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1. PLANO AMBIENTAL

1.1. PLANO AMBIENTAL CONCEITUAL DE USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 

SUBTERRÂNEA 

1.1.1. Introdução e Justificativas 

Este item do Capítulo 7 do presente Estudo visa apresentar diretrizes para a elaboração do Plano 

Ambiental Conceitual de Uso Sustentável da Água Subterrânea que corresponde às ações de 

gestão e controle com vistas a confirmar o diagnóstico por meio de monitoramento das águas 

subterrâneas, como apresentadas no item 6.2, Capítulo 6 do presente Estudo, visando a correção 

dos impactos identificados, que são: 

• Elevação do nível estático e alteração da qualidade da água subterrânea no aquífero Barreiras

(Área da Defesa Civil);

• Elevação do nível estático dos aquíferos Barreiras e Marituba (AR e Área da Defesa Civil);

• Elevação do nível estático dos aquíferos Mosqueiro/Poção (AR);

• Salinização dos aquíferos Barreiras e Marituba no bairro Mutange (AR);

• Salinização do aquífero Mosqueiro/Poção no bairro Mutange (AR).

As áreas  contempladas neste Plano compreendem  a Área de Resguardo (AR), no bairro Mutange, 

e no bairro do Pinheiro, incluindo as demais áreas do Mapa de Linhas de Ação Prioritária da Defesa 

Civil Municipal (DCM), de dezembro de 2020, tanto no que tange os monitoramentos a serem 

realizados pela Braskem, quanto os demais responsáveis por explotação de águas subterrâneas 

nestas áreas  

Esse Plano tem como premissa o uso sustentável de aquíferos, de forma a atender as necessidades 

do presente sem comprometer as necessidades futuras, que é tema constante de debates em vários 

países, assim como na própria Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que inclui 

no âmbito do objetivo n° 6 - Água Limpa e Saneamento, metas como: “melhorar a qualidade das 

águas e reduzir a contaminação”, “aumentar consideravelmente o uso sustentável dos recursos 

hídricos em todos os setores, assegurando a sustentabilidade da extração”, “implementar a gestão 

integrada dos recursos hídricos subterrâneos” e o “uso eficiente dos recursos hídricos subterrâneos” 

entre outras. A preservação do recurso é, também, estratégica frente aos cenários de mudanças 

climáticas globais. 
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1.1.2. Objetivos 

O Plano Ambiental Conceitual de Uso Sustentável da Água Subterrânea tem como objetivo 

apresentar as diretrizes para a elaboração do Plano Executivo de Uso Sustentável da Água 

Subterrânea, documento que deverá considerar as etapas aqui propostas, além da influência de 

diversos fatores, tais como as condições de instabilidade da área (pelo processo de subsidência), 

a continuidade de explotação das águas subterrâneas para uso na indústria e, possivelmente, nas 

atividades relacionadas ao enchimento das cavidades que possam interagir com os sistemas 

hidrogeológicos e na indefinição do uso futuro das áreas em função da necessidade de obter a 

estabilização do solo.  

1.1.3. Procedimentos 

Atualmente a explotação das águas subterrâneas na AR é realizada a partir da operação de 

bombeamento de poços localizados apenas nesta área. A delimitação da AR e da Área da Defesa 

Civil) é apresentada na Figura 1.1.3-1 a seguir. 

Figura 1.1.3-1 - Apresentação das áreas recomendadas para monitoramento das águas subterrâneas 

Fonte: Google, DCM, adaptado por TT, 2021. 
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Para a elaboração do Plano Executivo do Uso Sustentável da Água Subterrânea será necessário 

realizar, previamente, as seguintes atividades, abrangendo a totalidade dos poços localizados na 

AR e na área da Defesa Civil, o que inclui os aquíferos Barreiras, Marituba, Mosqueiro e Poção: 

A. Organização e construção de base de dados hidrogeológicos, preferencialmente no formato de

banco de dados geoespacializado, que contemple, por poço:

o Perfil geológico;

o Perfil construtivo;

o Caracterização hidroquímica dos dados disponíveis: (i) aqueles obtidos em monitoramentos

pretéritos, apresentados no estudo de dados históricos da Caracterização Ambiental

(Capítulo 4); (ii) dados atualizados da campanha de amostragem realizada para a

Caracterização Ambiental (Capítulo 4); e (iii) os dados das futuras campanhas de

monitoramento propostas nesse plano conceitual de monitoramento;

o Documentos de ensaios de bombeamento de todos os poços ativos e outros eventualmente

realizados;

o Documentos de outorga disponíveis, de todos os poços em uso na AR e na Área da Defesa

Civil (Dez de 2020), além dos desativados (neste caso, quando aplicável);

o Caracterização hidrodinâmica dos poços (Nível Dinâmico - ND, Nível Estático - NE e Vazão

de Uso - Q); assim como dos parâmetros hidrogeológicos resultantes dos ensaios

(Transmissividade - T, Condutividade Hidráulica - K, Coeficiente de Armazenamento - S e

dados de influência de maré nos ND e NE), conforme disponibilidade; e

o Observações a respeito do funcionamento do atual sistema de explotação de águas

subterrâneas.

B. Definir poços existentes com detalhamento geológico e construtivo a serem incluídos no

programa de monitoramento, para determinação da qualidade das águas subterrâneas e das

características hidrodinâmicas (NE, ND e Q ótima com base nos ensaios e outorga de cada

poço), de forma que os resultados sejam considerados representativos de um único sistema (a

exceção do aquífero Poção, que possui poços instalados com filtros no sistema Mosqueiro

inclusive);

C. Avaliação da possibilidade de instalação de sistema automatizado para monitoramento do nível

de água subterrânea em poços ativos (ND e NE) e de monitoramento (NE);
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D. Avaliar cada poço desativado da Braskem e definir a necessidade de fechamento permanente 

(obturação do poço) ou a sua inclusão na rede de monitoramento hidrogeológico e, nesse caso, 

considerar que deve atender aos quesitos do banco de dados organizado (profundidade, 

localização do filtro, localização do pré-filtro, representatividade do sistema a ser monitorado, 

características hidrodinâmicas, etc.); 

E. Registrar os dados, históricos e a serem coletados, do monitoramento, com periodicidade 

variada, na base de dados hidrogeológica desenvolvida (que contemplará as características 

quali-quantitativas dos poços, entre outras); 

F. Cadastrar na base de dados os piezômetros de poços inativos instalados pela Braskem no 

aquífero Barreiras (AR e bairro Pinheiro) e, se possível, os poços instalados pela CPRM (SRI-

01-AL, SRI-02-AL, SRI-03-AL, SRI-04-AL, SRI-05-AL e SRI-06-AL) nos bairros Pinheiro e Farol 

(estes últimos sujeitos à anuência da CPRM); 

G. Incluir na rede de monitoramento dois poços ao norte e dois poços a sul da AR (zona de limite 

da AR) que permitam o monitoramento da evolução do NE do aquífero Barreiras (parâmetros 

apresentados na descrição do monitoramento), em relação à lagoa Mundaú, na zona de 

influência da subsidência identificada; 

H. Após 24 meses de monitoramento, com os novos dados dinâmicos coletados e analisados, 

deverá ser calibrado um modelo numérico hidrogeológico considerando o cenário de operação 

de poços com níveis dinâmicos registrados nesse período; 

I. Simulações numéricas para prospecção de cenários possíveis que permitam avaliar a resposta 

dos aquíferos com vista a propor seu uso sustentável. Esta etapa visa atender a sustentabilidade 

da explotação.  
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As simulações de situações de explotação devem representar, do ponto de vista hidrodinâmico: 

• Simulação de condições reais e previsão de comportamento hidrogeológico decorrente do 

bombeamento simultâneo dos poços necessários para o atendimento às demandas atuais para 

os usos pretendidos, sendo os cenários: (1) bombeamento simultâneo de bateria de poços 

instalados em diferentes aquíferos, seguindo o conjunto mais frequente caracterizado no 

monitoramento do sistema de explotação indicando: área de influência e tempo de recuperação 

dos sistemas; (2) bombeamento simultâneo de bateria de poços instalados em diferentes 

aquíferos, a partir do cenário menos frequente de poços em funcionamento simultâneo 

registrados no monitoramento do sistema de explotação, indicando: área de influência e tempo 

de recuperação dos sistemas; (3) bombeamento simultâneo de bateria de poços instalados em 

diferentes aquíferos, a partir de avaliação da frequência de funcionamento simultâneo de poços 

efetivamente registrados no monitoramento do sistema de explotação, indicando: área de 

influência e tempo de recuperação dos sistemas; 

• Previsão de comportamento hidrogeológico, com indicação de rebaixamentos e níveis 

potenciométricos esperados, decorrente do bombeamento simultâneo dos poços necessários 

para o atendimento às demandas futuras da planta industrial da Braskem (é necessário a 

definição dos cenários a serem simulados, vazões e eventual localização de novos poços, caso 

se aplique). 

1.1.4. Monitoramento da Área de Resguardo – Subsídio para Elaboração, Implantação e 

Avaliação de Desempenho do Plano Executivo de Uso Sustentável da Água Subterrânea 

As atividades descritas a seguir aplicam-se a todos os poços da AR (incluindo, portanto, os 

aquíferos Barreiras, Marituba, sistemas Mosqueiro e Mosqueiro/Poção), e têm por objetivo o 

acompanhamento dos impactos identificados no presente Estudo que, de maneira direta ou indireta, 

estejam associados ao sistema de explotação dos aquíferos pela Braskem.  

Estruturação da rede de monitoramento: 

• Avaliação dos poços desativados localizados na AR: Definir/identificar poços representativos 

das características de cada aquífero explotado na AR, para incluir na rede de monitoramento (a 

rede deve contemplar os quatro sistemas aquíferos); 

• Incluir na rede de monitoramento os piezômetros instalados na AR e no bairro Pinheiro, para o 

monitoramento ambiental do aquífero Barreiras. São eles: PW101, PW102 (multinível PW102A, 

PW102B e PW102C), PW103, PW104 e PW105; 
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• Poços de monitoramento a serem instalados na AR e proximidades (a Norte e Sul): sendo 2 

(dois) no aquífero Barreiras no limite norte da área e 2 (dois) no limite sul da área. Também, 

avaliar a necessidade de instalação de poços no aquífero Marituba, caso os poços desativados 

existentes não permitam o monitoramento independente desse aquífero (muitas seções 

filtrantes interceptam mais de um aquífero); 

• Recomenda-se a instalação de tubos guia para medições de NE/ND. 

Monitoramento hidrogeológico de 24 meses  

• Caracterização hidrogeoquímica inicial de poços atualmente desativados que serão incluídos 

na rede de monitoramento, com o objetivo de identificar a localização da cunha salina, outros 

íons maiores de interesse e ainda os compostos de interesse ambiental. A caracterização 

deverá incluir: 

o Parâmetros para análises laboratoriais: Carbono Orgânico Total, Sulfeto, Metano, Dureza 

Total, Sólidos Totais e dissolvidos, Alcalinidade Total (em campo e laboratório), Alcalinidade 

(Bicarbonato), Alcalinidade (Hidróxido), Alcalinidade (Carbonato), Cloretos, Cálcio (Totais e 

Dissolvidos) Alumínio (Totais e Dissolvidos), Antimônio (Totais e Dissolvidos), Arsênio 

(Totais e Dissolvidos), Bário (Totais e Dissolvidos), Boro (Totais e Dissolvidos), Cádmio 

(Totais e Dissolvidos), Chumbo (Totais e Dissolvidos), Cobalto (Totais e Dissolvidos), Cobre 

(Totais e Dissolvidos), Cromo Total (Totais e Dissolvidos) e Cromo VI (Totais e Dissolvidos), 

Ferro Total (Totais e Dissolvidos) Ferro II (Totais e Dissolvidos), Manganês (Totais e 

Dissolvidos), Mercúrio (Totais e Dissolvidos), Molibdênio (Totais e Dissolvidos, Magnésio 

(Totais e Dissolvidos), (Totais e Dissolvidos), Sílica (Totais e Dissolvidos), Sódio (Totais e 

Dissolvidos), Estrôncio (Totais e Dissolvidos) e Brometos (Totais e Dissolvidos), Fluoreto, 

Fosfato, Sulfato Total, Série Nitrogenada e Potássio; 

o Parâmetros de campo: Condutividade Elétrica, T, Eh, OD, pH, Turbidez e Alcalinidade. 

• Monitoramento hidrogeoquímico semestral dos poços desativados para monitoramento de 

avanço da cunha salina e de qualidade das águas do aquífero, segundo os parâmetros: 

o CONAMA n° 396/2008 (exceto orgânicos e agrotóxicos) + Cálcio (Totais e Dissolvidos) 

Magnésio (Totais e Dissolvidos), (Totais e Dissolvidos), Estrôncio (Totais e Dissolvidos) e 

Brometos (Totais e Dissolvidos) e Potássio; 

o Parâmetros de campo (na coluna de água do poço, quando aplicável in situ): Condutividade 

Elétrica, T, Eh, OD, pH, Turbidez e Alcalinidade. 
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• Monitoramento de parâmetros de campo (Condutividade Elétrica, T, Eh, OD, pH, Turbidez e 

NE), com frequência trimestral, nos poços incluídos na rede de monitoramento. Nesses poços 

é necessário registrar em perfil vertical (apenas CE e Temperatura) ao longo das seções 

filtrantes. É necessário registrar o ND e a vazão dos poços que estejam em operação durante a 

atividade de monitoramento (preferentemente, com data e /ou horário de início de operação); 

• Monitoramento mensal dos poços em operação utilizados para o atendimento da demanda da 

unidade de Cloro-Soda, com a determinação de: 

o Alumínio total, alcalinidade, cloretos, dureza de cálcio, magnésio, dureza total, ferro total, 

sulfatos, nitratos, cor aparente, turbidez, sólidos totais; 

o Parâmetros de campo: Condutividade Elétrica, Eh, OD, pH, Turbidez e Alcalinidade. 

• Registro quinzenal do ND a ser medido nos poços em operação no âmbito do sistema de 

explotação para atendimento à demandas da Braskem; 

• Monitoramento do sistema de explotação: registros diários de dados relacionados a cada poço 

ativo (em operação ou em condição de operar): data e hora de início do bombeamento, data e 

hora da paragem da bomba, vazão bombeada, observações (de dados quali-quantitativas do 

poço, anomalias observadas, etc.), entre outros. Os registros realizados devem permitir 

alimentar um banco de dados de explotação do recurso, com o acompanhamento diário do 

sistema de operação dos poços (conhecer quais estão operando em simultâneo, em tempo real, 

saber o período de operação de cada um, as vazões de explotação, qualquer anomalia 

observada na qualidade ou quantidade da água extraída, etc.); e 

• Monitoramento diário, em tempo real (no mínimo seis vezes ao dia, podendo ser feito com uso 

de data loggers) de dados de NE/ND e CE, em um conjunto de poços representativos dos 

diferentes aquíferos explotados, sendo: três poços no sistema Barreiras, três poços no sistema 

Marituba, dois no sistema Mosqueiro e dois no sistema Mosqueiro/Poção (avaliar possibilidades 

para monitoramento dos quatro aquíferos explotados). 

Monitoramento hidrogeológico de 36 meses  

• Monitoramento hidrogeoquímico semestral dos poços da rede de monitoramento a ser definido 

no plano executivo de uso sustentável da água subterrânea, com objetivo de acompanhar o 

comportamento da cunha salina e da qualidade das águas do aquífero, com a inclusão dos 

parâmetros: 

o CONAMA n° 396/2008 (exceto orgânicos e agrotóxicos) + Cálcio (Totais e Dissolvidos) 

Magnésio (Totais e Dissolvidos), (Totais e Dissolvidos), Estrôncio (Totais e Dissolvidos) e 

Brometos (Totais e Dissolvidos) e Potássio; 
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o Parâmetros de campo (na coluna de água do poço, quando aplicável in situ): Condutividade 

Elétrica, T, Eh, OD, pH, Turbidez e Alcalinidade. 

• Monitoramento de parâmetros de campo Condutividade Elétrica, T, Eh, OD, pH, Turbidez e 

NE/ND, com frequência trimestral, nos poços incluídos na rede de monitoramento a ser definido 

no plano executivo de uso sustentável da água subterrânea; 

• Monitoramento mensal dos poços em operação utilizados para o atendimento da demanda da 

planta industrial, e seguindo as diretrizes a ser definido no executivo de uso sustentável da água 

subterrânea, com análises para: 

o Alumínio total, alcalinidade, cloretos, dureza de cálcio, magnésio, dureza total, ferro total, 

sulfatos, nitratos, cor aparente, turbidez, sólidos totais; 

o Parâmetros de campo: Condutividade Elétrica, Eh, OD, pH, Turbidez e Alcalinidade; 

• Registro quinzenal do ND a ser medido nos poços em operação no âmbito do sistema de 

explotação para atendimento às demandas da Braskem, atendendo às determinações a ser 

definido no plano de uso sustentável. 

1.1.5. Monitoramento da Área Indicada pela Defesa Civil - Subsídio para Elaboração, 

Implantação e Avaliação de Desempenho do Plano Executivo de Uso Sustentável da 

Água Subterrânea 

Para a primeira etapa da coleta de dados, o presente plano conceitual de monitoramento contempla 

a Área de Defesa Civil Municipal, exceto a AR, incluindo apenas o aquífero Barreiras, com enfoque 

na qualidade das águas do aquífero freático sob influência dos sumidouros e demais sistemas de 

esgotamento sanitário dos bairros da região do tabuleiro e demais efeitos da elevação do NE, de 

acordo com o Capítulo 6 do presente Estudo.  

Inicialmente deverá ser realizada uma avaliação dos poços disponíveis na área, a partir da 

identificação e definição dos poços representativos das características do aquífero interceptado 

(Barreiras, Barreiras/Marituba ou Marituba), com intuito de incluir na rede de monitoramento e, se 

necessário, será indicada a necessidade de instalação de poços adicionais para o monitoramento 

da qualidade das águas do aquífero livre, com vista a se avaliar os impactos decorrentes da 

interação entre a elevação dos NE e a existência de sistemas de esgotamento sanitário precário na 

área definida. 

Com base na direção de fluxo do aquífero Barreiras, baseado no modelo numérico, será definida a 

instalação de três poços de monitoramento rasos para o background do aquífero Barreiras, com 

locação externa à zona de subsidência. 
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O monitoramento deverá ser realizado semestralmente no período de 60 meses para toda a rede 

definida, com a coleta dos seguintes parâmetros: 

• Parâmetros de Campo: Condutividade Elétrica, T, Eh, OD, pH, Turbidez e Alcalinidade;  

• Parâmetros constantes na CONAMA n° 396/2008, incluindo Cálcio (Totais e Dissolvidos), 

Magnésio (Totais e Dissolvidos), (Totais e Dissolvidos), Estrôncio (Totais e Dissolvidos), 

Brometos (Totais e Dissolvidos) e Potássio. 

Após a elaboração do Plano Executivo de Uso Sustentável da Água Subterrânea, o monitoramento 

deverá ser avaliado e adequado. 

1.1.6. Ações Específicas para Tratamento dos Impactos 

Na Área de Resguardo (AR): indicação da necessidade de desativação temporária ou permanente 

por meio do tamponamento dos poços tubulares inoperantes não associados ao monitoramento, 

conforme ABNT NBR 12244 e 2006. 

Ao longo de toda a AR (zona norte, central e sul) deverão ser selecionados poços cujas seções 

filtrantes e pré-filtros tenham interceptado apenas um único aquífero, para que dados dos aquíferos 

Marituba e Sistema Mosqueiro, permitam uma condição de monitoramento no aquífero Poção. Se 

for o caso, deverá ser indicada a necessidade de instalação de novos poços. 

O conjunto de poços de monitoramento do aquífero Marituba deverá contemplar duas séries de três 

poços cada, sendo: um conjunto de três poços localizados ao longo da margem da lagoa Mundaú 

(paralelos à linha de costa), um ao norte, outro na zona central e um terceiro a sul; e um conjunto 

de três poços (preferencialmente alinhados aos anteriores) situados a leste dos poços de explotação 

(na direção de montante em relação ao fluxo das águas subterrâneas do aquífero). Também é 

aconselhável a adoção de poços de monitoramento na zona do Tabuleiro dos Martins, com seção 

filtrante no aquífero Marituba. 

O sistema Mosqueiro deverá contar com três poços instalados, ao menos, que tenham possibilidade 

de monitoramento. A configuração final e a eventual indicação da necessidade de instalação de 

novos poços no sistema Mosqueiro deverá ser realizada após vistoria e avaliação dos poços 

atualmente existentes que apresentem filtro e pré-filtro no sistema. 

O aquífero Poção deverá contar, ao menos, com três poços instalados que tenham possibilidade 

de monitoramento. A configuração final e eventual indicação da necessidade de instalação de poço 
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de monitoramento no aquífero Poção deverá ser realizada após vistoria e avaliação dos poços 

atualmente existentes que apresentem filtro e pré-filtro no sistema. 

A avaliação e seleção de poços para inclusão na rede de monitoramento, em caso de dúvidas sobre 

a integridade do poço, será realizada por meio de perfis geológicos construtivos (quando existentes) 

e balizada por meio de filmagem com câmara de inspeção, assim como deverá ser avaliada a 

necessidade de realizar perfilagem geofísica, ensaios hidráulicos, entre outros. Os métodos 

descritos deverão permitir a definição da representatividade do poço em relação ao aquífero a ser 

monitorado (e a sua inclusão ou não na rede de monitoramento).  

Em caso de necessidade de instalação de um novo poço, neste deverá haver descrição litológica 

do perfil perfurado de forma a permitir a caracterização geológica adequada ao longo da sondagem. 

Também, as seções filtrantes e pré-filtros deverão estar localizadas no aquífero de interesse. As 

zonas de interesse deverão ser definidas, sempre que possível, por meio da utilização de filmagem 

de poços com câmara de inspeção, perfilagem, mapeamento das condições de fluxo (HPF), ensaios 

hidráulicos e amostragem com obturadores. Eventuais diretrizes para a instalação de poços de 

monitoramento serão detalhadas quando da indicação da necessidade de instalação dos mesmos. 

Deverão ser realizados ensaios de bombeamento com duração mínima de 24h de bombeamento e 

considerando a recuperação do sistema, devendo incluir pelo menos um poço de observação 

(selecionado entre os piezómetros da rede de monitoramento), nos casos em que essa informação 

não exista. Durante os ensaios na AR, deverá ser garantida a não interferência de poços próximos 

com bombeamento no mesmo aquífero ou conectados a ele. Novos poços a ser instalados deverão 

contemplar a realização de ensaios hidrodinâmicos para permitir a caracterização local do aquífero.  

Na região onde se constataram as trincas e onde o sistema de esgotamento sanitário era precário, 

alguns dos sumidouros selecionados vêm sendo esgotados e tamponados. A seleção dos 

sumidouros deverá seguir aqueles que apresentavam maior demanda de efluentes a ser coletado 

(estabelecimentos comerciais, condomínios e etc.). Após a seleção, os sumidouros deverão ser 

cadastrados, incluindo a localização por coordenadas, profundidade observada, cota do fundo, e 

indicando a situação dos efluentes e quando necessário, seus efluentes devem ser esgotados e 

destinados adequadamente (destacando que muitos desses sumidouros já foram esgotados). 

Esses elementos deverão ser considerados em conjunto com o monitoramento da elevação do nível 

freático e da qualidade das águas subterrâneas do aquífero Barreiras na área. 
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1.1.7. Síntese 

A síntese das diretrizes do plano conceitual previstas para o monitoramento ambiental e coleta de 

dados para o Plano de Uso Sustentável da Água Subterrânea para a AR estão apresentadas no 

Quadro 1.1.7-1. 

Quadro 1.1.7-1 - Síntese das ações de monitoramento ambiental e coleta de dados para o Plano 

Conceitual de Uso Sustentável da Água Subterrânea para a AR 

Tipo, Frequência e Local de 

Monitoramento 
Parâmetros a Serem Analisados 

Caracterização inicial apenas 

dos poços que devem compor a 

rede de monitoramento 

Carbono Orgânico Total, Sulfeto, Metano, Dureza Total, Sólidos Totais e 

dissolvidos, Alcalinidade Total (em campo e Laboratório), Alcalinidade 

(Bicarbonato), Alcalinidade (Hidróxido), Alcalinidade (Carbonato), Cloretos, 

Cálcio (Totais e Dissolvidos) Alumínio (Totais e Dissolvidos), Antimônio 

(Totais e Dissolvidos), Arsênio (Totais e Dissolvidos), Bário (Totais e 

Dissolvidos), Boro (Totais e Dissolvidos), Cádmio (Totais e Dissolvidos), 

Chumbo (Totais e Dissolvidos), Cobalto (Totais e Dissolvidos), Cobre 

(Totais e Dissolvidos), Cromo Total (Totais e Dissolvidos) e Cromo VI 

(Totais e Dissolvidos), Ferro Tota (Totais e Dissolvidos) Ferro II (Totais e 

Dissolvidos), Manganês (Totais e Dissolvidos), Mercúrio (Totais e 

Dissolvidos), Molibdênio (Totais e Dissolvidos, Magnésio (Totais e 

Dissolvidos), (Totais e Dissolvidos), Sílica (Totais e Dissolvidos), Sódio 

(Totais e Dissolvidos),  Estrôncio (Totais e Dissolvidos) e Brometos (Totais 

e Dissolvidos), Fluoreto, Fosfato, Sulfato Total, Série Nitrogenada e 

Potássio. 

Parâmetros de campo: Condutividade Elétrica, Eh, OD, pH, Turbidez e 

Alcalinidade; 

Monitoramento semestral da 

rede de monitoramento da AR 

Conama n° 396 (exceto orgânicos e agrotóxicos) + Cálcio (Totais e 

Dissolvidos) Magnésio (Totais e Dissolvidos), (Totais e Dissolvidos), 

Estrôncio (Totais e Dissolvidos) e Brometos (Totais e Dissolvidos) e 

Potássio. 

Parâmetros de campo: Condutividade Elétrica, Eh, OD, pH, Turbidez e 

Alcalinidade. 

Monitoramento semestral da 

rede de monitoramento da Área 

de Monitoramento definida pela 

Defesa Civil, exceto AR 

Conama n° 396 (exceto orgânicos e agrotóxicos) + Cálcio (Totais e 

Dissolvidos) Magnésio (Totais e Dissolvidos), (Totais e Dissolvidos), 

Estrôncio (Totais e Dissolvidos) e Brometos (Totais e Dissolvidos) e 

Potássio. 

Parâmetros de campo: Condutividade Elétrica, Eh, OD, pH, Turbidez e 

Alcalinidade. 

Monitoramento trimestral na 

rede de monitoramento da AR 

Condutividade Elétrica, Eh, OD, pH, Turbidez e NE, com registro em perfil 

vertical (apenas o CE) ao longo das seções filtrantes. Para os poços 

exclusivos de monitoramento, é necessário registrar nos poços de 

bombeamento mais próximos os dados de ND e vazão dos poços. 

Monitoramento mensal nos 

poços de explotação da AR 

Alumínio total, alcalinidade, cloretos, dureza de cálcio, magnésio, dureza 

total, ferro total, sulfatos, nitratos, cor aparente, turbidez, sólidos totais. 

Parâmetros de campo: Condutividade Elétrica, Eh, OD, pH, Turbidez e 

Alcalinidade. 

Monitoramento diário no 

sistema de explotação da AR 

Dados do funcionamento do sistema de explotação inteiro, como horário de 

funcionamento de cada poço e a vazão utilizada; 
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Quadro 1.1.7-1 - Síntese das ações de monitoramento ambiental e coleta de dados para o Plano 

Conceitual de Uso Sustentável da Água Subterrânea para a AR 

Tipo, Frequência e Local de 

Monitoramento 
Parâmetros a Serem Analisados 

Monitoramento diária em 

conjunto de poços da AR a ser 

definido representando os 

aquíferos 

Dados de NE/ND e CE (com uso de datalogger ou similar). 

Seleção de rede para monitoramento: i) 2 poços no Barreiras; ii) 2 poços no 

Marituba; iii) 1 poço no Mosqueiro; e iv) 1 poço no Poção. 

1.1.8. Cronograma 

O monitoramento e demais ações previstas neste plano deverão ser realizadas na frequência 

estipulada em cada atividade, variando de diária a mensal, por 30 meses até a conclusão do Plano 

Executivo de Uso Sustentável da Água Subterrânea, e o monitoramento adicional de implantação e 

acompanhamento do plano, até totalizar 60 meses de monitoramento. Após a análise dos resultados 

ao final de 24 meses de operação e monitoramento, será reavaliada a viabilidade e condições para 

a continuidade do monitoramento, de maneira que possam ser ajustados os grupos avaliados, os 

métodos empregados e a ainda a frequência de amostragem. Estas ações são apresentadas no 

Quadro 1.1.8-1. 
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Quadro 1.1.8-1 - Cronograma do Programa de Monitoramento 

Atividades 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 29  30 

31 

a 

60 

Documento de definição 

das redes de 

monitoramento com 

instalação de poços de 

monitoramento adicionais  

                                                              

Definição e obturação dos 

poços inadequados para 

quaisquer usos, com 

seções filtrantes que 

transpassam aquíferos 

diferentes  

                                                              

Caracterização inicial 

apenas nos poços que 

devem compor a rede de 

monitoramento  

                                                              

Monitoramento semestral 

da rede de monitoramento 

da área de resguardo  

                                                              

Monitoramento semestral 

da rede de monitoramento 

da área da defesa civil, 

exceto AR  

                                                              

Limpeza de sistemas de 

esgotamento sanitários em 

resposta ao 

monitoramento  

                                                              

Monitoramento trimestral 

na rede de monitoramento 

da área de resguardo  
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Quadro 1.1.8-1 - Cronograma do Programa de Monitoramento 

Atividades 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 29  30 

31 

a 

60 

Monitoramento mensal 

nos poços de explotação 

da área de resguardo  

                                                              

Monitoramento diário no 

sistema de explotação da 

área de resguardo  

                                                              

Monitoramento diário em 

conjunto de poços de 

todos aquíferos 

diagnosticados da área de 

resguardo  

                                                              

Recalibração do modelo 

numérico de fluxo  
                                                              

Definição de cenários de 

uso atual e futuro  
                                                              

Simulações de cenários                                                                

Elaboração do plano 

executivo de uso 

sustentável da água 

subterrânea  

                                                              

Avaliação da continuidade 

do monitoramento  
                                                              

Monitoramento da 

implantação e 

desempenho do plano de 

uso sustentável de água 

subterrânea 
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1.2. PLANO DE COMPENSAÇÃO ECOLÓGICA  

1.2.1. Introdução e Justificativas 

O presente plano conceitual visa orientar os procedimentos para realizar a compensação ambiental 

decorrente dos impactos de Perda de Vegetação de Manguezal e Perda de Hábitat Disponibilizado 

pelo Manguezal decorrentes do processo de subsidência verificado na Área de Resguardo e em 

área adjacente, no bairro de Mutange, Maceió/AL.  

Estima-se que, ao todo, a subsidência provocou a submersão permanente de 15,73 hectares de 

manguezal inseridos na AR e em área adjacente, onde há afundamento do solo e a vegetação de 

manguezal encontra-se em processo de submersão permanente. O alagamento é evidenciado pela 

alta densidade de indivíduos arbóreos mortos, apresentando apenas as copas das árvores emersas, 

tendo o restante sido recoberto por água da lagoa. A densidade encontrada no levantamento de 

flora foi de 300 indivíduos mortos/ha, um valor 15 vezes superior ao encontrado na área do entorno 

(20 indivíduos mortos/ha). 

Nas partes periodicamente emersas da AR, os manguezais são representados pelo mangue-branco 

(Laguncularia racemosa), com alta densidade de plântulas e indivíduos jovens em diferentes 

tamanhos, indicando capacidade de sucessão natural do ecossistema, com a formação de um novo 

ambiente em áreas que não possuíam características para o estabelecimento da vegetação de 

mangue, mas atualmente sofrem inundações provocadas pela variação das marés.  

A Área de Resguardo encontra-se inserida no domínio fitogeográfico da Mata Atlântica e apresenta-

se recoberta por zona urbana (41,2%), Floresta Ombrófila Densa degradada (23,5%), por áreas de 

manguezal (34,6%, sendo dois terços “permanentemente submerso”) e massa d’água.  

As cavidades localizadas na AR encontram-se em processo de preenchimento para estabilização 

das cavidades de extração de sal-gema e sob monitoramento do processo de subsidência. Em 

função disso, a AR não pode ser objeto de restauração ecológica e, portanto, optou-se por realizar 

a compensação ambiental do mangue em outro local. Para tanto serão prospectadas áreas para 

compensação ecológica de mangue dentro da Área de Estudo (AE), em áreas no entorno da lagoa 

Mundaú, degradadas por fatores alheios ao processo de subsidência. 

Embora a AR não possa ainda ser objeto de restauração ecológica, em agosto de 2020 a Prefeitura 

Municipal de Maceió, a pedido da Promotoria de Urbanismo do Ministério Público de Alagoas (MP-
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AL) que ingressou com um inquérito civil para iniciar os debates sobre a revitalização da área1 

apresentou o Plano de Ações Estratégicas a ser implantado nos bairros afetados pela subsidência 

(Bebedouro, Mutange, Pinheiro e Bom Parto), onde casas serão demolidas para dar lugar ao projeto 

que prevê restauração do mangue, implantação de parque florestal com espécies nativas da Mata 

Atlântica, criação de corredor ecológico e estrada parque, entre outros. 

1.2.2. Objetivos 

Este plano conceitual tem como objetivo estabelecer diretrizes para a elaboração do projeto 

executivo de compensação ambiental de mangue, prioritariamente, na AE.  

São objetivos do presente plano minimizar os efeitos deletérios da subsidência de 15,73 hectares 

de manguezal localizado na AR e área adjacente, através da compensação ambiental mediante 

plantio de mangue na AE; ampliar a área de manguezal existente na AE (estimada em 

aproximadamente 915 hectares, incluindo o manguezal que foi submerso); ampliar a oferta de 

hábitat associado ao manguezal para a fauna terrestre, aquática e semi-aquática; minimizar os 

efeitos da subsidência na pesca artesanal; e promover a restauração de serviços ecossistêmicos 

associados ao manguezal. 

1.2.3. Procedimentos Metodológicos   

A reposição do manguezal será realizada mediante manejo da vegetação natural a partir do 

transplante de mudas de espécies típicas de mangue dos locais com abundante regeneração 

natural, como verificado em certas porções não alagadas da AR, para áreas com potencial para o 

estabelecimento de manguezal, porém sem cobertura de manguezal. 

O manguezal afetado pela subsidência, inserido na AR e em área adjacente, foi estimado em 15,73 

hectares. Como não há norma estadual ou federal que regulamente a proporcionalidade de mangue 

a ser restaurado como forma de compensação ambiental, é sugerida a proporção de 1:3, conforme 

aplicado às obras na rodovia AL-101, como medida de compensação. Deste modo, é sugerida a 

compensação em 47,19 hectares.  

No Brasil, projetos de reposição/restauração ecológica de manguezais se resumem a poucas 

tentativas isoladas – aproximadamente 25 –, raramente excedendo meio hectare e com taxas 

elevadas de mortalidade (ROVAI, 2012). Nas últimas quatro décadas, uma grande variedade de 

 
1https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/08/19/prefeitura-de-maceio-apresenta-projeto-de-revitalizacao-para-area-

desabitada-atingida-pelas-rachaduras.ghtml 
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métodos para recuperação de manguezais foi testada, porém, a causa principal pelos insucessos 

reportados foi atribuída ao fato de os projetos priorizarem o plantio isolado de espécies vegetais 

típicas de mangue, desconsiderando três aspectos: (1) os fatores de degradação do manguezal; (2) 

os fatores que dificultaram a regeneração natural e (3) princípios de ecologia, especialmente os 

relacionados à restituição das condições hidrológicas (MENGHINI et al., 2018). 

A efetiva restauração de manguezais somente é possível mediante a remoção dos fatores que 

desviam recursos do sistema, como canalizações de cursos d’água que interferem no aporte de 

água doce e barramentos ou aterros que alterem o regime de inundação (frequência, duração e 

profundidade) pelas preamares. Menghini et al., (2018) citam seis passos para a restauração 

ecológica de manguezais: 

• Entender a ecologia das espécies vegetais típicas que ocorrem no local objeto de restauração 

e condições ideais para o estabelecimento e desenvolvimento de plântulas; 

• Compreender o padrão hidrológico local – principalmente o regime de marés e da vazão do rio 

ou curso d’água - que controla a distribuição e o sucesso do estabelecimento e crescimento das 

espécies vegetais típicas de mangue; 

• Investigar a origem das alterações que levaram à degradação do ecossistema e que impedem 

que a vegetação se regenere naturalmente por meio do processo de sucessão secundária; 

• Selecionar áreas com potencial de reposição/restauração ecológica considerando, além dos 

recursos necessários (financeiros, materiais e humanos) para o projeto, o monitoramento de no 

mínimo cinco anos após a fase de implantação – que permita avaliar se os objetivos, metas e 

indicadores propostos estão sendo atingidos; 

• Elaborar projetos de restauração específicos para as áreas selecionadas no passo anterior, 

priorizando sempre a recuperação dos processos hidrológicos e aproveitando a regeneração 

natural; 

• Utilizar o plantio de propágulos ou plântulas após a realização dos passos anteriores e verificar 

que essas etapas não possibilitaram a regeneração natural de espécies de mangue. É 

importante destacar que o insucesso mais comum é devido a topografia e o hidroperíodo não 

terem sido restabelecidos adequadamente. 

Como mencionado, a compensação pelos impactos relacionados ao mangue afetado pela 

subsidência será feita na AE. 

Conforme apresentado na Caracterização Ambiental, na AE o manguezal é caracterizado pela 

presença de espécies como: mangue-vermelho (Rhizophora mangle), mangue-branco 
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(Laguncularia racemosa), mangue-preto (Avicenia germinanans, A. schaueriana), e outras espécies 

como o algodoeiro-da-praia (Talipariti pernambucense) e mangue-de-botão (Conocarpus erectus). 

Nas áreas abertas, em geral antrópicas, ocorrem avencão (Sesuvium portulacastrum), samambaia-

do-mangue (Acrostichum aureum) e capim-salgado (Sporobolus virginicus). No entanto, esse 

ecossistema aparece mais frequentemente como bosque homogêneo de mangue-branco 

(Laguncularia racemosa), tendo em alguns trechos ocorrido a completa supressão da vegetação 

original. Nesta área, nas margens da lagoa Mundaú, verifica-se aterros com entulho para construção 

de habitações populares.  

Entre as áreas preliminarmente identificadas como alternativa para restauração do mangue, 

principalmente do ponto de vista ecológico por possuir as condições edáficas necessárias, estão as 

áreas das ilhas próximas a foz da lagoa Mundaú (Figura 1.2.3.1), destacadas pelas características 

de ecossistema de manguezal. Apesar de serem os remanescentes de manguezais mais 

conservados da AE, tais ilhas apresentam porções degradadas que podem ser alvo do presente 

plano e receber novas mudas.  

Vale destacar que as áreas selecionadas para a restauração e reposição de mangue devem ter seu 

comportamento hidrológico entendido, de modo que a superfície edáfica onde se deseja que o 

mangue se desenvolva receba regularmente a influência das marés e que, simultaneamente, esteja 

sujeito ao fluxo de água doce proveniente de cursos d’água. 

Figura 1.2.3-1 - Áreas potenciais para compensação que possuem alteração dos usos do solo seja por 

desmatamento ou fragmentação 

 



  20076-0000-AAS-RL011-C 

 

 19  

 

As áreas a serem restauradas devem ser desimpedidas de toda e qualquer estrutura de construção 

civil eventualmente existente. Após a limpeza da área, o solo poderá apresentar condições edáficas 

heterogêneas em função de sua localização e do uso anterior que apresentava. 

1.2.3.1. Manejo da Vegetação - Transplante de Mudas de Espécies Típicas de Mangue 

Florestas de manguezais são muito sensíveis às alterações edáficas, principalmente mudanças na 

elevação do substrato, e a capacidade do sistema de retornar a um nível mais complexo de 

organização é bastante afetado pela intensidade e frequência do distúrbio. A reconfiguração 

topográfica é obrigatória para projetos de restauração de mangue (ROVAI et al., 2012)2. 

A técnica mais utilizada nos reflorestamentos de manguezais é o transplante, ou seja, a retirada de 

indivíduos jovens de um determinado local do manguezal, onde há abundância de mudas (Projeto 

Uçá, 20153) com imediata transferência para os locais em que se deseja restaurar a vegetação de 

mangue. Cabe destacar que a retirada de indivíduos jovens não pode prejudicar o manguezal local, 

devendo ser realizada de modo equilibrado e sustentável. Daí a importância de selecionar áreas 

suficientes para fornecimento das mudas que serão usadas no transplante, além das áreas 

selecionadas para receber tais mudas, de modo a alcançar a área proposta para compensação 

(cerca de 47 hectares). 

Um exemplo de restauração em curso na AE pôde ser visto em campo, também nas áreas das ilhas 

indicadas acima para compensação, onde há translocação de indivíduos de mangue-branco 

(Laguncularia racemosa) e mangue-vermelho por ONGs, coletivos de povos das lagoas Mundaú e 

Manguaba e pescadores, conforme informado e examinado em campo (Foto 1.2.3-1 e  

Foto 1.2.3-2), e verificado em divulgações na internet (082 NOTÍCIAS, 2021; CADA MINUTO, 2021; 

FOCUARTE, 2021). 

 
2 Rovai, A.S.; Soriano-Serra, E.J.; Pagliosa, P.R; Cintrón, G. et al. Secondary succession impairment in restored 

mangroves. Wetlands Ecol Manage (2012) 20:447–459. DOI 10.1007/s11273-012-9269-z 

3 Projeto Uçá. Guia de Reflorestamento. http://projetouca.org.br/wp-

content/uploads/2015/01/Guia_Reflorestamento_uca.pdf 
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Foto 1.2.3-1 - Área com mangue típico bem adensado junto a estátua Miss Sururu. Conforme 

notícias verificadas e conversas com moradores da região o adensamento de mangue vem sendo 

realizado por ONGs, coletivos de povos das lagoas Mundaú e Manguaba e pescadores 

  

Foto 1.2.3-2 - Área onde está sendo realizado o adensamento e plantio de mangue com as espécies 

Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle. Foto A: caminho até as áreas que recebem o plantio 

ainda se encontram com vegetação rasteira e sem presença de indivíduos de mangue, e ao fundo 

se percebe o adensamento de mangue. Foto B: indivíduos de L. racemosa com aproximadamente 1 

ano. (Latitude: -9.684057/Longitude -35.784400) 

Para as atividades de transplante deverão ser retirados indivíduos com altura entre 15 a 50 cm de 

maneira cuidadosa. As mudas coletadas podem ser colocadas em um balde e levadas para o plantio 

na área selecionada. É recomendada a remoção da maior parte das folhas das mudas, deixando-

se apenas dois ou três pares de folhas desenvolvidas por muda. Essa prática visa reduzir a perda 

de água por transpiração e favorece a adaptação da planta na área de plantio. 

As vantagens do transplante de mudas é o uso e conservação de material genético adaptado ao 

local e a redução do tempo em relação à produção em viveiro florestal, uma vez que elas seguem 

direto para as áreas de restauração ecológica, não sendo necessário aguardar a produção de 

mudas.  

A

A
B 
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O transplante deve ser evitado em períodos em que o solo esteja com baixos teores de umidade, 

para reduzir o risco de danos às raízes, podendo elevar as taxas de mortalidade de mudas no 

plantio. Dessa forma, o transplante deve ser realizado quando o substrato estiver com consistência 

lodosa. 

O espaçamento a ser adotado no plantio das mudas transplantadas dependerá do tamanho da área 

disponível, nas cotas altimétricas mais baixas, não permanentemente inundadas, e da quantidade 

de mudas disponíveis. Um espaçamento entre plantas de 2 m x 1 m pode ser usado como 

referência, equivalente a 2.000 mudas por hectare. O plantio se dará pela abertura das covas, com 

pás, enxadas ou cavadeiras articuladas.  

1.2.3.2. Manutenção 

A área em restauração deverá ser mantida sem ocupações de qualquer natureza. O ideal é haver 

fiscalização constante para evitar a ocupação das áreas em processo de restauração. A área deverá 

ser mantida limpa, sem acúmulo de resíduos sólidos domésticos ou entulhos. Eventuais resíduos 

sólidos domésticos trazidos pelas águas devem ser removidos das áreas em restauração de forma 

continuada. Esses aspectos são centrais para o sucesso da restauração ecológica. 

As mudas plantadas que não sobreviverem deverão ser substituídas com o replantio de novas 

mudas. Essa ação deverá ser precedida de uma inspeção no local para avaliar a quantidade de 

mudas que necessitarão ser substituídas. 

1.2.3.3. Monitoramento e Indicadores Ambientais 

O monitoramento das áreas restauradas deverá, minimamente, atender as diretrizes descritas a 

seguir: 

• Porcentagem de sobrevivência das plantas transplantadas: obtida pela contagem de mudas 

mortas ou falhas em relação à quantidade total de mudas transplantadas. Essa avaliação deverá 

ser realizada mensalmente nos primeiros 12 meses após o transplante das mudas. As mudas 

que não sobreviverem deverão ser substituídas por novas plantas da mesma espécie, se 

possível. A avaliação da sobrevivência no segundo ano será realizada semestralmente e 

anualmente nos anos 3 a 5 após a implantação do projeto; 
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• Desenvolvimento das mudas transplantadas: avaliação da altura das plantas e quantidade de 

folhas por planta no primeiro ano; a partir do segundo ano, altura total da planta e tamanho de 

cobertura da copa da planta. Dependendo da quantidade total de mudas, a avaliação poderá 

ser realizada por amostragem, utilizando o método de parcelas com área fixa; 

• Análise da regeneração natural de plantas espontâneas: avaliação da presença de outras 

plantas regeneradas espontaneamente nos locais em restauração com a sua respectiva 

categorização incluindo a identificação da espécie, hábito de crescimento e se é nativa ou não. 

Essa verificação deverá ocorrer anualmente. 

Quadro 1.2.3-1 - Síntese das ações de monitoramento previstas para a reposição ecológica 

Parâmetros a serem 

avaliados 

Restauração Ecológica do mangue com transplante de mudas de Laguncularia 

racemosa 

Porcentagem de 

sobrevivência das 

plantas 

transplantadas 

A avaliação deverá ser realizada mensalmente nos primeiros 12 meses após o 

transplante das plantas. No segundo ano, a avaliação da sobrevivência será realizada 

duas vezes (semestralmente). No terceiro ano deverá haver uma análise crítica dos 

resultados obtidos até o momento, de forma que se estipule os prazos de avaliação. 

Desenvolvimento das 

mudas transplantadas 

Avaliação da altura das plantas e quantidade de folhas por planta no primeiro ano. A 

partir do segundo ano, altura total da planta e tamanho de cobertura da copa da 

planta. 

Avaliação da 

regeneração natural 

de plantas 

espontâneas 

Após 1 ano do transplante das mudas de mangue-branco (Avaliação anual). 

Análises físicas e 

químicas do solo 

Realizadas antes da implantação do projeto e depois anualmente durante todo o 

período de monitoramento. 

Período de 

monitoramento 

Minimamente 5 anos. Após esse período deverá haver uma análise crítica dos 

resultados, de forma a verificar a necessidade de continuidade, revisão das 

periodicidades de monitoramento, ou até mesmo o encerramento. 
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1.2.4. Cronograma 

O Quadro 1.2.4-1 apresenta as principais ações a serem desenvolvidas no âmbito deste plano e 

os prazos estimados para cada ação. 

Quadro 1.2.4-1 – Principais Ações 

Ação Estimativa 

Definição do tamanho da área a ser restaurada junto com o órgão ambiental 2 meses 

Seleção de área para a implantação do projeto e obtenção de autorizações 

para a execução 
4 meses 

Realização de estudos detalhados nas áreas selecionadas para definição das 

ações para cada local, com especificação e quantificação das intervenções 

necessárias. 

6 meses 

Identificação em cada uma das áreas a ser restaurada de locais que podem 

fornecer plântulas de espécies de mangue que poderão ser transplantadas 

para as áreas a serem restauradas. 

2 meses 

Elaboração do Plano Executivo de Compensação Ambiental, contendo todo 

detalhamento pertinente às diferentes etapas do plano, incluindo cronograma 

para as ações de restauração, considerando o perfil das áreas selecionadas, 

aspectos logísticos e operacionais. 

2 meses 

Aprovação do Plano Executivo de Compensação Ambiental por parte do 

órgão ambiental, com emissão da Autorização para realização das atividades 

previstas no plano 

2 meses 

Ações de restauração com foco na readequação das condições 

hidrodinâmicas do terreno para favorecer o desenvolvimento da vegetação de 

mangue 

6 meses a 1 ano, dependendo 

das condições dos terrenos 

selecionados e das ações 

necessárias identificadas 

Após o preparo da área com o restabelecimento de condições hidrodinâmicas 

favoráveis para a vegetação de mangue, monitorar a área para avaliar a 

colonização natural por espécies de mangue e definir a necessidade do 

transplante de mudas para aumentar a densidade de plantas. 

6 meses 

Transplante de plântulas de mangue para as áreas selecionadas para 

restauração e que não apresentaram regeneração natural satisfatória após as 

intervenções que visaram o restabelecimento das condições hidrodinâmicas 

1 ano 
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1.3. PLANO DE MONITORAMENTO DA FAUNA DE MANGUEZAL 

1.3.1. Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre 

1.3.1.1. Introdução e Justificativa 

A partir dos levantamentos realizados na AE e na AR foi identificada a ocorrência do impacto de 

Perda da Estrutura de Hábitat Disponibilizada pelo manguezal. Este impacto é consequência da 

submersão permanente de área de manguezal, ocorrida em parte da AR. 

O total da área de manguezal perdido ou severamente afetado pelo processo de subsidência na AR 

é de 15,73 ha, o que corresponde a 1,72% da área ocupada por essa fisionomia vegetal em toda a 

AE (898,83 ha). Esta perda ocorreu devido ao rebaixamento do solo, submetendo o manguezal ao 

alagamento permanente, situação incompatível com a permanência das espécies vegetais que 

compõem esse ambiente. 

A perda ou comprometimento dos manguezais resulta na indisponibilização de recursos para a 

fauna, como, por exemplo, locais de abrigo, locais de reprodução e recursos alimentares. As 

espécies mais afetadas são aquelas que apresentam maior nível de especialização e dependência 

de manguezais.  

Conforme mencionado, as espécies animais que ocorrem nos manguezais exibem diferentes níveis 

de associação/dependência desses ambientes. A grande maioria das espécies que ocorrem nos 

manguezais também podem ser registradas em outros ambientes, ou seja, são espécies 

generalistas em relação ao hábitat. No entanto, há um grupo relativamente restrito de espécies que 

apresentam estreita relação com os manguezais. Todas essas espécies pertencem ao grupo das 

aves. Durante os estudos realizados na área foram identificadas três espécies deste grupo: o 

savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea), a garça-azul (Egretta caerulea) e a figuinha-do-mangue 

(Conirostrum bicolor). Em razão da estrita relação com os manguezais, as populações dessas 

espécies são as mais vulneráveis a perturbações nesses ambientes. 

Embora não exibam uma relação tão forte com os ambientes de manguezais, como as três espécies 

de aves citadas, há uma grande quantidade de espécies que têm os manguezais como áreas 

importantes de ocorrência. Entre estas, podemos relacionar várias espécies de aves típicas de 

ambientes aquáticos como o socó-dorminhoco (Nycticorax nycticorax), o socó-boi (Tigrisoma 

lineatum), a garça-branca-grande (Ardea alba), a garça-branca-pequena (Egretta thula), a saracura-

três-potes (Aramides cajaneus), a saracura-sanã (Pardirallus nigricans), entre outras. Algumas 

poucas espécies de mamíferos podem ser registradas com maior frequência nos manguzais, caso 
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do mão-pelada (Procyon cancrivorus) e do sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus), ambas 

generalistas em relação ao hábitat. Entre os répteis, três espécies são mais comuns em 

manguezais: o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), espécie aquática; o camaleão (Iguana 

iguana), espécie arborícola, comum nas margens de cursos d'água; e a cobra-verde (Philodryas 

olfersii), espécie arborícola. Por fim, são raras as espécies de anfíbios que conseguem utilizar áreas 

de manguezais, em razão da elevada concentração salina presente nesses ambientes. 

Em razão da subsidência identificada e o desconhecido horizonte para a completa estabilização do 

solo, tornam-se necessárias ações de acompanhamento e avaliação da biota associada às áreas 

sob efeito desse processo, de modo que os eventuais impactos adicionais possam ser identificados 

e, caso necessárias, medidas voltadas à sua mitigação e/ou compensação possam ser prontamente 

implementadas. Neste sentido é proposto o presente Plano de Monitoramento, voltado ao 

acompanhamento da comunidade animal desses ambientes, incluindo as áreas que serão objeto 

de plantio compensatório de manguezal. 

1.3.1.2. Objetivos 

O objetivo deste plano conceitual é identificar eventuais mudanças na estrutura e composição da 

comunidade animal que possam vir a ocorrer em razão da subsidência identificada e, a partir dessas 

informações, permitir que ações voltadas à mitigação e/ou compensação desse impacto possam 

ser definidas e implementadas. Além disso, tem o objetivo de acompanhar o reestabelecimento da 

fauna nas áreas que serão objeto de plantio compensatório. 

1.3.1.3. Procedimentos Metodológicos 

Neste item são apresentadas informações sobre o desenho amostral e analítico proposto para o 

monitoramento da fauna de manguezal. 

Desenho Amostral 

Malha Amostral 

O monitoramento da fauna de manguezais será realizado na AR e nas áreas objeto de reposição 

de mangue. A malha de amostragem será composta por um transecto de 2.000 m, dividido em 10 

segmentos de 200 m (0-200m; 200-400m; 400-600m; 600-800m; 800-1.000m; 1.200-1.400m; 

1.400-1.600m; 1.600-1.800m; 1.800-2.000m). Esse transecto e sua segmentação são 

exemplificados na Figura 1.3.1-1. 
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Figura 1.3.1-1 - Localização dos transectos propostos para o monitoramento da fauna de manguezais 

na AR 

 

Métodos de Amostragem 

Para o monitoramento da fauna de manguezais deverá ser empregado o método de censo aquático. 

Esse censo deverá ser realizado tanto no período diurno como no período noturno, de modo que 

as espécies com diferentes hábitos possam ser monitoradas. Os censos deverão ser realizados ao 

longo do transecto apresentado na Figura 1.3.1-1.  

Os especialistas deverão percorrer o transecto, com o auxílio de embarcações. O deslocamento 

deve ocorrer lentamente e, de preferência, com o motor desligado, de modo a permitir o registro de 

todos os indivíduos observados e, por outro lado, reduzir o afugentamento dos espécimes em 

função do ruído. Todos os registros deverão ser acompanhados das seguintes informações: (1) 

segmento do transecto, (2) data, (3) horário, (4) nome da espécie (científico), (5) tipo de registro 

(visual, auditivo ou vestígio), (6) número de indivíduos registrados (número absoluto ou estimado), 

e (7) altura do solo ou do nível d'água. Outras informações relevantes também devem ser 

registradas, como a presença de ninhos ou de indivíduos jovens.   

Esforço Amostral 

A cada campanha de monitoramento os transectos deverão ser percorridos, minimamente, por cinco 

vezes no período diurno e cinco vezes no período noturno. Assim, à cada campanha, será 

percorrido um total de 20.000 m. 

0m 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
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Desenho Analítico 

As análises deverão ser realizadas visando verificar se a comunidade animal será afetada com a 

continuidade da subsidência identificada e, nas áreas objeto de plantio, visando verificar como se 

reestabelecerá o povoamento. Para que o teste dessa hipótese seja possível serão consideradas 

duas variáveis, conforme descrito a seguir: 

• Variável espacial - para avaliar as diferenças existentes entre os trechos de manguezais 

existentes na AR, os resultados obtidos nos 10 segmentos do transecto deverão ser 

comparados. Desta forma, será possível avaliar como a comunidade varia no trecho monitorado; 

• Variável temporal - para avaliar alterações na comunidade animal ao longo do tempo, deverão 

ser realizadas análises comparando os resultados obtidos nas diferentes campanhas. Para tanto 

deverão ser realizadas análises considerando o resultado obtido ao longo de todo o transecto, 

como por segmento do transecto. 

É importante ressaltar que as análises do Plano devem levar em consideração os resultados das 

ações de compensação de ecossistema de manguezal, de modo que relações de causa e efeito 

possam ser identificadas. 

As análises espaciais/temporais devem explorar tanto informações qualitativas como quantitativas, 

considerando, minimamente, dados de riqueza de espécies, abundância (número de indivíduos por 

espécie - por unidade de área) e composição. É importante ressaltar que, diferentemente das aves, 

a fauna de mamíferos, répteis e anfíbios apresentam um número muito reduzido de espécies que 

se utilizam de manguezal, inviabilizando algumas análises que consideram riqueza ou composição. 

Nestes casos, o enfoque será dado às análises de abundância. 

1.3.1.4. Cronograma 

O monitoramento da fauna terrestre deverá ser realizado na frequência semestral por cinco anos. 

Após a análise dos resultados do primeiro ano, será reavaliada a viabilidade da continuidade do 

monitoramento, podendo ser adequados os grupos avaliados, os métodos e a frequência de 

amostragem. 
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1.3.2. Subprograma de Monitoramento da Carcinofauna  

1.3.2.1. Introdução e Justificativas 

Por meio da Avaliação dos Impactos Ambientais (Capítulo 6), verificou-se que a subsidência 

identificada acarretou a submersão permanente da vegetação de manguezal na margem da lagoa 

Mundaú, na AR, representando a perda de hábitat e de recursos para diferentes grupos da fauna 

aquática que utilizam o manguezal para reprodução, refúgio e alimentação, como a carcinofauna.  

No estudo sobre a carcinofauna, apresentado na Caracterização Ambiental, foram coletados alguns 

siris, camarões e caranguejos, como Minuca rapax. Porém, devido à presença de aterros com 

entulhos nas margens da lagoa Mundaú e da subsidência identificada, não foram verificadas tocas 

desses animais. 

Considerando a importância da carcinofauna, uma vez que os organismos respondem a mudanças 

na qualidade da água e na estrutura de hábitat causada por atividades humanas ou naturais, 

podendo, por sua vez, influenciar o ambiente e os diferentes elos da teia trófica, o monitoramento 

da carcinofauna, descrito nos itens subsequentes, visa acompanhar as comunidades de 

carcinofauna de manguezal, subsidiando a tomada de decisão sobre manejo e preservação. 

1.3.2.2. Objetivos 

O monitoramento da carcinofauna, tem como principais objetivos: 

• Monitorar possíveis alterações (p. ex. perda de hábitat e de recursos alimentares) decorrentes 

da subsidência do solo na AR, além de monitorar as áreas objeto de reposição de manguezal; 

• Subsidiar a proposição de ações de controle e, caso necessário, corretivas para a preservação 

destas espécies; 

• Contribuir com o conhecimento científico da carcinofauna da região.  

1.3.2.3. Metas e Indicadores 

Este Plano tem como meta a realização de campanhas de monitoramento semestrais (1º ano) para 

avaliação da carcinofauna. As metas desse programa incluem ainda a emissão de relatórios 

técnicos, ao final de cada campanha, visando relacionar os resultados obtidos com as condições 

ambientais. Essas informações servirão de subsídio para o manejo e preservação do sistema 

aquático. 
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Para tanto, serão avaliados os seguintes indicadores ambientais:  

• Riqueza de táxons: será calculada a partir do número total de táxons presentes em cada 

amostra; 

• Densidade do número de tocas, bem como a medição de diâmetro; 

• Distribuição espacial e frequência de ocorrência: a leitura da distribuição espacial dos 

organismos na rede de amostragem será realizada com base na presença ou ausência de 

determinado táxon nos pontos de coleta; a frequência de ocorrência de cada táxon será 

estimada a partir da relação entre o número de amostras em que cada táxon esteve presente e 

o número total de amostras analisadas; 

• Espécies exóticas, ameaçadas e de importância pesqueira: sempre que aplicável, a espécie 

será classificada de acordo com sua origem, grau de ameaça e importância pesqueira, segundo 

a legislação pertinente e a bibliografia especializada; 

• Densidade e/ou abundância absoluta: será calculada de acordo com a quantidade de 

organismos presentes em cada amostra; 

• Abundância relativa: compreende a relação entre o quantitativo de determinado táxon em 

relação ao quantitativo total de táxons presentes na amostra, com resultados expressos em 

porcentagem; 

• Biometria: serão pesados e medidos os exemplares capturados da carcinofauna de manguezal; 

• Índices de diversidade e equitabilidade: o índice de diversidade de Shannon-Wiener relaciona o 

número de táxons e a distribuição da abundância entre os diferentes táxons de determinada 

amostra. O índice de equitabilidade se refere à distribuição dos indivíduos entre as espécies, 

sendo proporcional à diversidade e inversamente proporcional à dominância;  

• Índice de Similaridade: o grau de semelhança entre as amostras será avaliado com base no 

índice de Bray-Curtis. 
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1.3.2.4. Procedimentos Metodológicos 

A seguir são descritos os principais aspectos metodológicos para o desenvolvimento do 

monitoramento da carcinofauna. 

Rede de amostragem 

Os pontos de amostragem estabelecidos para o monitoramento da carcinofauna deverão ser 

distribuídos nas proximidades da AR e nas áreas de reposição de mangue, guardando 

correspondência com os locais avaliados no âmbito do Diagnóstico Ambiental e com a subsidência 

identificada, conforme é detalhado no Quadro 1.3.2-1. 

Quadro 1.3.2-1 – Pontos de amostragem 

Pontos Corpos hídricos - Localização 
Coordenadas UTM  

Longitude Latitude 

CR01 
Canal das lagoas Mundaú e Manguaba, na zona de descarga do estuário, 

região próxima à conexão com o mar, na margem esquerda 
193.923 8.925.781 

CR02 
Canal das lagoas Mundaú e Manguaba, na zona de descarga do estuário, 

região próxima à conexão com o mar, na margem direita 
194.112 8.926.680 

CR03 Canal do Pontal da Barra, na ilha do Lisboa 195.343 8.928.744 

CR04 Canal do Pontal da Barra, na margem esquerda  196.050 8.928.313 

CR05 Entrada da lagoa Mundaú, na ilha do Lisboa 196.089 8.930.652 

CR06 Margem da lagoa Mundaú, em frente ao bairro Mutange, AR 198.430 8.932.976 

CR07 Margem da lagoa Mundaú, em frente ao bairro Bebedouro 197.866 8.934.301 

Métodos de coleta e análise 

Para a captura e verificação da diversidade de crustáceos no manguezal deverão ser utilizados 

diversos tipos de apetrechos de pesca, além da captura manual, conforme descrito a seguir: 

• Jereré: Consiste em uma armação triangular, na qual é colocada uma rede de malha de 10 mm, 

em forma de saco, que se afunila, sustentada por um cabo de nylon ou metal. A utilização desse 

petrecho visa a captura de camarões e siris; 

• Teteia: Consiste em um aro circular de 40 cm, no qual é colocada uma rede que se afunila, com 

malha de 10 mm. Esse petrecho é utilizado pelos ribeirinhos para captura de siris; 

• Mangote: Rede de 8 m, com caibros nas extremidades, pesos na parte inferior da rede e boia 

de isopor na parte superior. A malha da rede com 12 mm entre-nos. A utilização desse petrecho 

visa a captura de camarões e siris; 

• Manual: Utilização de utensílios como pinças, pás e espátulas para auxílio nas coletas manuais. 

Será amostrada uma área total de 10 m2, objetivando a captura de caranguejos. 
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Após a captura dos exemplares, eles deverão ser acondicionados em potes de polietileno 

devidamente etiquetados e fixados com álcool a 70%. 

Os crustáceos amostrados deverão ser pesados e medidos (comprimento e largura da carapaça) 

com auxílio de balança de precisão e paquímetros, com objetivo de obter proporções corpóreas e 

definir as razões sexuais. Para três espécies de importância econômica foi calculada a biomassa. 

1.3.2.5. Cronograma 

O monitoramento da carcinofauna deverá ser realizado na frequência semestral por um ano. Após 

a análise dos resultados do primeiro ano, será reavaliada a viabilidade da continuidade do 

monitoramento, podendo ser adequados os grupos avaliados, os métodos e a frequência de 

amostragem.  

 


