 

capixaba. 

Diegues (2001) classifica os usos ditos sustentáveis do manguezal em 

três tipos: usos diretos de extração de madeira para diversos fins, utilização 

das folhas como alimento para os animais, adubo, retirada do tanino para 

reprodução de alimentos, medicamentos, colas, óleos, açucares e álcool; usos 

indiretos: captura de peixes, crustáceos, moluscos e outros animais; funções 

e serviços: estabilização da linha da costa, habitat para flora e fauna, berçário 

natural para diversas espécies, área para recreação, turismo, educação 

ambiental e reciclagem de dejetos. 
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7. OS MANGUEZAIS E O BEM ESTAR HUMANO: SERVIÇOS 

ECOSSISTÊMICOS 

Os manguezais são ecossistemas costeiros encontrados em regiões 

tropicais e subtropicais, nas áreas de transição entre os ambientes terrestre e 

marinho (Schaeffer-Novelli, 1995). Segundo Constanza et al., (1997) como um 

ecossistema natural típico, os mangues apresentam características e 

propriedades particulares, que determinam as funções que desempenham 

tanto ecológicas quanto sociais, pelo fornecimento de bens e serviços. 

Dentre as funções ecológicas que apresentam podemos destacar seu 

papel como exportadores de nutrientes para os ecossistemas adjacentes 

através da serapilheira e de partículas de carbono orgânico (ADAIME E 

LOVELOCKY, 2011), o que sustenta as cadeias alimentares e contribui para a 

fertilidade das regiões costeiras (LACERDA, 1984; ODUM; HEALD, 1975). 

Donato et al. (2011) dissertam ainda sobre a alta produção primária líquida 

associada a tais ecossistemas. Os manguezais apresentam a função de 

estabilizar a costa e controlar a erosão e de fornecer áreas de alimentação, 

descanso e acasalamento para espécies animais (SCHAEFFER-NOVELLI, 

1995). 

No que se referem à perspectiva social e econômica, os manguezais 

provém diversos bens e serviços para os indivíduos que próximo a eles 

habitam, como madeira para lenha e carvão ou para confecção de 

embarcações; plantas com funções medicinais e para a extração de produtos 

químicos como o tanino; recursos alimentares diversos, tais como moluscos, 

crustáceos, peixes, etc. (VANNUCCI, 1999). Além disso, os manguezais 

possuem importância cultural, consistindo em áreas de recreação, lazer e 

turismo, podendo assim apresentar e agregar ainda mais valor para a 

sociedade humana que se relaciona com estes ambientes. 

Segundo May (2010) os serviços ecossistêmicos consistem no 

funcionamento dos ecossistemas naturais e são responsáveis por diversos 

aspectos do bem estar das sociedades humanas. São elencadas quatro 

principais categorias de serviços ecossistêmicos: 
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Tabela 1 – Principais características dos serviços ecossistêmicos 

CATEGORIA FUNÇÃO 

Suporte Ciclagem de nutrientes, produção primária 
etc 

Provisionamento Alimentos, água, combustível, etc. 

Regulação Regulação do clima, purificação da água, 
etc. 

Cultural Estético, recreativo, etc. 

 

Estes serviços, incluindo o fornecimento de bens, são fatores de suma 

importância para a sociedade, uma vez que tem sido reconhecida a sua 

influência, sendo ela direta ou indireta, sobre os constituintes do bem estar 

humano. 

8. O ENTENDIMENTO E A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DA ILHA DAS 

CAIEIRAS SOBRE A IMPORTÂNCIA E A QUALIDADE AMBIENTAL DOS 

MANGUEZAIS 

 

 

 

86%

14%

VOCÊ SABE QUE O MANGUEZAL É UMA ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE?

Sim

Não

Figura 9: gráfico sobre conhecimento acerca de uma APP. 
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Figura 10: gráfico sobre o entendimento acerca de uma APP. 

 

Em resposta ao questionário, 86% dos entrevistados afirmam ter 

conhecimento de que o manguezal é uma área de preservação permanente, 

porém, 78% destes não sabem no que implica essa definição. 

O Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965) 

define as Áreas de Preservação Permanente (APP) e estabelece parâmetros 

relativos à sua proteção. O documento original sofreu diversas alterações ao 

longo de aproximadamente 50 anos de vigência, contudo, o que se entende 

por APP permanece sem alterações, conforme definido: 

Área protegida [...] coberta ou não por vegetação nativa, 

com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 

a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas. (BRASIL, 1965.) 

De acordo com o art. 2º do atual Código Florestal Brasileiro3 , são 

consideradas Áreas de Preservação Permanente tipos de vegetação natural 

situadas: 

                                                        
3 O Novo Código Florestal não beneficiou os manguezais uma vez que permite o uso dos 

apicuns para carcinocultura. 

22%

78%

VOCÊ SABE O QUE É UMA ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE?

Sim

Não
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a) ao longo de rios ou de qualquer curso d’água desde o 

seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura 

mínima será: 

1 – de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 

(dez) metros de largura; 

2 – de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham 

de 10 à 50 metros de largura; 

3 – de 100 metros para os cursos d’água que tenham de 50 à 

200 metros de largura; 

4 – de 200 metros para os cursos d’água que tenham de 200 à 

600 metros de largura; 

5 - de 500 metros para os cursos d’água naturais ou artificiais; 

 

b) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água 

naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos 

chamados ‘olhos d’água’, qualquer que seja a situação 

topográfica, num raio de 50 metros de largura; 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade 

superior a 45º, equivalente a 100% na linha de maior 

declive; 

f)  nas restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha 

de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 

metros em projeções horizontais; 

h)  em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja 

a vegetação (BRASIL, 1965) 
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Segundo Servilha (2006), as APP’s tem diversas e importantes funções 

no meio urbano, tais como: amenizam temperaturas, melhorando o controle 

climático; reduzem os ruídos e os níveis de gás carbônico contribuindo com a 

melhoria da qualidade do ar; diminuem distúrbios e promovem o equilíbrio do 

meio ambiente com a proteção contra enchentes e secas; protegem bacias 

hidrográficas para o abastecimento de águas limpas; proporcionam abrigo e 

refúgio para a fauna exercendo controle biológico; promovem a melhoria da 

saúde mental e física da população que as frequenta em função de atividades 

de cunho recreacional e cultural. 

Sendo  assim, não se faz necessária a repetição sobre a fundamental 

importância das APP’s em função do seu valor social, econômico, cultural, 

paisagístico e ambiental.  

No que se referem aos principais problemas encontrados no 

manguezal, 76% dos entrevistados afirmam que a poluição é o maior impacto 

que o manguezal vem sofrendo, seguido dos constantes aterros (20%). 

Figura 11: gráfico sobre os principais problemas encontrados no manguezal da área de 
estudo. 

 

Segundo Fernandes (2012), com a deposição de lixo no manguezal, há 

o risco à bioincrustação de alguns tipos de materiais, em especial os plásticos, 

que podem flutuar à deriva por vários anos, indo de um estuário a outro, 

76%

20%

2%
2%

PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS NO MANGUEZAL DA 
REGIÃO DA BAÍA DE VITÓRIA

 Poluição

 Aterros

Corte de madeira

Construção de casas
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levando consigo organismos invasores. O depósito incorreto dos resíduos 

sólidos gera a proliferação de animais transmissores de doenças e 

contaminação da água e do solo, a poluição do ar com a redução da qualidade 

ambiental. O autor afirma ainda que, no Brasil, uma grande porcentagem do 

lixo vai para os rios e mares, afetando indiretamente os manguezais, com 

cargas de poluentes, principalmente próximos as áreas urbanas. O aspecto 

físico do manguezal corrobora com o imaginário coletivo para que a população 

deposite ali o seu lixo, pois o vêm como um local insalubre. 

De acordo com Reis (2013), a descarga de efluentes sanitários advindos 

tanto por parte da comunidade, quanto de embarcações e zonas portuárias, 

pode vir a provocar a contaminação da água, afetando assim a vida de peixes, 

crustáceos e outros animais. A descarga de esgotos no manguezal gera ainda 

a proliferação de doenças que afetam a comunidade ribeirinha que faz uso do 

manguezal para a recreação, lazer, pesca e para a retirada de matéria-prima 

para complementação de renda. 

Citado por 20% dos entrevistados, os aterros estão entre as piores 

alterações antrópicas mais frequentes nos manguezais. Como já mencionado 

anteriormente, grandes extensões de manguezais foram devastados pelos 

aterros na cidade de Vitória a fim de expandir a área urbana com a concepção 

de que o manguezal era um ambiente sujo e de proliferação de doenças. 

Porém, é necessário ressaltar que tais características só são observadas em 

ambientes degradados pelo homem, onde existe a disposição de lixo e esgoto. 

Os aterros dos manguezais da baía de Vitória também devem-se à 

questões econômicas, ligadas à erradicação do café no início da década de 

1970, conforme mencionado anteriormente. 

Como principais consequências do processo de aterro estão a morte da 

maioria dos animais que vivem no solo dada as alterações de sua estrutura; a 

alteração do padrão de circulação das águas nos manguezais; a aceleração 

da sedimentação e compactação, o que irá interferir na reciclagem de 

nutrientes e troca de gases; o aumento da taxa de deposição de sedimentos; 
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o assoreamento, que pode reduzir a profundidade dos rios, canais e estuários, 

interferindo no ciclo de vida de inúmeros organismos. (ALVES, 2011). 

No que se refere à importância do manguezal para o meio ambiente, 

62% dos entrevistados acreditam que o aspecto mais relevante seja o de que 

essas áreas configuram verdadeiros berçários de vida, seguido de 34% 

referente à preservação de rios. 

É importante ressaltar que nenhum dos entrevistados apontou a 

proteção da costa e ondas como um fator de importância do manguezal, sendo 

que a vegetação, segundo Secretaria De Estado De Meio Ambiente E 

Desenvolvimento Sustentável (SEMADS, 2001), desempenha a função de uma 

barreira, atuando contra a ação erosiva das ondas e marés, assim como em 

relação aos ventos. 

 

 

Figura 12: gráfico sobre a importância do manguezal para o maio ambiente na percepção dos 
moradores. 

 

Na percepção de 54% dos entrevistados, uma medida urgente a fim de 

melhorar a qualidade do manguezal da Ilha das Caieiras, consiste na retirada 

do lixo presente no local. Parte considerável dos moradores reivindica maior 

34%

4%

62%

A IMPORTÂNCIA DO MANGUEZAL PARA O MEIO AMBIENTE 
NA PERCEPÇÃO DOS MORADORES

Preservação de rios

Purifica a água

Berçário de animais

Protege a costa das ondas
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aplicabilidade de preceitos legislativos como fiscalização (24%) e a criação de 

leis mais severas (20%) para a preservação do manguezal.  

 

 

Figura 13: gráfico sobre possíveis medidas de preservação do manguezal da Ilha das Caieiras. 

 

Um aspecto citado por apenas 2% dos entrevistados, foi o replantio de 

mudas para preservação dos manguezais, fato que chama atenção, uma vez 

que tal medida é amplamente utilizada na Ásia e na América Central para a 

proteção da linha de costa contra tufões e tsunamis. 

9. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

Ao falar do bairro Ilha das Caieiras na Grande Vitória, pressupõe-se no 

imaginário capixaba uma comunidade coletora de mariscos e dependente do 

manguezal para sobreviver. Porém é importante ressaltar que tais 

características configuram o lado oeste de tal localidade, já que no lado leste 

encontramos uma população totalmente desvinculada da atividade pesqueira 

coletora e desfiadeira. 

2%

24%

54%

20%

MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DO MANGUEZAL DE ACORDO 
COM A PERCEPÇÃO DOS MORADORES

Replantio de mudas

Fiscalização

Retirada de lixo

Novas e severas leis
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A figura 14 mostra que dos 50 domicílios entrevistados, as atividades 

de pesca e coleta no manguezal são feitas por todos os moradores em 58% 

dos entrevistados. 

Estima-se que dois terços da população pesqueira do mundo dependam 

dos manguezais para sobrevivência, além de contribuir para a geração de 

emprego e renda das comunidades pesqueiras que vivem nessas áreas de 

preservação permanente, beneficia direta e indiretamente as comunidades que 

eles se utilizam, pois fornecem recursos e bens aos homens. (CANESTRI & 

RUIZ, 1973.) 

 

Figura 14: gráfico referente ao número de pessoas que desenvolvem atividades ligadas ao 
manguezal em cada residência entrevistada. 

 

 A figura 15 mostra que 74% das pessoas entrevistadas na Ilha das 

Caieiras não possuem atividades alternativas às desenvolvidas no manguezal, 

o que demonstra forte tradição e resistência de uma comunidade tradicional 

inserida em um núcleo urbano. 

 

28%

8%

6%

58%

NÚMERO DE PESSOAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES 
LIGADAS AO MANGUEZAL EM CADA RESIDÊNCIA 

ENTREVISTADA

1 - 3 pessoas
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Figura 15: gráfico referente ao número de pessoas que possuem outras atividades não 
relacionadas ao manguezal. 

De acordo com o questionário aplicado em campo, 72% dos 

entrevistados residem no bairro da Ilha das Caieiras há mais de 10 anos, o que 

evidencia o sentimento de pertencimento dessas pessoas para com os 

manguezais. 

 

 

Figura 16: gráfico referente ao tempo em que os entrevistados residem no bairro da Ilha das 
Caieiras. 
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No que se refere ao número de moradores por residência, 58% das 
casas possuem de 4 a 7 moradores, 34% possuem de 1 a 3 moradores e 
apenas 8% possuem de 8 a 10 moradores. 

 

 Figura 17: gráfico referente ao número de moradores por residência. 

 

Com o questionário foi possível constatar que em 50% dos domicílios o 

número de moradores que contribuem com a renda familiar é de 4 a 7 pessoas 

e 46% é de 1 a 3 pessoas. Em apenas 4% dos domicílios existem de 8 a 10 

contribuintes da renda familiar total. 

34%
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Figura 18: gráfico referente ao número de moradores por residência que contribuem com a 

renda familiar. 

No que tange à importância do manguezal, 74% dos entrevistados 

afirmam que o local é visto por eles principalmente como fonte de renda 

enquanto 14% vê o manguezal como um local para moradia e 12% como uma 

área de lazer e turismo. 

 

 

Figura 19: gráfico referente à importância do manguezal para os moradores. 
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A atividade pesqueira é uma das principais atividades de subsistência e 

renda familiar praticada pelas comunidades que moram no manguezal e no 

seu entorno, e é considerada uma das mais antigas práticas de obtenção de 

alimento pelo homem, juntamente com a caça e a coleta. 

Sr. Waltair. Pescador antigo e morador da Ilha das Caieiras. Fonte: acervo pessoal. 

No bairro da Ilha das Caieiras a pesca representa 42% da retirada feita 

pelos coletores, seguido do caranguejo com 36% do total, como pode-se 

observar na figura 20. 

A normativa que define pescador artesanal é dada pelo Decreto-Lei 

221/67, em seu artigo 26, que define como sendo: 

 
“[...] aquele que matriculado na repartição competente 
segundo as leis e regulamentos em vigor, faz da pesca sua 
profissão ou meio principal de vida. [....] Todo ato tendente a 
capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham 
na água seu normal ou mais frequente meio de vida.” 
(BRASIL, 1967). 
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Quando questionados sobre a principal retirada que realizam no 

manguezal, 42% dos entrevistados afirmam que são concentram suas coletas 

em peixes e 36% em caranguejos. O siri representa 20% do total da retirada e 

o sururu apenas 2%.  

 Com a supressão do manguezal, tem se tornado cada vez mais difícil 

encontrar ostra e camarão no local, o que pode-se observar nos resultados do 

questionário, haja vista que nenhum dos entrevistados tem a sua retirada 

baseada nesses dois alimentos. 

 

Figura 20: gráfico referente ao tipo de retirada feita no manguezal. 
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Cerca de 72% dos entrevistados afirmam consumir e vender parte dos 

alimentos que retiram do manguezal. 

 

 

Figura 21: gráfico referente à finalidade da retirada feita no manguezal. 

 As vendas representam 20% desse total e apenas 8% são destinos 

exclusivamente ao consumo próprio. 
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 Placa que se encontra no muro da casa de Dona Maria. Uma das mais antigas    desfiadeiras 

de siri da Ilha das Caieiras. Fonte: acervo pessoal. 

 
 

Como pode-se observar na figura 22, os restaurantes são os principais 

compradores diretos dos alimentos oriundos do manguezal, representando 

59% das vendas. Segundo alguns entrevistados, o grande interesse dos 

restaurantes se dá pela facilidade de compra direta com os coletores, o que 

reduz o preço desses alimentos tão consumidos e presentes na gastronomia 

capixaba. 
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Figura 22: gráfico referente ao destino dos alimentos pós-venda. 
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Quando questionados sobre a quantidade de horas diárias de trabalho 

dedicadas ao manguezal, 50% dos entrevistados afirma desenvolver a 

atividade de coleta de 5 a 7 horas por dia e 42% se dedicam de 3 a 5 horas 

diárias. 

 

Figura 23: gráfico referente à quantidade de horas diárias de trabalho dedicadas ao 
manguezal. 

 

No período de defeso, 58% dos entrevistados concentram suas 

atividades na pesca artesanal, enquanto 18% afirma não trabalhar. Cerca de 

12% dos entrevistados procuram outras fontes de renda em regime temporário, 

enquanto 6% aproveita o período para desfiar o siri anteriormente coletado. 

 Mesmo com a Instrução Normativa Interministerial Nº 1 do Ministério 

da Pesca e Aquicultura e Ministério do Meio Ambiente, que proíbe a captura, 

transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização do caranguejo 

uçá durante o fenômeno da "andada", 6% dos entrevistados afirmam 

continuar coletando nesse período. 
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Figura 24: gráfico referente à fonte de renda alternativa desenvolvida no período de defeso. 

 

 No que tange à renda, 56% dos coletores diz que a coleta possibilita 

uma renda mensal de 1 salário mínimo e 34% diz que a retirada corresponde 

a até 2 salários mínimos. 

 

 

Figura 25: gráfico referente à renda mensal dos coletores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conhecimento dos pescadores da Ilha das Caieiras sobre a 

biodiversidade do manguezal apresenta pontos de cruzamento com a ciência, 

já que é fruto de sua experiência e vivência direta com este ambiente. Alves e 

Nishida (2002) ressaltaram que comunidades tradicionais que vivem próximas 

aos manguezais e dependem de recursos oriundos desses ambientes 

apresentam conhecimento acerca dos componentes que integram esse 

ecossistema. No caso da comunidade da Ilha das Caieiras, foi possível 

perceber que a população compreende muito bem o papel social que o 

manguezal possui, mas possuem sua percepção ambiental insuficiente.  

 No caso das populações que exploram recursos destes ecossistemas 

encontram-se ainda, em muitos locais, formas tradicionais de usos do 

ambiente. (Diegues,1996; Adams, 2000). Para isso, estas populações utilizam 

conhecimentos empíricos repassados entre as gerações e aperfeiçoados pelos 

membros das comunidades ao longo dos anos. Machado-Guimarães (1995) 

afirma que todos os grupos culturais conhecem o mundo ao seu redor, 

incorporando informações e observações diretas e atuais, além de saberes 

acumulados por antepassados e transmitidos entre as gerações por diversos 

mecanismos culturais. Esta autora complementa, ainda, que a atividade 

pesqueira artesanal requer dos pescadores um conhecimento etnoecológico 

que possibilita a utilização dos recursos pesqueiros que garantem a 

sustentabilidade desta praxis. 

O estudo se mostra de grande valia haja vista que após levantamento 

histórico, foram verificados por meio de questionários aspectos 

socioeconômicos e culturais que acabam por fomentar a concepção de que a 

comunidade tem sua vida, cultura, gastronomia e renda vinculada ao 

manguezal.  

A pesquisa evidenciou que os pescadores e desfiadeiras de siri da 

comunidade tradicional da Ilha das Caieiras possuem conhecimento do 

manguezal, o que permitiu a sua produção e reprodução social no tempo. Este 

conhecimento reflete, portanto, uma bagagem cultural onde a arte da pesca é 

transmitida oralmente da geração ascendente aos descendentes, advindas por 

meio de observações e aprendizagem. 



 

56 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADAME, M.F. LOVELOCK, C.E. (2011). Carbon and nutrient exchange of 

mangrove forests with the coastal ocean. Hydrobiologia, 663(1): 23-50. 

ADAMS, C. 2000. As populações caiçaras e o mito do bom selvagem: a 

necessidade de uma nova abordagem interdisciplinar: Revista de 

Antropologia, 43 (1): 146-182. 

 

ALVES, J. R. P. Manguezais: educar para proteger. Rio de Janeiro: Femar 

Semads, 2001. 

Alves, R. R. N.; Nishida, A. K. 2002. A ecdise do caranguejo-uçá, Ucides 

cordatus (Crustacea, Decapoda, Brachyura) na visão dos caranguejeiros. 

Interciência, 27 (3): 110- 117. 

 

BOYDEN,  S.; MILLER, S.; NEWCOMBE, K.; O’NEIL, B. The ecology of a 

city and its people. Canberra, Austrália: Australian National University Press, 

1981.  

BRASIL, Lei Federal nº 11.428/06 de dezembro de 2006. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm > 

Acesso em: 13/08/2017 

BRASIL, Lei Federal nº 12.651/12 de maio de 2012. Código Florestal. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011 

2014/2012/lei/l12651.htm > Acesso em: 13/08/2017. 

BRASIL, Lei Federal nº 12.651/12 de setembro de 1965. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4771-15-setembro-

1965-369026-publicacaooriginal-1-pl.html > Acesso em: 13/08/2017. 

BRASIL, Lei Federal nº 9.605/98 de fevereiro de 1998. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm > Acesso em: 13/08/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011%202014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011%202014/2012/lei/l12651.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4771-15-setembro-1965-369026-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4771-15-setembro-1965-369026-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm


 

57 
 

BRASIL. Lei Federal nº 6.938/81 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente, e seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação de outras providências. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil. Brasília, 1981. Disponível em: <http://portal.in.gov.br> Acesso em: 

16/08/2017 

BRASIL. Lei Federal nº 4.771/65 de setembro de 1965. Institui o Código 

Florestal Brasileiro. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 

Brasília, 1965. Disponível em: < http://portal.in.gov.br > Acesso em: 16/08/2017 

BRASIL. Resolução CONAMA nº 10, de outubro de 1993. Diário Oficial da 

União. Brasília, 1993. Disponível em: < www.mma.gov.br > Acesso em: 

17/08/2017 

CAMARGO, M. S. Ilha das Caieiras: da fábrica de cal às desfiadeiras de 

siri. Monografia. Departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Espírito Santo. Vitória, 2001. 

CANESTRI, V.; RUIZ, O. Destruction of mangroves. Mar. Pollut, 1973. 

CHAPMAN, V. J. Mangrove Biogeography. In: International Simposium on 

Biology and Managenment of mangroves. Honolulu, 1975. 

CHURCHMAN, C. W. Introdução à teoria dos sistemas. 2. Ed. Rio de 

Janeiro, 1972. 

CINTRÓN, G. Caracterización y manejo de áreas de manglar. In: 

SIMPÓSIO SOBRE ECOSSISTEMAS DA COSTA SUL E SUDESTE 

BRASILEIRA. São Paulo, 1987. 

CINTRÓN, G.; LUGO, A. & MARTINEZ, R. Strutural and functional 

properties of mangroves forests. In: Symposium Signaling the Completion 

of the Flora of Panama, 1980. 

COMELLI, F. A. M.; PONTE, A. C. E.; CLARO, S. M. C. Aspectos estruturais 

do manguezal de Cubatão – SP, Brasil. In: Simpósio de Ecossistemas da 

Costa Brasileira: subsídios a um gerenciamento ambiental. São Paulo, 1994. 

http://portal.in.gov.br/
http://www.mma.gov.br/


 

58 
 

COSTANZA, R., D’ARGE, R., DE GROOT, R., FARBER, S., GRASSO, M., 

HANNON, B., LIMBURG, K., NAEEM, S., O’NEILL, R.V., PARUELO, J. The 

value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 1997. 

DIAS, G. F. Pegada Ecológica e Sustentabilidade Humana. Editora Gaia. 

São Paulo, 2002. 

DIEGUES, A. C. S. Ecologia humana e planejamento em áreas costeiras: 

núcleo de apoio à pesquisa e sobre populações humanas em áreas 

úmidas brasileiras. São Paulo: USP, 2001. 

Diegues, A. C. S. 1996. Ecologia humana e planejamento em áreas 

costeiras. Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas 

Úmidas Brasileiras – NUPAUB – USP, São Paulo, Brasil, 191pp. 

 

DING, H. A review of the genus Rhizophora with special reference to the 

Pacific species. Blumea, 1960. 

DONATO, D.C., KAUFFMAN, J.B., MURDIYARSO, D., KURNIANTO, S., 

STIDHAM, M., KANNINEN, M. (2011). Mangroves among the most carbon-

rich forests in the tropics. Nature Geoscience, 4(5): 293-297. 

FERNANDES, R. T. V. Recuperação de manguezais: direitos fundamentais 

e espaços especiais na cidade. Curitiba: Juruá, 2012. 

FERREIRA,  R. D. Os manguezais da baía de Vitória: um estudo de 

geografia física integrada. Doutorado em Geografia – Programa de Pós-

graduação. Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1989. 

GOLLNER, R. A Geografia geossistêmica e o estudo dos manguezais do 

estuário do Rio Santa Maria da Vitória (ES). Monografia. (Bacharel em 

Geografia). Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Vitória, 1992. 

HADAC, E. Species diversity of mangrove and continental drift. 

Phytotaxonom, 1976. 



 

59 
 

LACERDA, L.D. Manguezais: florestas de beira mar. Ciência Hoje. Rio de 

Janeiro, 1984. 

LUGO, A. E. & SNEDAKER, S. C. The ecology of mangrove. Ecology & 

System, 1974. 

Machado-Guimarães, E. M. 1995. A pesca tradicional em Maricá (RJ) sob 

uma perspectiva da ecologia cultural. Tese de Doutorado, Universidade 

Federal de São Carlos, Brasil, 109pp. 

 

MCCOY, E. D.; HECK, JR. K. L. Biogeography of corals, seagrasses and 

mangroves: an alternative to the center or origin concept. Florida, 1976. 

MALDONADO, S. C. Mestres & Mares: espaço e indivisão na pesca 

marítima. 2. ed. Annablume. São Paulo, 1993. 

MARTIN, L.; SUGUIO, K.; DOMINGUEZ, J. M.; FLEXOR, J. M. Geologia do 

quaternário costeiro do litoral norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

CPRM. Belo Horizonte, 1997. 

MAY, H.P. (org.) (2010). Economia do Meio Ambiente: teoria e prática. 2ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier. 379p. 

MILLER, J. G. Living systems: basic concepts. Behavioral Science, 1965. 

MORAES, A. C. R. Contribuições para gestão da zona costeira do Brasil. 

São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1999. 

ODUM, E.P. HEALD, E.J. (1975). The detritus bases food web of an 

estuarine mangrove community. In: Cronin, L.E. (ed.), Estuarine research. 

New York: Academic Press. p.265-286. 

ODUM, W. E.; McIVOR, C. C. & SMITH, T. J. The ecology of mangroves of 

south Florida: a community profile. Washington, D.C. 1982 

PMV – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. Vitória em dados. Disponível 

em: < 



 

60 
 

http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/bairros/regiao7/ilhadascaieiras.asp > 

Acesso em: 11/09/2017 

REIS, D. M. Ocupação urbana em áreas de preservação permanente: o 

caso do manguezal da área continental de Vitória/ES. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 

2013. 

RICO-GRAY, V. Origen y rutas de dispersion com enfasis em lãs espécies 

de America. Acta Botanica Mexicana. Instituto de Ecologia. Veracruz, Mexico, 

1993. 

SANTOS, R. F. Planejamento Ambiental: teoria e prática. Editora Oficina de 

Textos. São Paulo, 2004. 

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. (1995). Manguezal ecossistema entre a terra e 

o mar. São Paulo: Caribbean Ecological Research. 64p. 

SERVILHA, E. R. Conflitos na proteção legal de áreas de preservação 

permanente urbanas. In: Seminário do Laboratório Fluxus – FEC – Unicamp, 

2006. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil e 

Arquitetura e Urbanismo, 2006. 

TOMLINSON, P. B. The botany of mangroves. New York: Cambridge 

University Press, 1986. 

TOMMASI, L. R. Efeitos antrópicos sobre o ecossistema marinho das 

regiões sudeste e sul do Brasil. In: Simpósio de Ecossistemas da Costa 

Brasileira: estrutura, função e manejo. São Paulo, 1990. 

TULLI, L. M. A. Vulnerabilidade à ação antrópica e uso e ocupação do solo 

para a Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, Vitória – ES. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Programa de Pós-

graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Espírito Santo, 

Vitória, 2007. 

http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/bairros/regiao7/ilhadascaieiras.asp


 

61 
 

VALE, C. C.  Séries geomórficas costeiras do Estado do Espírito Santo e 

os habitats para o desenvolvimento dos manguezais: uma visão 

sistêmica. Tese. Doutoramento. Universidade de São Paulo. FFLCH. USP, 

2004. 386f. 

VALE, C. C. Homens e caranguejos: uma contribuição geográfica ao 

estudo dos manguezais na baía de Vitória como fonte de alimento. 

Monografia. Bacharelado em Geografia – Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 1992. 

VALIELA, I.; BOWEN, J.L., YORK, O.K. (2001). Mangrove forests: one of the 

world's threatened major tropical environments. BioScience, 51(10): 807-

815. 

VANS STEENIS, C. G. G. J. The distribution of mangrove plant genera and 

it’s significance for paleogeography. Van Wetench, 1962. 

VANNUCCI, M. (1999). Os manguezais e nós: uma síntese de percepções. 

São Paulo: Edusp. 233p. 

WALSH, G. E. Mangroves: a review. In: REINHOLD, R. & QUEEN, W. 

Ecology of halophytes. New York Academic, 1974. 

YAÑES-ARANCIBIA, A. Lagunas costeras y estuários: cronologia, 

critérios y conceptos para uma classificacion ecológica de sistemas 

costeros. In: SIMPÓSIO DE ECOSSISTEMAS DA COSTA SUL E SUDESTE 

BRASILEIRA. São Paulo, 1987. 

 

  



 

62 
 

 

  

QUESTIONÁRIO 



 

63 
 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1 - Há quanto tempo você reside neste local? 

 

 

(   ) Menos de 1 ano                                    (   ) De 6 a 10 anos 

 

(   ) De 2 de 5 anos                                      (   ) Mais de 10 anos           

 

2 – Quantas pessoas residem na sua casa? 

 

(   ) 1 – 3                                                        (   ) 8 - 10 

(   ) 4 – 7                                                        (   ) mais de 10 

 

3 – Quantas pessoas contribuem para a renda familiar? 

 

(   ) 1 – 3 (   ) 8 - 10 

(   ) 4 - 7 (   ) Todas 
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4 - Das pessoas que contribuem para a renda familiar, quantas trabalham 

no manguezal? 

 

(   ) Nenhuma  (   ) 4 – 7                      (   ) Todas 

(   ) 1 - 3 (   ) 8 - 10 

 

5 – Das pessoas que trabalham no manguezal, quantas tem outra 

atividade? 

 

(   ) 1 – 3 (   ) 8 – 10                   (   ) Todas 

(   ) 4 - 7  (   ) Nenhuma 

 

6 - Qual a importância do manguezal para as pessoas? Enumere de 1 

(maior importância) à 4 (menor importância): 

 

 

(   ) Lugar para morar                                        (   ) Lugar para lazer e turismo 

(   ) Fonte peixes e caranguejos                        (   ) Fonte de madeira 
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7 – O que você retira do manguezal? 

 

 

(   ) Peixe (   ) Ostra                (   ) Outros 

(   ) Caranguejo (   ) Sururu 

(   ) Siri (   ) Camarão 

 

8 – O que você faz com essa retirada? 

 

(   ) Vende tudo                                                                  (   ) Consome tudo 

(   ) Vende parte/consome parte 

 

9 – Se vende, quem compra? 

 

(   ) Atravessador (   ) Restaurantes 

(   ) Consumidor (   ) Supermercados 

 

10 - Quantas horas você trabalha por dia em atividades ligadas ao 

manguezal? 

 

(   ) 2 horas ou menos                             (   ) De 5 a 7 horas 

(   ) De 3 a 5 horas                                   (   ) Mais de 8 horas 
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11 – Qual é a fonte de renda alternativa na época do defeso/andada? 

 

(   ) Coleta assim mesmo 

(   ) O governo tem um programa específico para a comunidade catadora 

(   ) Não coleta, apenas desfia 

(   ) Pesca artesanal 

(   ) Não trabalha 

(   ) Busca outra fonte de renda? Qual? _____________________________ 

 

 

12 - Qual é a sua renda mensal (R$)? 

 

(   ) Menos de 1 salário mínimo                           (   ) De 1 a 2 salários 

(   ) De 3 a 4 salários                                            (   ) De 5 a 6 salários 

(   ) De 7 a 10 salários                                          (   ) Mais que 10 salários 

 

13 - Qual a importância do manguezal para o ambiente? Enumere de 1 

(maior importância) à 4 (menor importância): 

 

(   ) Preserva o rio                                       (   ) Berçário de animais 

(   ) Purifica a água                                     (   ) Protege a costa das ondas 
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14 - Você sabe o que é uma Área de Preservação Permanente? 

 

(   ) Sim                                                  (   ) Não 

 

15 - Você sabe que o manguezal é uma Área de Preservação Permanente? 

 

(   ) Sim                                                  (   ) Não 

 

16 - Em sua opinião, quais são os principais problemas encontrados no 
manguezal da região? Enumere de 1 (maior relevância) à 5 (menor 
relevância): 

 

(   ) Corte de madeira                 (   ) Poluição             

(   ) Aterros                                 (   ) Construção de casas 

 

17 - Em sua opinião, quais medidas poderiam preservar o manguezal? 

Enumere de 1 (maior importância) à 4 (menor importância): 

 

(   ) Replantio de mudas                           (   ) Retirada de lixo 

(   ) Fiscalização                                       (   ) Novas leis 

 

 

 

 

 

 


