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O MDL E AS F LORESTAS DE MANGUE: AVALIAÇÃO P RELIMINAR S OBRE
G ERAÇÃO DE CERs A PARTIR DE ATIVIDADES DE PROJETO PARA
RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS MANGUEZAIS1

A

CDM and Mangrove Forests: Preliminary Evaluation on REC Generation Issue based on
Projects Activities for Mangrove Ecosystems Recovery
Sérgio de Mattos Fonseca 2
Resumo: O presente estudo relata os princípios de uma investigação que pretende avaliar, sob a ótica
dos requisitos de elegibilidade para inclusão na modalidade, o uso da terra e a mudança do uso da terra
e florestamento (do inglês Land Use, Land Use Change and Forestry - LULUCF ) do mecanismo de
desenvolvimento limpo - MDL (do inglês Clean Development Mechanism - CDM), o Protocolo de
Kyoto da Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (do inglês United
Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC ) e a contribuição para o seqüestro do
carbono atmosférico do ecossistema manguezal. Relacionando variáveis de crescimento e biomassa e
tomando como unidade de análise o valor total econômico descrito por Motta (1998), bem como os
parâmetros introduzidos por Mattos-Fonseca (2001) na metodologia Método de Avaliação Contingente
(do inglês Contingent Valuation Method - CVM) para o teste de hipótese da Disposição a Trabalhar
Voluntariamente – DATv, pela implantação de atividades de projeto de florestamento/reflorestamento/
conservação de ecossistemas manguezais, e a geração de Certificados de Emissões Reduzidas - CERs
– (do inglês Reduced Emission Certified, RCE), pela UNFCCC. Resultados preliminares sinalizam
que o balanço de taxas anuais das emissões e absorções de carbono em um ecossistema manguezal ao
norte da floresta Amazônica aponta para números positivos: 2,8 e 5,2 TC ha-1 por ano (OLIVEIRA
et al., 2004). A estocagem de carbono em outro ecossistema manguezal estimada em uma laguna costeira
do sudeste alcança 76,09 TC ha -1 (COGLIATTI-CARVALHO; MATTOS-FONSECA, 2004).
Palavras-chave: Protocolo de Kyoto, manguezais e mercado de carbono.
Abstract: Focused on the requirements of elegibility for inclusion in the modality Land Use and
Land Use Change and Forestry-(LULUCF), Clean Development Mechanism (CDM) - Kyoto Protocol,
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – this work aims to investigate
the contribution for atmospheric carbon sequ estratio n of mangrove forest ecosystems. Growth
and biomass variables were related, taking as unit of analysis the economic total value described
by (MOTTA, 1998), as well as the parameters introduced by Fonseca (2001) in the Contingent
Valuation Method (CVM) for the hypothesis test of the Willingness To Work Voluntarily-WTWv
for the implan tation of reforestation/conservation of mangrove ecosystems project activities and
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generation of Reduced Emission Certifi cates-CER’s, by CDM. Prelimi nary findings show the
annual balance of carbon emission in mangrove ecosystem at northern Amazon forest indicates positive
figures around 2.8 and 5.2 TC ha-1 . Carbon stock at another outheast coastal lagoon of Brazil is estimated
to reach 76.09 TC ha-1 .
Keywords: Kyoto Protocol, mangrove, carbon market.

1 INTRODUÇÃO
As prim eira s mani fe staçõe s or gani zadas em defesa do meio ambiente remontam
a meados do século XX, no pós-II Grande
Gue rra , quando o hom em com um tom ou
consc iênci a de que po de ria acaba r definitiv amente com o Plane ta, com todas as
espécies, inclusive a própria. Após a explosão
da s bo mb as de Hi ro sh im a e Na ga sa ki ,
in ic ia ra m- se na Eu ro pa ma ni fe st aç õe s
pacifistas contra o uso da energia nuclear,
em função das conse qüências desast rosas
para a humanidade e o meio ambiente. Com
essa s manifestaç ões inte nsifica ram- se as
pr eo cu pa çõ es co m os da no s am bien tais
provocados pela ação do homem e os reflexos
no comprometimento dos recursos naturais
da Terra.
A questão econômica presente na sustentabilidade do desenv olvime nto data do
séc ulo XVI II, às orige ns do pensa mento
econômico em nada associado ao uso racional
dos recu rsos naturais e à preserva ção do
ambi ente cria dor dess as condiçõ es, sob o
efe ito da Rev olução Ind ustr ial. Em suas
lin has mais ge rais, esse esboço ve m levand o a espé cie H. sapi ens a distingu ir o
valor dos ecossistemas e a compreender a
multiplicidade de funções neles embutidas.
Uma dessas funções – a que mais se destaca
po r se r re sp on sá ve l pe la ba se da re de
alimentar do Planeta – é a produtividade
primária, e conseqüentemente a fotossíntese
co mo se u ag en te pr im or di al . Pr in ci pa l
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alternativa para minimizar o efeito da ação
antrópica provocado em grande parte pela
que ima de com bustíveis fós seis e out ras
atividades em menor escala, a fotossíntese
atua minimizando o efeito estufa antrópico
que já se observa pelas alterações climáticas
da Terra, por culpa do excesso de emissão dos
chamados gases do efeito estufa - GEE (da
inglês greenhouse gases - GHG). As formas e
propostas para o seqüestro dos gases que
provocam o efeito estufa variam desde a
preservação integral das florestas, de uma
relação respeitosa entre a espécie humana e
a di ve rs id ad e da fl or a pl an et ár ia , at é
instrumentos e instituições mais sofisticados,
propostos por aqueles que se apropriam do
meio ambiente com interesses difusos.
A diversi dad e de sol uçõ es e os seu s
autores são discussões de tese, a exemplo
de Young e Fausto (1997), que sinalizam a
necessidade de se ter claro o benefício gerado
pela conservação e pelo seqüestro de carbono,
sabendo-se o custo, como conseqüência da
emissão de carbono na atmosfera, e também
a contribuição da preservação das florestas
tropicais e remanescentes para a redução das
emissões. Neste contexto encontram-se os
projetos MDL, que se apropriam de créditos
contábeis de elementos pertencentes à Tabela
Periódica ou mesmo aqueles que constituem
bolsas de valores ambientais (ROCHA, 2003;
UNFCC, 2003; FBMC, 2002a; UNFCC, 2002),
conceitos agregados e em constante associação a outro muito em voga: o desenvolvimento
sustentável.
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1.1 O desenvolvimento sustentável
impulsionando a interação entre
as ciências em direção à valoração
dos ecossistemas
Do is im po rt an te s ac on te ci me nt os
ofe recera m o impu lso nec essá rio para os
estudos de valoração da biodiversidade. Por
pressão do governo da Suécia sobre a ONU,
motivada pelo desastre ecológico da Baía de
Minamata, no Japão, realizou-se em 1972 a
Conferência de Estocolmo, Suécia, a primeira
reunião internacional sobre o meio ambiente.
Esta trouxe à tona o alerta para o crescimento
econômico, com a contribuição do Clube de
Roma, fornecida por meio do relatório de
Meadows et al. (1973) sobre os limites ao crescimento, chegando a propor o crescimento
zero para a economia mundial. Esses dados
foram respald ados em projeções comput acionais sobre o crescimento exponencial da
população e do capital industrial como ciclos
posit ivos, resultand o em ciclos nega tivos ,
representados pelo esgotamento dos recursos
naturais, pel a pol uiçã o ambien tal e pel a
fome advinda. Assim, os chamados “zeristas”
previam o esgotamento dos recursos naturais
em menos de quatro gerações.
O segundo acontecimento teve também
a influência de outro relatório divulgado por
Gro Brun dtlan d, ex-p rime ira ministra da
Noruega, sob o sugestivo nome Nosso Futuro
Comum (CMMAD, 1988), trazend o para o
cenário mundial o conceito de desenv olviment o suste ntável, conf erin do definit ivamente notoriedade às questões ambientais.
Esse documento determinou as bases teóricas
das discussões da ECO 92 ou RIO 92, conferênci a inter nacio nal sobre meio ambiente
promovida pela ONU no Rio de Janeiro, em
prosseguimento àquela realizada em 1972.
O relatório propõe o conceito de que desenvolvimento sustentáve l seria a capacidad e
de as atuais gerações atend erem às suas
necessidades sem comprometerem o atendimento de necessidades das gerações futuras
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(CMMA D, 1988) . Mat tos -Fonseca (2000 )
amplio u o entendimen to para a sustentabilidade ecológica, agregando ao conceito a
no çã o de eq ui lí br io ec os si st êm ic o, qu e
pressupõe um alto índice da diversidade de
espécies como indicador do equilíbrio dinâmic o dos ecoss ist emas, ou sej a, os ecossistemas são mais saudáveis e apresentam
maior capacidad e de suportar mud anças
quanto maior a sua biodiversidade e o equilíbrio dinâmico entre suas populações. Essa
é a sustentabilidade ecológica, ou seja, uma
convergência de avenidas que evita conseqüências globais e locais de erosão da biodiversidade e fomenta a indústria de bens e
serviços ambientais sustentável, na direção
de uma “simbiose entre conservação da biodiversidade e dinamização econômica” (VEIGA,
1999). Vieira (1999) destacou a ingenuidade
do conceito, ao comentar:
“Não resta dúvida de que o conceito de
desenvolvimento suste ntáve l pode ser
usado como instrumento para denunciar e
tentar resolver os conflitos entre crescimento econômico , desigualdade social e
conser vação ambien tal . Mas, ine gavelme nt e, es se co nc ei to po ss ui um la do
ingênuo ao ignorar a correlação de forças
no plano internacional em favor dos países
ind ustria liz ado s, as rel açõ es desiguai s
no comércio internacional, o poder das
multinacionais, etc.”

Longe de um consenso e próximo a um
grande mosaico de conceitos, a sustentabilidade agrega leituras e vieses. De Carlo (1999)
afirmou que a sustentabilidade pode ser forte
a ponto de não permitir que o capital natural
sej a substit uíd o ou dim inu a ao lon go do
tempo, possibilitando o investimento na sua
recuperação mesmo em outros setores, ou
fraca, permitindo a substituição do capital
natural pelo capital material, mantendo o
valor total do capital constante. May e Chévez
(1999) ainda destacaram a sustentabilidade
absurdamente forte de Herman Daly, que
implica não permitir nenhuma redução no
capital natural físico.
Biomassa & Energia, v. 2, n. 3, p. 241-250, 2005
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Em meio a tantas controvérsias e categorias paradigmáticas, Giuliani (1998), citado
por Mattos-Fonseca (2004), chama a atenção
para a necessidade da interação entre as
ciências e de uma mudança nos paradigmas,
ainda do século XIX, comunicando a necessidade de uma revolução profunda no pensamento humano e realçando a pintura do
quadro onde o meio ambiente e os recursos
naturais sejam valorados e valorizados.
1.2 O efeito estufa
Um dos fatores determinantes da sobrevivência de espécies em seus habitats é a
temperatura. Por meio do equilíbrio térmico,
os ecossistem as mantêm as suas características, possibilitando o desenvolvimento da
vida nas suas mais diversas formas.
O efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural, intensificado pela ação antrópica,
em que a temperatura do Planeta é aquecida
lenta e gradualmente , pode ndo causar, a
lon go pra zo, alt era çõe s sig nif icativ as na
distribuição dos ecossistemas planetários.
O fenômeno vem se manifestando principalmente em decorrência da atividade econômica
humana. Como conseqüência, é introduzida
na atmosfera grande quantidade de gases,
cujo comportamento assemelha-se ao de uma
estufa, que, ao mesmo tempo em que permite
a passagem da radiação solar e do seu espectro infravermelho, dificulta a sua saída, assim
potencializando o seu principal efeito: o aquecimento do ambiente. As preocupações com
o fenômeno reportam a 1988, com a criação
do IP CC – In te rg ov er nm en ta l Pa ne l on
Climate Changeno âmbito do PNUMA/UNEP
(United Nations Environment Programe) e da
Or ga ni za çã o Mu nd ia l de Me te or ol og ia
(WMO).
Os principais gases do efeito estufa são:
o gás carbônico (CO2), responsável por mais
de 50% do efeito , o vapor d’água (H2 O), o
metano (CH4), o óxido nitroso (NO2 ), o ozônio
(O3) (das camadas baixas) e os compostos
Biomassa & Energia, v. 2, n. 3, p. 241-250, 2005
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cloro – flúor – carbono (CFCs). Esses são
assim conhecidos pela maior capacidade de
absorção dos raios infravermelhos, gerando
maior aquecimento sobre as áreas impactad as e inf lui ndo no balanç o tér mic o do
Planeta. Alguns desses gases são oriundos
de processos naturais, como os que envolvem
os microorganismos do solo, mas sua produção
excessiva é decorrente de processos industriais, da descarga de veículos automotores,
de produtos químicos utilizados como fertilizantes, da combust ão incompleta, dos
eletrodomésticos e dos sistemas de calefação.
Esses subprodutos do conforto podem causar
enormes transtornos à espécie humana, como
o aumento da temperatura na Terra, já observada pelos cientistas e percebida pelo senso
comum através da intensificação do calor ao
longo das estações. Outra conseqüência é o
inc rem ento do derre tim ento das calot as
polares, provocando o aumento do nível dos
mares e, extrapolando, a possível mudança
do eixo do Planeta em função do derretimento
de grande s mass as do gel o polar, menos
denso, passando a fazer parte da água, mais
densa, dos oceanos, ou alterando a distribuição de calor pelas correntes oceânicas,
diante das mudanças de salinidade e temperatura.
1.3 O valor e a necessidade de pagar o
resgate do seqüestro
Atualmente, farta bibliografia discorre
sobre as diversasexperiências e comprovações
da eficiência de projetos de reflorestamento
em distintos ecossistemas, da floresta tropical
ao cerrado. A relação crescimento e biomassa
de espécies como Tabebuia vellosoi e outras
da floresta Atlântica, comumente usadas em
projetos de reflorestamento, é conhecida e
associada à eficiência de seqüestro de carbono
em comp araç ão a espécie s exó genas, por
exemplo, o eucalipto. Os manguezais, que
ocupam de 10.000 a 25.000 km 2 no Brasil
(MA TT OS -F ON SE CA e DR UM MO ND ,
2003), não têm sido lembrados nesses estudos.
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A eficiência para o seqüestro do carbono
atmosférico das espécies de sua flora, entretanto, precisa ser comparada com aquela das
espécies da Mata Atlântica ou das espécies
de outras florestas, assim como a valoração
econômica – ecológica desses esforços. Uma
ONG vem desenvolvendo o florestamento de
uma lago a transfor mada em lagu na pela
intervenção antrópica em Itaipu, Niterói-RJ,
Brasil. Field (1997) organizou a coletânea de
artigos que descrevem as principais experiê nci as de resta ura ção de ecoss ist emas
manguezais entre os trópicos, ambos disponibiliz ando dado s que aguardam sistematização para correl ação da biometria com o
seqüestro do carbo no atmosférico. Não se
trata de uma tarefa simples, porém factível,
como ressalta Carson (1998):
“T hi s is no t to sa y th at co nt ing ent
valuati on could not be used to value a
program to prevent global warming, but
rather that valuing a program to prevent
global warming is likely to be more difficult
than valuing a set of tropical rainforests.”

Utilizando 1) o instrumental de conceitos
da economia institucional, coleção de regras
que ordenou o sentido no qual indivíduos e
grupos cooperam e competem (NORTH, 1981;
AND ERS ON, 1995), 2) a integraç ão das
áreas do conhecimento envolvidas no estudo
das falhas do mercado, 3) a atuação das
organ iza çõe s não -gove rna men tai s e 4) a
responsabilidade dos órgãos do SISNAMA
(Sistema Nacional do Meio Ambiente) no
levantamento da situação atual dos manguezais remane scente s e da imp lantação de
atividades de projeto para o florestamento/
reflorestamento/conservação desses ecossistemas, o presente estudo relata os princípios
de uma investigação que pretende avaliar,
sob a ótica dos requisitos de elegibilidade
para inclusão dessas atividades de projeto na
modalidade LULUCF do MDL, a contribuição
para o seqüestro do carbono atmosférico por
meio da recuperação desses ecossistemas e a
geração de CERs, previstos no Protocolo de

Kyoto, em vigor desde o dia 16 de fevereiro
de 2005.
2 Objetivos
Relacionando variáveis de crescimento e
biomassa e tomando como unidade de análise
a do valor total econômico descrito por Motta
(1998), bem como os parâmetros introduzidos
por Mattos-Fonseca (2001) na metodologia
Método de Valoração Contingente (sigla em
inglê s, CVM) para o teste de hipótese da
Disposição a Trabalhar Voluntariamente –
DATv, este artigo relata os princípios de um
estudo que pretende investigar a viabilidade
da implantação de atividades de projetos, de
acordo com as regras e diretrizes do MDL no
Pro toc olo de Kyoto , par a flo restamen to/
reflorestamento/conservação de ecossistemas manguezais, e geração de CERs pela
UNFCCC.

3 M ÉTODOS
A primeira fase do estudo consiste na
identificação e seleção de projetos desenvolvidos para flore stamen to/reflore stamen to/
conservação de manguezais, caracterização
estrutural com base em levantamento de dados pretéritos e, ou, daqueles obtidos in situ
dos projetos selecionados, determinando-se a
composição específica dos bosques florestados.
A estimativ a dos bosques de manguezais
remanescentes no País será realizada com o
aux ílio da ferramenta de sen sor iamento
remoto. A caracte rização estr utural será
acompanhada de estudos que visam estabelecer os parâmetros utilizados por cada projeto
executivo, por exemplo, a determinação de
padrões de zonação,se relacionados à topografia da área; a plotagem em bases cartográficas
dos locais da introdução das plântulas (projetos de reflorestamento ou florestamento, se
devidamente identificadas, parametrizadas
por espécie; o tamanho; a biomassa; e a data
do plantio. A eficiência para o armazenamento do carbono em florestas tropicais,
Biomassa & Energia, v. 2, n. 3, p. 241-250, 2005
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assim como a valoração econômica-ecológica
desses esforços, necessita de parametrização
para mode lagem do carbono, balan ços de
massa e energia e modelagem de cenários
futuros. A segunda fase vai pesquisar, a partir
dos dados obtidos, o estabelecimento de um
modelo para a inclusão de projetos de florestame nt o/ re fl or es ta me nt o/ co ns er va çã o de
man gue zais na mod alidad e LUL UCF do
MDL, de acordo com os princípios estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto e pela Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas, e o enquadramento nas exigências
institucionais da legislação brasileira.
Complementando o estudo, a avaliação
da geração e do valor de CERs será comparada
a estudos de valoração florestal, tomando
como unidade de análise a do valor total
econômico descrito por (MOTTA, 1998), bem
como os parâmetros introduzidos por MattosFonseca (2001), na metodologia CVM para o
teste de hipótese da Disposição a Trabalhar
Voluntariamente – DATv.

4 RESULTADOS P RELIMINARES
Preliminarmente destacam-se os resultados do único projeto até a presente data que
envolve ecossistemas manguezais no contexto
das restriç ões e de elegibilidad e do MDL/
Protocolo de Kyoto desenvolvido no Brasil. O
projeto “Reflorestamento de Manguezais e o
Valor de Resgate do Seqüestro do Carbono
Atmosférico” foi eleito pelo Edital 09/2001 do
Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA,
apoiado pela Embaixada dos Países Baixos e
pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, desenvolvido pela
parceria entre a Associação de Proteção a
Ecossistemas Costeiros - APREC - o Centro
de Estudos Avançados em Economia Aplicada
da Univ ersidade de São Paul o - CEPE A/
ESALQ/USP – e o Centro de Desenvolvimento
Sustentável da Universidade de Brasília CDS/UnB –, cujo relatório final foi apresentado em julho de 2003 (Figura 1).
Biomassa & Energia, v. 2, n. 3, p. 241-250, 2005
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Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de Niterói (2003).
Figura 1 – Bosque lagunar de Itaipu.
Figure 1 – Mangrove forest at Itaipu Lagoon.

Est udos pre lim inares desen volvidos
pelo projeto estimam um total de 152,19 t ha-1
de bi om as sa (p es o se co ), ar ma ze na nd o
76,09 t ha -1 de car bon o no man gue zal de
Itaipu (COGLIATTI-CARVALHO; MATTOSFONSECA, 2004). Os valores de densidade,
biomassa e carbono armazenado nas três
espécies estudadas estão no Quadro 1.
Outro projeto para estudo do carbono em
manguezais desenvolvido no contexto do LBA
– Experimento de Larga Escala da BiosferaAtmosfera da Amazônia – opera em um sítio
experimental no município de Bragança, que
hospeda o projeto CARBOPARA – LBA. Em
uma floresta cujo dossel atinge alturas de até
25 m, foram instalados equipamentos para
captação de dados micrometeorológicos em
uma torre de 27 m de altura (Figura 2).
Nos meses de janeiro de 2001 e novembro
de 2002, que correspondem ao período chuvoso e seco na região, respectivamente, foram
obtidos dados cujos resultados são resumidos
no Quadro 2.

5 D ISCUSSÃO
A ate nçã o sobre os possí veis efeitos
provocados por mudanças no clima do Planeta
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Quadro 1 - Valores de densidade, biomassa e carbono armazenado em Avicennia shaueriana,
Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle no manguezal de Itaipú, Niterói-RJ
Table 1 - Density, Biomass, and Carbon storage by species at mangrove forest of Itaipu Lag oon,
Niterói-RJ

Espécie
Avicennia shaueriana
Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle
Total

Densidade
(ind. ha -1)

Biomassa (t ha-1)
(peso seco)

Carbono
(t ha-1)

2.971
3.271
57

119,58
31,43
1,18
152,19

59,79
15,72
0,59
76,09

Fonte: adaptado de Cogliatti-Carvalh o e Mattos -Fonseca (2004).

todas as nações vêm se reunindo anualmente
em conferências de partes da Convenção –
Qua dro das Nações Uni das em torno de
estudos sobre cenários futuros e medidas de
mitigação para o efeito estufa antrópico. A
partir da reunião em Kyoto em 1997 (FBMC,
2002b), na direção da consolidação de um
mercado de comércio de certificados de redução das emissões de gases do efeito estufa,
uma proposta brasileira procura estabelecer
mecanismos para um desenvolvimento limpo
(MDL). Dentre esses, o apoio a atividades de
projetos sobre o uso do solo, a mudança do
uso do solo e florestamentos (LULUCF) abre
um leque de possibilidades para a recomposição de diversos biomas desflorestados em
muito pelo crescimento da economia humana,
que desconhece as leis e a importância da

Foto: Sérgio de Mattos Fonseca (fevereiro de 2004).

Quadro 2 – Fluxo total de carbono em área de
manguezal
Table 2 – Total flux of carbon at mangrove area

Figura 2 – Torre micrometeorológica no manguezal
de Bragança, Pará.
Figure 2 – Micrometeorology tower at Barança’s
mangrove forest, Pará.

Total (kgC ha -1 por dia)
Diurno
Noturno
06:00–18:30 19:00–05:30

vem aos poucos ganhando destaque e atenção,
deixando as páginas dos artigos científicos em
direção ao noticiário mundial. Autoridades de

Períodos
Chuvoso
Seco
Diferença
%

-30,54
-26,71
3,83
-12,55

15,97
18,88
2,91
18,24

24 horas
18:30–19:00
-14,57
-7 ,82
6,75
-46,30

Fonte: adaptado de Oliveira et al. (2004).
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economia da natureza que a contém. Deriva
daí a hipótese desta pesquisa:
“O balanço de carbono do sistema manguezal
como um todo indica seq ües tro de carbono
at mosfér ic o, po rt an to , o si st ema po de se r
utilizado como geração da moeda-certificado para
fin s de obten ção de créditos de red ução de
emissões dos gases do efeito estufa”.

A quantidade de carbono armazenado no
manguezal da laguna de Itaipu (Niterói-RJ),
como um indicador positivo (76,09 t ha-1), é
menor do que a encontrada por Rezende et
al. (2001) para áreas de floresta de terra firme
(111,65 t ha-1) e de floresta alagável (98,58),
embora nestes dois últimos valores estejam
incluídos também o carbono estocado nas
raízes. Entretanto, o estoque de carbono no
mangue de Itaipu é maior do que o encontrado pelos mesmos autores para o cerrado
(31,46 t ha-1) e para campos de várzea (6,84).
A valoração da economia da natureza
agrega valor aos ecossistemas: Randal (1980),
citado por Grasso (1994), destaca a importância
econômica e social dos manguezais do Parque
Naci onal de Caro ni (Tri nida d – Toba go),
estabelecendo um valor de US$8,000.00 por
hectare de área úmida. Mattos-Fonseca (2001)
encontrou US$2,105,04, expressando o valor
de existência pela disposição a pagar e o valor
indiretamente eliciado por meio do trabalho
voluntário de US$7,560.00, por hectare da
laguna de Itaipu.

6 CONCLUSÃO
Segundo Aguiar (2005), a partição de
energia na superfície é uma complexa função
das interações de longo prazo entre o ciclo
biogeoquím ico, o clima e as intereções de
pequeno prazo entre a fisiologia das plantas
e o de se nv ol vi me nt o da ca ma da -l im it e
atm os férica. Mudanç as glob ais no meio
ambiente provavelmente afetam a magnitude
e a dinâmica das trocas de energia, massa e
momentum que oco rrem entre a terra, a
Biomassa & Energia, v. 2, n. 3, p. 241-250, 2005

superfície e a atmosfera (GIOLI et al., 2004,
citado por AGUIAR, 2005). A eficiência para
o armazenamento do carbono em florestas
tropicais, assim como a valoração econômicaec ol óg ic a de ss es es fo rç os , ne ce ss it a de
parametrização para modelagem do carbono
naquelas, balanços de massa e energia, modelagem de cenários futuros.
A complexidade dos estudos do ciclo de
carbo no florestal enco ntra indic adores de
que, como sumidouros de carbono, as florestas esta riam em exp ansão e, conseqüen temente, estaria ocorrendo maior acúmulo
de matéria orgânica no solo (HOUGHTON
et al., 1983). O balanço de taxas anuais das
emi ssões e absorç ões de car bon o em um
ecossistema manguezal ao norte da floresta
Amazônica aponta para números positivos:
2,8 e 5,2 TC ha-1 por ano (OLIVEIRA et al.,
2004 ). A estocag em de carb ono em outro
ecossistema manguezal, estimada em uma
la gu na co st ei ra do su de st e, al ca nç a
76, 09 TC ha -1 (CO GLIAT TI- CARVA LHO ;
MATTOS-FONSECA, 2004).
Preliminarmente, relata-se que a importância do ecossistema manguezal pode ser
assim resumida:
• como provedor e mantenedor da biodiversidade;
• como mantenedor das bacias flúvio –
marinhas;
• como sustentador de inúmeras e importantes atividades econômicas humanas;
• como sumi douro de carb ono, contribuindo para amenizar o efeito estufa
antrópico no Planeta, contribuindo para
o mecanismo de desenvolvimento limpo
(MDL).
Esse é o esboço de um cenário complexo
no qu al se in se re um a di sc us sã o a se r
aprofundada, sinalizando para a importância
de auxiliar a resili ência dos ecoss istema s
manguezais.

MDL e as florestas de mangue: avaliação preliminar ...
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