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APRESENTAÇÃO 

A elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo, localizado na cidade de Cabedelo – PB, as margens da BR 230, 

em seu Km 05, resultou do Termo de Ajuste de Conduta nº XX/2017, 

estabelecido entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Aquicultura e 

Pesca (SEMAPA) e a empresa TECOP Ltda. 

O desenvolvimento do trabalho teve como principais diretrizes e 

embasamentos as determinações contidas no Termo de Referência emitido 

pela SEMAPA, bem como todo o arcabouço metodológico estabelecido no 

Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo – Parques 

Estaduais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas, publicado pelo 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2010), e enquadramentos definidos 

em acordo harmônico com a legislação vigente. 

O Plano de Manejo está estruturado e descrito em segmentos 

temáticos, conforme objetivos de cada uma das partes constituintes do 

documento, sendo organizados nos seguintes volumes: 

 

VOLUME 1) CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

E ENTORNO 

• Módulo 1 - Informações Gerais sobre a Unidade de 

Conservação 

• Módulo 2 - Contextualização e Análise Regional 

• Módulo 3 - Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

VOLUME 2) PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

• Módulo 4 - Planejamento da Unidade de Conservação 

• Módulo 5 - Projetos Especiais 

VOLUME 3) PROCESSOS PARTICIPATIVOS 
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• Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo – DRP 

Além dos segmentos supracitados há um conjunto de mapas temáticos 

que complementam os volumes e permitem a visualização espacial de temas 

relevantes no processo de planejamento da Unidade de Conservação. 

Contempla ainda um Sistema Geográfico de Informações –  SIG, estruturado 

para a Unidade de Conservação. 
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LISTA DE SIGLAS 

 
ANA Agência Nacional de Águas 

APP Área de Preservação Permanente 

CAGEPA Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba  

CDB Convenção da Diversidade  Biológica  

CEMAVE Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres 
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ONG Organização Não Governamental  

ONU Organização das Nações Unidas 

OPP Oficina de Planejamento Participativo 

PMPB Polícia Militar do Estado do Paraíba 

PNM Parque Natural Municipal 

RBMA Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

SEMAPA Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Aquicultura e Pesca 

SERHMA Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SUDEMA Superintendência Administração do Meio Ambiente 

UC Unidade de Conservação 

UFPB Universidade Federal da Paraiba 

UICN União Internacional para a Conservação da Natureza 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

ZTN Zona de Transição Nordeste 
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1. INTRODUÇÃO 

A criação de áreas preservadas sob um regime especial de gestão 

ambiental, constitui tarefa importante nesta era de busca por equilibrio e 

sensibilização das causas ambientais. Sendeo essencial à garantia de uma 

qualidade de para as populações humanas principalmente em suas cidades e 

arredores urbanizados. Refletindo esta adoção, em uma política 

socioambiental que busque a utilização máxima dos benefícios das chamadas 

áreas verdes em termos ecológicos, econômicos e sociais. 

As Unidades de Conservação da Natureza, chamadas UCs, são 

formas de conservar a natureza, especialmente aqueles com características 

naturais relevantes, de uma forma direta ou em regime especial de uso e 

consevação. Tais áreas protegidas, com objetivos e limites definidos, são 

legalmente instituídas por um dos poderes públicos: Federal, Estadual ou 

Municipal. 

O Estado da Paraíba tem menos de 10% de seu território recoberto por 

UCs, sendo sua maioria sob a jurisdição Estadual, seguida por UCs Federais 

e umas poucas constituidas pelos poderes Municipais. No caso do Municipio 

de Cabedelo pode-se encontrar duas Unidades de Conservação constituidas 

em seu Território. Sendo o caso do Parque Estadual Marinho de Areia 

Vermelha, sob responsabilidade direta da Superintendencia de Administração 

do Estado da Paraíba – SUDEMA e outra sob Jurisdição do Município como 

sendo Parque Natural Municipal de Cabedelo. Esta sofrende grande impacto 

por permeiar áreas densamente urbanizadas e em expansão imobiliária no 

Municipio.  

As UC também constituem atrativo turístico, fomentando e ampliando o 

desenvolvimento local por meio da geração de novos empregos e redução 

das desigualdades regionais. A preservação dos recursos naturais e culturais 

constitui um dos fundamentos para a atividade turística, abrangendo ações de 

proteção e recuperação ambiental, estudos de impacto ambiental, planos de 
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manejo e uso público de áreas de proteção ambiental, melhoria de serviços e 

equipamentos e adequação das  áreas protegidas para o uso público. 

Principalmente em meio urbano, conservar a natureza constitui uma 

prática essencial aos poderes públicos, para a garantia do convívio saudável 

dos habitantes com sua cidade, principalmente em seu entorno imediato. Esta 

preocupação deve estar implicita na qualidade desse ambiente quando se 

reflete no ar, na água, na paisagem e mesmo em áreas verdes de uso 

público, enquanto exigências da população traduzido em políticas públicas de 

proteção ambiental, com resultados diretos na produção de benefícios 

ecológicos, econômicos e sociais. 

O PNM Cabedelo foi decretado Unidade de Conservação Municipal por 

meio do Dec. Municipal n° 12 de Abril de 2003. Estando localizado no bairro 

do Jardim Manguinhos, com uma área de 52 ha. Tendo sua criação motivada 

pela conservação, proteção e recuperação dos recursos naturais existentes, 

principalmente seu ambiente de restinga, buscando preservar este 

ecossistemas de grande relevância natural e beleza cênica, assim como para 

garantir espaço de lazer. 
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2. LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O município sede do PNMC é Cabedelo, que está inserido na unidade 

geomorfológica identificada como planície costeira. Assim reconhecida por 

apresenar um relevo no geral plano. Tendo cotas de altitudes variando entre 0 

a 10m. Resultado, esta planicie, da evolução de uma restinga arenosa, 

acrescida, a oeste, por uma progradação da vegetação de mangue, e a leste 

por areias marinhas praiais (HENRIQUE, 2016). Sendo reconhecida 

geomorfologicamente como baixada litorânea, por ser composta de formas 

variadas resultantes, de acordo com Furrier (2007), da acumulação de 

sedimentos do tipo: marinhos, fluviais e flúvio-marinhos. Formando praias, 

terraços marinhos, planícies marinhas, planícies flúvio-marinhas, planícies 

fluviais e terraços fluviais. (FURRIER, 2007). 

Os solos da restinga de Cabedelo passam a se desenvolver a parir de 

sedimentos com predominância areno-quartzosos não consolidados, de 

acontecimentos recentes e de origem marinha a flúvio-marinha, que de acordo 

com Rocha (1996) passou a ocorrer no período do Holoceno. Este mesmo 

autor define como características gerais: solo bruto marinho e fluviomarinho 

muito profundo, com teor de ácides de pouca ou nenhum potencial para uslo 

agrícola. As variações no quadro pedogenético, no geral, são promovidas da 

de micro-relevos por sua proximidade ao mar, nível do lençol freático e 

influência flúvio-marinha (ROCHA, 1996). Os solos dessa unidade 

geoambiental, de acordo com Rocha (1996) podem ser representados pela 

classes de Latossolos e Argissolos. Assim como, para Ataide (2011): 

Argissolos com Fragipan; Argissolos Plínticos; Neossolos Quartzarênicos; 

Argissolos Concrecionários e; Gleissolos e Neossolos Flúvicos nas áreas de 

várzeas.  

A UC é constituída por uma área de 52,00ha e está situada no 

quilômetro três da BR 230, Sendo reodeado ao Oeste com o Bairro de Jardim 

Manguinhos, ao Leste com o Bairro de Areia Dourada, Ao Norte com o Bairro 

de Jardim Maralina e Viração e ao Sul com o Bairro Jardim Camboinha. Sendo 
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os dois principais eixos viários que dão acesso direto ao Parque, a linha ferrea 

da SBTU e a BR 230. Para Furrier (2007), defindo os baixos planaltos 

costeiros, trata-se de uma área territórial sustentada por sedimentos areno-

argilosos mal consolidados originados da Formação Barreiras.  
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Figura 1: Localização do Parque Natural Municipal de Cabedelo, no município do Cabedelo - 

PB 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

O acesso ao Parque Natural Municipal de Cabedelo acontece de forma 

facilitado por estar as margens da Rodovia Federal BR 230 com linhas de 

ônibus urbanos trafegando pelas proximidades (Quadro 1), assim como uma 

parada de trem urbano na lateral da Unidade de Conservação. A presença do 

terminal portuário na proximidade da UC torna-se um fator positivo em termos 

qualdiade na acessibilidade e movimentação. Chegando a ser um gerandor de 

aglomerados urbanos, distrito industrial, áreas de atracação e guarda de 

veículos maritmos, assim como comércio e outros usos no seu entorno em 

funçao da pratica portuária local.  

Quadro 1: Linhas de ônibus urbanos que viabilizam o acesso ao PNMC 

 
Fonte: https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-Cabedelo-Joao_Pessoa-
site_31531539-1622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-Cabedelo-Joao_Pessoa-site_31531539-1622
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-Cabedelo-Joao_Pessoa-site_31531539-1622
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Quadro 2: Linhas de trêns urbanos que viabilizam o acesso ao PNM Cabedelo 

 
Fonte: https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/horarios-jp 

 

A Gestão do Parque Natural Municipal de Cabedelo tem como 

responsável legal a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Aquicultura e 

Pesca de Cabedelo (SEMAPA), sendo de sua inteira competência administrar a 

Gestão de Unidades de Conservação (GUC) existentes e que venham a ser 

criadas por esta Secretaria.  

3. FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 
Quadro 3: Ficha Técnica do Parque Natural Municipal de Cabedelo 

ADMINISTRAÇÃO 

Nome da Unidade: Parque Natural Municipal de Cabedelo 

Endereço da Sede: BR 230, Km 03 – Jardim Manguinhos  – Cabedelo – PB – CEP: 58103-556 - 

Telefone/fax: (083) xxxx-xxxx 

E-mail: Inexistente 

Rádio Frequência: Inexistente 

Recursos Humanos: Inexistente  

Infraestrutura: Atualmente existe uma ruina de uma velha estação da Cagepa com alguns poços 
em desuso. 

A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Ato de Criação: Decreto Municipal nº 12 em 16 de abril de 2003 
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Objetivos da UC (não há no Decreto de criação): 

I. Recuperar e preservar o remanescente do ecossistema de restinga; 

II. Recuperar e proteger os recursos hídricos da UC; 

III. Preservar e promover o asilo de exemplares raros, endêmicos, ameaçados de 
extinção ou insuficientemente conhecidos da fauna e flora nativas; 

IV. Ampliar o patrimônio ambiental público do município; 

V. Estimular as atividades de recreação, educação ambiental e pesquisa científica quando 
compatíveis com os demais objetivos da UC; 

VI. Promover a sensibilização ambiental, abordando os recursos naturais e os processos 
ecológicos existentes como veículo de aproximação das comunidades com a UC; 

VII. Contribuir com desenvolvimento regional, apoiando o desenvolvimento de atividades 
sustentáveis. 

Municípios Abrangidos: Cabedelo / PB 

Situação Fundiária: Regularizada integralmente 

Altitude Mínima: nível do mar Altitude Máxima: 

Coordenadas do Quadrante (Latitudes Norte e Longitudes W de Greenwich) 

6º59’55” a 7º00’42” de latitude S e 34º 49’47” a 34º 50’06” de longitude oeste 

 

A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Área:  52,00 hectares Perímetro:  4.632m 

Geologia: Depósitos flúvio-marinhos (fm): depósitos indiscriminados de 

pântanos e ma ngues, flúvio-lagunares e litorâneos. 

Pedologia: Neossolo Quartzarênico; Neossolo Flúbico e Solo de Mangue 

Geomorfologia:  

Unidade geomorfologicamente identificada como planície costeira, com níveis altimétricos que 
variam entre 0 e 10 metros. O relevo local, de origem quaternária, é marcado pela ocorrência de 
praias, terraços, restingas, recifes e cordões litorâneos, posto que a sua formação é resultante da 
ação de elementos marinhos e flúvio-marinhos.  

Clima:  

Município de Cabedelo integra a Mesorregião da Mata Paraibana, possuindo um Clima Tropical 
quente e úmido, com chuvas de outono-inverno e temperaturas variando entre 24°C a 27°C e 
precipitações em média de 1700 a 1800 milímetros anuais. A pluviosidade é marcada por uma 
variação entre os meses de chuva mais acentuada que são os meses de Março a Julho, e o período 
mais seco correspondendo aos meses de Setembro a Dezembro. O quadrimestre de maior 
pluviosidade, compreendido entre Abril e Junho, que responde por 61% desse índice. 

Vegetação: 
Neste momento do estudo foi identificado um conjunto florístico constituído por 100 famílias 
botânicas representadas por 238 espécies de 214 gêneros. A maior riqueza de espécies foi 
registrada para a família Fabaceae com 31 espécies do total levantado, seguida da família Poaceae 
com 13 espécies, Euphorbiaceae e Rubiaceae com 10 espécies cada, Myrtaceae e Malvaceae com 
7 espécies cada, Sapindaceae (6 spp), Cyperaceae, Anacardiaceae com 5 espécies cada e 
Passifloraceae e Convolvulaceae com 4 espécies cada. Estas 11 famílias somadas representam um 
total de 102 espécies, aproximadamente 43% do total. 
As espécies foram classificadas nos principais tipos de hábitos que assumem herbáceas trepadeiras, 
subarbustivas e arbustivas, arbóreas. As arbóreas estão representadas por 89 espécies, as 
herbáceas representaram cerca de 105 espécies, as subarbustivas 9 e arbustivas 17. Os números 
revelam a expressiva riqueza de herbáceas. 
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Fauna:  
Através de todas as metodologias empregadas foram registradas 21 espécies da herpetofauna, 
sendo 8 lagartos, 8 serpentes e 5 anfíbios anuros. Não foram encontradas espécies ameaçadas, 
nem endêmicas da Floresta Atlântica, sendo todas as espécies de ampla distribuição, estando 
presente em outros biomas como Cerrado e Caatinga. Os dados primários mostram que a área 
abriga 8 espécies de serpentes, 8 de lagartos e 5 de anfíbios anuros. Os morcegos somaram 48 
espécies distribuídas em 7 famílias, os roedores somaram 11 espécies, também distribuídas em 7 
famílias, os marsupiais somaram 6 espécies, todas inseridas em apenas uma família e os mamíferos 
de médio porte, com exceção dos roedores acima de, em média, 1,5kg somaram 9 espécies, 
distribuídas em 8 famílias e 4 ordens.O número de espécies não é alto quando comparado com 
outros fragmentos de Floresta Atlântica da Paraíba, mesmo assim, 21 espécies é um numero 
significativo para uma área que é de tamanho pequeno e que vem sofrendo constante pressão 
antrópica. 

 

A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O Parque Natural Municipal Parque de Cabedelo – localizado no Municipio de Cabedelo, dentro do 
Bioma Mata Atlântica, torna-se oficial a partir do Dec. Municipal n° 12 de Abril de 2003. O Antiga 
“Mata do Estado”, esta Unidade de Conservação de Proteção Integral, foi cedido pela União ao 
Município sob conforme processo n° 05053.000190/2001-52, mediante promulgação do Processo nº 
08012.007035/2007-27, através do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 
na reunião de 25 de julho de 20078, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 27 de Julho de 
2007.  

Relevância: O Parque Natural Municipal de Cabedelo protege uma parcela importante de restinga 
do Município de Cabedelo que se encontra em estado de degradação por sua grande pressão 
antrópica sofrida, no geral, decorrente da expansão urbana da cidade de Cabedelo. Apresenta 
ambientes bem similares aqueles que, originalmente, encontravam-se em toda a Restinga de 
Cabedelo: brejos, várzeas turfosas alagadiças e planícies arenosas. Por sua presença em meio a 
uma expansão imobiliária e urbana, com localização próxima aos centros urbanos de João Pessoa 
e Cabedelo, torna-se um grande propagador  das ideias, conceitos e políticas ambientais para a 
toda a sociedade. 

Bioma: Mata Atlântica 

Ecossistemas: Mata de restinga, várzea e lagos. 

Plano de Manejo anterior: Não 

Principais problemas: 

I. Número de funcionários insuficiente; 

II. Falta de controle na entrada do Parque (portão de acesso); 

III. Falta de segurança pública; 

IV. Comunicação visual ineficaz; 

V. Ausência de gestão integrada; 

VI. Infraestrutura insuficiente (sem quiosques, poucos banheiros). 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS 
VISITANTES 

Acesso à Sede da UC 

Os acessos podem ser feitos a partir da BR 230 e da Linha Ferrea 

Atrativos e época de visitação 

A UC atualmente não se encontra aberto ao público, podendo ser agendado visitas em grupos para 
pesquisa ou educação ambiental, junto a Secretária de Meio Ambiente, Aquicultura e Pesca de 
Cabedelo para uso nos horarios entre 08h e 17h. Sendo estes horários vistos como melhor opção 
por estar em funcionamento a Gerência da Guarda Ambiental Municipal e Tecnicos da SEMAPE, 
para acompanhamento e informações. 
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A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

PESQUISAS CIENTÍFICAS REALIZADAS NA 
UNIDADE 

2014 2015 2016 2017 2018 

0 0 0 0 0 

RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DA 
UNIDADE 

Nome: Não existe gestor oficialmente nomeado 

Nível de Instrução:  

Tempo no cargo:  

Observações Gerais: o PNM Cabedelo é natural integrante da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, declarada pela UNESCO em 1992, e integrante copulsoria do Mosaico de Áreas 
Protegidas da Grande João Pessoa, não sendo até o momenot instituido nenhum documento oficial 
a este repeito. O Conselho Consultivo do Parque está em processo de formação e capacitação. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Sensibilização Ambiental: O PNMC aguarda a finalização do Plano de Manejo para que sejam 
realizadas praticas de sensibilização e uso sustentável da UC. 

Uso Público: Atualmente encontra-se sem uso oficial e disciplinamento. Porém bastante 
frequentado tanto por escolas do entorno e pesquisadores em companhia de policiamento 
ambiental, quanto de pessoas com os mais diversos objetivos: culto religioso, drogas, guarda de 
furtos, e outros usos excusos pela falta de uso e ocupação equivalente a sua real necessidade de 
gestão.  

Fiscalização: é realizada por meio de ações conjuntas com fiscais da SEMAPA e da Guarda 

Municipal. 

Pesquisas: diversas pesquisas científicas vêm sendo realizadas no PNM Cabedelo, seguindo o que 
prevê as Resoluções Estadual e Nacional de regulamentação da pesquisa dos recursos naturais. 
Sendo buscando instituir normas e procedimentos de autorização para realização de pesquisas 
científicas na referida UC municipal. Não hávendo nehum programa de pesquisa e monitoramento 
dirigido ao PNMC, aguardando documento balizador de manejo e a gestão do PNM Cabedelo. 
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4. HISTÓRICO, ANTECEDENTES LEGAIS E 

JUSTIFICATIVAS DE CRIAÇÃO 

A primeira ocupação oficial do lugar, se deu pela Estação de 

Tratamento de Água gerenciada pela empresa de Portos do Brasil S.A. 

PORTOBRAS, para abastecer o Porto de Cabedelo até a década de 1990. 

Até então, o local servia como passagem entre João Pessoa e a região 

preaiera e portuária de Cabedelo. De acordo com o IBGE, até a decada de 

1990 Cabedelo computava uma população em torno de 25.000 habitantes e 

na decada de 2000 chagava a 40.000. Enquanto que João Pessoa,Cidade 

distante cerca de 12 Km da Sede Municipal e única via de acesso por terra, 

contava com quase 500.000 habitantes na primeira decada e próximo dos 

600.000 na segunda década, demonstrando a pouca ocupação deste 

território. No caso, demonstrando o uso e ocupação presente em torno do 

Porto e das ocupações de veraneio, assim como dos pescadores artesanais. 

Embora, data o conjunto arquitetônico do Almagre - Igreja de Nossa Senhora 

de Nazaré e o Convento fundado pelos Jesuítas para catequese dos índios e 

situado em Ponta de Campina, como obras do Século XVI, de acordo com 

registros históricos. 

A área se manteve preservada até meados da década de 80, quando 

da ocupação da região do Bessa, ultimo bairro litorâneo do lado Norte de 

João Pessoa, que pela proximidade, potencializou a urbanização de toda a 

Região Sul de Cabedelo, incluindo o entorno da Mata de Cabedelo, quando 

do lançamento do loteamento intermares, juntamente neste processo com 

Poço e Camboinha.  

No caso da BR 230, enquanto espaço urbano de integração, em muito 

contribuiu  para o cercamento populacional da atual área do PNMC, e sua 

divisão de ocupação social em relação a área praeira. Tendo também a linha 

férrea, outro limitador da expansão Parque Natural Municipal, distanciando a 

mesma da área de Mangue e do Rio Paraiba. Passando esta área entre a 
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linha ferrea e o leito do rio a ser habitado por pescadores e comunidades 

invasoras. Oriundas, na maior parte dos casos, de várias localidades da 

Paraíba e de outros Estados. Conduzida, provavelmente, pelo fato de 

Cabedelo esta ligada proximamente da Grande João Pessoa, em sua Região 

Metropolitana. Neste caso, os migrantes com destino a João Pessoal, quando 

não encontram possibilidades de se estabelecer na Capital, terminando por 

vir a residir na periferia de Cabedelo, ou mais precisamente, nos espaços 

livres ou verdes. 
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Figura 2: Parque Natural Municipal de Cabedelo com Bairros Vizinhos 
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A principal comunidade circundante é o Jardim Manguinhos, 

entrecortada pela linha ferrea e com uma estação de parada no limite do 

PNMC, frente para a comunidade. Correspondendo, esta comunidade, a uma 

área tipicamente ribeirinha, ocupando parte do manguezal. Tendo acoplada a 

essa Comunidade, um aglomerado subnormal de residencias (favela), 

denominada de Moinho. Contando as imediações desta área de mata, 

denominada de Parque Natural Municipal de Cabedelo, a Sul do Jardim 

Manguinhos, de outra comunidade invasora denominada de Carandiru.  

Circundada ao Sul pelo Jardim Camboinha, ao Norte pelo Jardim 

Brasilia, com a BR 230 e o Bairro de Camboinha a Leste. Sendo bairros com 

menor intereferencia sobre a área da mata, em termos de uso e ocupação, 

principalmente com relação a passagem, extração de madeira, deposição de 

dejetos e atividades de lazer, a exemplo do futebol.  

4.1 ORIGEM DO NOME 

O Parque Natural Municipal de Cabedelo tem este nome, dado a dois 

fatores concruentes: De acordo com o Sistema Natural de Unidades de 

Conservação (SNUC) esta area foi categorizada como Parque Natural 

Municipal dentro da Categoria de Unidade de Conservação de Proteção 

Integral sob responsabilidade de criação e gestão pela Prefeitura Municipal. 

Tendo seu nome denominado como sendo Cabedelo, alusivo ao próprio nome 

do Município e da sua sede municipal. Significando, neste caso, segundo o 

IBGE (2016), um “pequeno cabo”, de formação originada da acumulação de 

areia na foz de um rio.  

4.2 JUSTIFICATIVA DE CRIAÇÃO 

A decisão de se criar um Parque Natural Muncipal de cunho público para 

proteção definitiva deste remanescente do ecossistemas de Mata Atlântica, se 

deve, dentre outras questões de reconhecimento municipal em seu papel de 

preservação, do:  

✓ Fato da área já ser reconhecida como parte da Reserva da Biosfera da Mata 
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Atlântica;  

✓ Integrar o Municipio no cumprimento de Acordo Internacional sobre Mudanças 

Climáticas e Preservação de parte do seu território enquanto área verde, tendo 

o Brasil sido um signatário da Convenção de Ramsar (1971);  

✓ Importância Ecossistema por apresentar grande capacidade de absorção de 

agua, contribuindo para evitar cheias e enchentes na área circundante;  

✓ Estar em área Prioridade Nacional para Conservação da Biodiversidade 

✓ Importância para a geodiversidade; 

✓ Incremento do turismo municipal pela pratica de visitação com fins educativo, 

pesquisa e recreacional. 

A Unidade de Conservação poderá agregar um valor significativo à 

região, impactando de forma positiva sua economia através do turismo e da 

oferta de um produto diferenciado e equipado com infraestrutura capaz de 

atrair turistas tanto na alta, quanto na baixa temporada. O turismo pode 

favorecer as comunidades através de gastos diretos dos visitantes, geração de 

impostos, geração de empregos e da divulgação. Assim como a pesquisa e 

educação ambiental. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA – 

SEMAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL DE CABEDELO 

 

 

MÓDULO 2  

CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE REGIONAL 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CABEDELO / PB 

Abril - 2022 
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5. ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL  

O Parque Natural Municipal de Cabedelo se insere dentro do Bioma da 

Mata Atlântica, no Ecossistema de Restinga, sofrendo pressão antrópica pelo 

uso e ocupação do seu entorno. Sendo reconhecida no contexto da 

biodiversidade em escala nacional, e mesmo mundial, um hotspot integrante de 

áreas possuidoras de uma diversidade biológica singular e sob grave ameaça 

de destruição. Em contexto mundial, são 34 hotspots mapeados e que ocupam 

2,3 % da superfície do planeta, abrigando cerca de 50 % de todas as espécies 

de plantas e 42 % das espécies de vertebrados terrestres (LAMAS et al., 2007).  

Constitui uma estratégia-chave para a preservação da diversidade 

biológica mundial sua conservação in situ, sendo por meio da criação e gestão 

de áreas protegidas mantidos estoques consideráveis destes existentes nestes 

ambientes. Sendo um compromisso assumido de grande relevância para 

assegurar o controle efetivo não somente desta necessidade mundial, mas 

sobretudo das reservas nacional e local. Sendo tanto a proteção e restauração 

quanto sua ampliação, mesmo em formato de fragmentos, mas sendo 

Unidades de Conservação (UC) vem a se alinhar às estratégias globais de 

conservação da biodiversidade.  

As UC são instrumentos essenciais para o cumprimento dos 

compromissos assumidos pelos países signatários da Convenção da 

Diversidade Biológica (CDB). Ratificada por 157 países durante a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), 

em 1992, a CDB estabelece a moldura global para políticas a serem 

implementadas nos contextos nacionais dos países signatários, visando o 

cumprimento dos seus principais objetivos: conservação da diversidade 

biológica, que compreende a variabilidade viva das espécies e de seus 

hábitats, utilização sustentável dos seus recursos e repartição justa e equitativa 

dos benefícios derivados. (LINO & SIMÕES, 2011). 

No caso do Bioma Mata Atlântica de acordo com Lino e Simões (2011) 

houve um avanço significativo em sua preservação se comparado à situação 
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dos demais biomas nacionais como um todo. Fruto dos esforços da sociedade 

em sua defesa (LINO & SIMÕES, 2011). A criação de mais áreas protegidas 

poderá ajudar a alcançar os objetivos da recuperação dos recursos tanto de 

espécies ameaçadas quanto da restauração de áreas degradadas.  

Os Planos Municipais de Áreas Protegidas e Unidades de Conservação 

devem ser adotados por meio de instrumentos políticos internos, contendo 

bases de apóio financeiro e orçamentos próprios como forma de garantir a 

participação do Município nas decisões tomadas pela COP 11 onde os países 

se comprometeram por uma busca da preservação de parte do seu território, 

sendo o município palco dessa preservação.  

5.1. ÁREAS PROTEGIDAS EM AMBIENTES URBANOS  

O Parque Natural Municipal de Cabedelo, a exemplo de outras UCs 

espalhadas pelo País inseridas dentro dos ambientes urbanos, comportando 

uma complexidade de informações e interações positivas e negativas 

associadas a impactos. Principalmente impactos negativos resultantes da 

acelerada expansão urbana das cidades desprovidas de um planejamento 

estratégico. Sendo fato de destaque, no caso de UCs situadas no meio urbano, 

a legislação especifica contempla as necessidades geradas para aquela 

localizada distante ou mesmo isolada dos grandes centros urbanos (MAZZEI, 

2002).  

Algumas Unidades de Conservação inseridas no contexto urbano vêm a 

contribuir com vários serviços ecossistêmicos e outros benefícios diretos e 

indiretos para a sociedade, como exemplo a geração de empregos e renda por 

meio de serviços gerados pela visitação. Assim mesmo, de acordo com 

Menezes (2004), as UC urbanas carecem de um tratamento do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), por não ter um direcionamento 

para estas áreas protegidas em meio urbano. Sendo as mesmas importante, 

por exemplo, no processo de educação ambiental, por serem facilmente 

acessáveis e as vistas de uma boa parte da população.  
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Do ponto de vista da preservação dos ecossistemas protegidos em meio 

urbano, se faz necessárias estratégias para buscar uma maior integração 

destas áreas naturais à dinâmica das cidades. Resolvendo questões 

relacionadas tanto aos benefícios disponibilizados para as populações direta e 

indiretamente circundante. A Urban Protected Areas Network (Rede de Áreas 

Protegidas Urbanas), estima que em 2030, mais de 61 % da população 

mundial viverá em cidades. Tendo a necessidade de definir estratégias e 

construir programas com caráter inovador tendo ou buscando parcerias 

orientadas para a conservação de áreas protegidas urbanas. 

Para Peixoto (2010) ter um Plano de Ação baseado no exemplo de 

Durban para áreas protegidas e bastante recomendado em âmbito 

internacional. Sendo importante sua pratica efetiva nos níveis nacional, 

regionais e locais, sempre destaque à significância das populações humanas 

para a conservação desta biodiversidade. No caso de Scherl (2006, apud 

Peixoto, 2010), o autor faz referência as áreas protegidas na redução da 

pobreza, apontando propostas de integração mantidas por atores políticos do 

tipo: governos, organizações intergovernamentais, setor privado e sociedade 

civil, para que possam levar a cabo os seguintes princípios gerais:   

✓ As áreas protegidas servem para conservar a biodiversidade e contribuir 

para a redução da pobreza, quando integradas num amplo programa de 

desenvolvimento sustentável;   

✓ II. As áreas protegidas contribuem para a redução da pobreza em nível 

local, e em caso da não possíbilidade de ocorrencia deste fator, a 

mesma não gerararia um agravante na probreza já existente no local;   

✓ III. A conservação da biodiversidade seria visto tanto por seu valor 

enquanto meio de subsistência local quanto por sua condição de bem 

público nacional e global;   

✓ IV. As áreas protegidas servem de espaço para a participação equitativa, 

nos âmbitos local, nacional e global, em seus custos e benefícios 

gerados;  
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✓ V. As áreas protegidas são geradores de compensações justas e 

integrais para as comunidades afetadas, quando registrados e 

impedidos seus impactos negativossobre estes territórios;  

✓ VI. Ás áreas protegidas enquanto geradoras de ambiente participativo na 

sua gestão, deve contribuir para a inclusão de gêneros e promoção das 

fim das desiqualdades sociais, econômicas e funcionais quando da 

busca pela preservação do ambiente natural protegido e seus resultados 

diversos. 

Ressalta-se aqui que as recomendações geradas em Durban, onde 

ocorreu a COP 17, enquanto propostas para gestão de áreas protegidas, 

destacando a necessidade da inclusão de ambiente urbanos, sendo listadas, 

de acordo com Peixoto (2010) algumas destas:  

✓ Inclusão de associações de comunidades pobres como forma de 

tornarem estas agentes dinâmicos de desenvolvimento destas áreas 

protegidas;   

✓ Busca pelo uso de mecanismos garantidores da participação de 

comunidades e pessoas carentes nas atividades e nas tomadas de 

decisões que envolvam estas áreas protegidas, com vista a aumentar 

sua capacidade de ação enquanto instrumento formador de agentes de 

conservação por direito próprio;  

✓ Desenvolver praticas favoráveis aos pobres que venham recompensar 

suas perdas com as proibições de atividades contrárias a proteção do 

meio ambiente. Incluindo neste leque de ações, o pagamento pela 

prestação de serviços ambientais, visando a minimização e o 

abrandamento dos danos para a biodiversidade e para os meios de 

subsistência que havia a partir do uso da área protegida. Tendo como 

base que esta justa indenização, pela perda decorrente de uso e 

ocupação conflitante e gerador de restrição do acesso dàs áreas 

protegidas deverá gerar um novo serviço ambiental;  

✓ Reconhecer a importância dos processos de negociação e tomada de 
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decisão que levem em conta os direitos de propriedade, usufruto e 

acesso das populações locais, especialmente dos pobres, e a prevenção 

de futuras perdas dos direitos;   

✓ Uso de transparência nos processos de tomada de decisão relativos às 

áreas protegidas; 

✓ Promoção de programas de restauração para áreas degradadas que 

tragam beneficios não somente para à biodiversidade associadas a seus 

bens e serviços como para a subsistência nestas áreas protegidas e na 

qualidade da paisagem circundante;  

✓ Busca por Incorporar as áreas protegidas no processo de arranjo das 

políticas de desenvolvimento do local ao internacionais, principalmente 

quando se discute estratégias de redução da pobreza e da 

implementação de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio;  

✓ Atribuir uma sinergia entre a gestão de áreas protegidas com atividades 

de redução da pobreza, tendo introdução direta de praticas do sistemas 

financeiros e de governança inovadores otimizadoras;   

✓ Reconhecer e valorizar os conhecimentos e compreensão das conexões 

entre áreas protegidas e redução da pobreza. Destacando em particular 

o impacto negativo tanto nas áreas protegidas como nos seus meios de 

subsistência, transformando em positivo para população rural e pobre.  

Anexo a estas proposições e recomendações, tiradas de Durban, veio o 

II Congresso Latino-americano de Parques Nacionais e outras Áreas 

Protegidas, realizado na Argentina em 2007, tornando pública a chamada 

“Declaração de Bariloche”. Esta declaração reconheceu na América Latina, 

cerca de 4.000 áreas protegidas ocupando uma superfície superior a 4 milhões 

de km², o que consiste na preservação de 18% a mais do seu território 

terrestre, sendo posto como representativo dos 20% de todo o território das 

áreas protegidas do mundo. 

Como solução para os conflitos existentes, após busca por problemas e 

reconhecimentos numéricos de áreas protegidas existentes, realizou-se em 
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2008, na Espanha, o VI Congresso Mundial da Natureza, que focalizou as 

possíveis soluções para estes ambientes naturais com sua relação direta 

referente ao desenvolvimento humano, social e econômico. Entre as diversas 

soluções e recomendações, foi destaque o fortalecimento das áreas protegidas 

inseridas em meio urbano. Sendo listados no Quadro 4. 

Quadro 4: Resoluções firmadas durante o VI Congresso Mundial da Natureza realizado em 
Barcelona, Espanha (2008). 

 

Para Peixoto (2010) ficou bastante expressivo o direito dos cidadãos de 

desfrutar dos serviços sociais, econômicos e ambientais proporcionados por 

todos os espaços naturais protegidos, assim como, seus benefícios oferecidos 

a saúde física e mental quando da prática das seguintes premissas (PEIXOTO, 

2010):   

i. Integrar, valorizar e preservar os espaços naturais agrícolas e florestais 

como parte da infraestrutura urbana;   

ii. Incluir as áreas protegidas nas políticas públicas de ordenação do 

território como uma ferramenta, limitando o crescimento urbano 

descontrolado, estabelecendo sistemas de espaços verdes periurbanos 
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(cinturões, corredores ou anéis ecológicos) ao redor e dentro das 

cidades;   

iii. Contribuir com os espaços naturais para a identidade social, ambiental, 

econômica e cultural da cidade;  

iv. Incluir os projetos de espaços naturais metropolitanos no centro de 

qualquer política pública territorial, considerando o sistema dos espaços 

naturais como estruturantes da metrópole;   

v. Adotar uma política global e diferenciada do planejamento ambiental de 

áreas metropolitanas, que reconheça o papel fundamental das áreas 

verdes em matéria de gestão, valorização, proteção e experimentação;  

vi. Incrementar à proteção, ao controle ambiental e à gestão dos espaços 

naturais e rurais localizados próximos às cidades, considerando a 

diversidade dos ecossistemas nas paisagens metropolitanas, mantendo 

a diversificação de uma agricultura sustentável, de forma a considerar 

como uma face importante da gestão de espaços periurbanos com uma 

mescla de vocações complementares tais como reservas biológicas, 

espaços agrícolas, recreativos, corredores ecológicos, entre outros;  

vii. Respeitar os cidadãos por meio do meio ambiente, promovendo a 

participação de todos atores sociais nessa perspectiva.   

 

5.2 ÁREAS PROTEGIDAS URBANAS E MITIGAÇÃO DOS 

EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

Um fator de grande relevância no contexto atual de relação na gestão 

das UC é com as políticas ambientais globais em seu papel de ecossistemas 

protegidos diretamente relacionados a mitigação dos efeitos das mudanças 

climáticas. A ampliação e a efetivação dos sistemas de áreas protegidas 

devem estar dialogando com medidas integradas a outras respostas para a 

adaptação da biodiversidade aos impactos sobre os efeitos do clima.    
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Neste caso, vale destacar o 4º Relatório de Avaliação do II Grupo de 

Trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC, de 

2007, onde fomenta a conservação de ecossistemas como sendo um esforço 

importante a ser adotado para o “gerenciamento de riscos”. Neste caso, as 

políticas ambientais terão um peso decisivo na minimização dos impactos 

sociais e econômicos futuros, e que já afetam o presente de forma decisiva nas 

populações economicamente fragilizadas.  

No Brasil, estas questões foram apresentadas e discutidas no Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, quando da instituição do Grupo de 

Trabalho-GT Impactos das Mudanças Climáticas no Brasil. Este GT relacionou 

a intensidade dos impactos ao grau de vulnerabilidade e capacidade de 

responder a seus efeitos. Variando esta vulnerabilidade a fatores não 

diretamente associados à questão das mudanças climáticas ou aquilo que 

reduz sua capacidade de resiliência.  

Sendo necessário adotar medidas que gerem uma adaptação de forma 

integrada ao manejo dos recursos naturais. Neste caso, o planejamento público 

deve contemplar ações de conservação e uma maior efetividade na obtenção 

de resultados eficazes tanto a curto quanto a médio prazo. Pontuando, de 

forma clara, o grau de alcance dessas medidas numa escala de em uma bacia 

hidrográfica ou regional ou mesmo no contexto nacional.  

5.3 AS ÁREAS PROTEGIDAS NAS RESERVAS DA BIOSFERA – 

UNESCO  

A chamada Reserva da Biosfera, no contexto das áreas protegidas, por 

estas se constituírem em áreas de ecossistemas terrestres ou marinhos 

reconhecidos pelo programa MAB/UNESCO, como sendo de relevância em 

nível mundial, para a conservação da biodiversidade. Essas áreas de Mata 

Atlântica dentro do território constituído como Reserva da Biosfera, enquanto 

modelos de desenvolvimento sustentável, quando bem geridas ou 

relacionadas, se coloca como prontas para a experimentação e demonstração 

de suas boas práticas ambientais.  
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As Reservas da Biosfera compõem uma rede mundial de áreas voltadas 

à Pesquisa Cooperativa, à Conservação do Patrimônio Natural e Cultural e à 

Promoção do Desenvolvimento Sustentável, a partir dos fragmentos de matas 

mapeados na área constituída e que passam a ser o principal instrumento do 

Programa MaB, de busca da sua efetivação. Para tanto, devem ter dimensões 

suficientes, zoneamento apropriado, políticas e planos de ação definidos e um 

sistema de gestão que seja participativo, envolvendo os vários segmentos do 

governo e da sociedade, neste caso tendo as UCs como melhor modelo.  

As Reservas da Biosfera, conforme Caderno nº 2 “Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica - Roteiro para o entendimento de seus objetivos e Sistema de 

Gestão”, devem cumprir de forma integrada três funções ou objetivos:  

I. Contribuir para conservação da biodiversidade, incluindo os 

ecossistemas, espécies e variedades, bem como as paisagens onde 

se inserem;  

II. II. Fomentar o desenvolvimento econômico que seja sustentável do 

ponto de vista sociocultural e ecológico;  

III. III. Criar condições logísticas para a efetivação de projetos 

demonstrativos, para a produção e difusão do conhecimento e para a 

educação ambiental, bem como para as pesquisas científicas e o 

monitoramento nos campos da conservação e do desenvolvimento 

sustentável. 

Em 2000, a Lei Federal 9.985 (Lei do SNUC – Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação), reconheceu as Reservas como Unidades de 

Conservação-UCs, conforme o texto citado abaixo:  

Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado 
internacionalmente, de gestão integrada, participativa e 
sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos 
de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento 
de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a 
educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria na qualidade de vida das populações. 
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O modelo de gestão das Reservas da Biosfera foi criado no Brasil e hoje 

é adotado pela UNESCO. Reservas da Biosfera, neste sentido, constituem 

áreas prioritárias para experimentação e demonstração de práticas voltadas à 

pesquisa, conservação do patrimônio natural e cultural e à promoção do 

desenvolvimento sustentável através de relações harmônicas entre as 

sociedades humanas e o ambiente.  

Atualmente existem cerca de 600 Reservas da Biosfera em mais de 100 

países no mundo e, que mesmo declaradas pela UNESCO, estas Reservas da 

Biosfera têm proposições diretas a partir da iniciativa de cada país, cabendo 

integralmente a esse país sua administração e gestão a partir dos princípios 

propostos pelo Programa MaB/UNESCO. 

5.4 RESERVA DA BIOSFERA NO BRASIL 

Como dito, o modelo de gestão destes territórios constituídos foi 

construído no Brasil, entendendo sua necessidade de funcionar em sistema de 

Zoneamento. Resultando estes territórios, neste caso, com uma delimitação as 

seguintes categorias: Zonas Núcleo, Zonas de Amortecimento e Zonas de 

Transição (Figura 3). 

o A Zona Núcleo compreende as áreas legalmente protegidas, 

basicamente parques e outras UC de proteção integral federais, 

estaduais e municipais, com perímetro definido, cuja função principal é a 

proteção da biodiversidade.   

o A Zona de Amortecimento é estabelecida no entorno das zonas núcleo, 

ou entre elas, e tem por objetivos simultâneos minimizar o impacto sobre 

esses núcleos e promover a qualidade de vida das populações da área, 

especialmente das comunidades tradicionais. Em geral, correspondem 

às áreas de mananciais, APA, áreas tombadas e outras regiões de 

interesse socioambiental.   

o A Zona de Transição não possui limites fixos, destinando-se 

prioritariamente ao monitoramento e à educação ambiental para integrar 
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de forma mais harmônica as zonas mais internas da Reserva com áreas 

externas, onde predominam usos e ocupação mais intensivos 

(urbanização, agricultura, indústria).  

 
Figura 3: Zoneamento proposto para uma Reserva da Biosfera. 

http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_zoneamento.asp 
 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica neste caso, foi sendo atribuída 

por fases sequenciais ao longo de vários anos:  

➢ Fase I em 1991,  

➢ Fase II em 1992,  

➢ Fase III em 1993,  

➢ Fase IV em 2000,  

➢ Fase V em 2002 e  

➢ Fase VI em 2008/2009.  
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O Brasil tem a maior Reserva da Biosfera em área florestal do planeta, 

buscando atender o estabelecido no Programa MaB/UNESCO para as 

Reservas da Biosfera. Chegando na Fase VI com a Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica – RBMA passando a ter uma área aproximada de 78.500.000 

hectares (785.000 Km²). Apresentando um corredor ecológico de mais de 6.750 

km ao longo da costa. Apresentando-se como a maior Reserva da Biosfera de 

toda a Rede Mundial do Programa MaB/UNESCO – Homem e Biosfera. A 

Reserva da Biosfera cobre atualmente, na sua Fase VI, áreas em 16 dos 17 

estados de ocorrência de Mata Atlântica (Figura 4 a 5).  
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Figura 4: Mapa da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Brasil na Fase VI 

Fonte :   Site da Reserva da Biosfera, 2019 
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Figura 5: Mapa da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Brasil na Fase VI 

Fonte :   Site da Reserva da Biosfera, 2019 
 

São mapeados cerca de 62.000.000 ha de áreas terrestres e 16.000.000 

ha de áreas marinhas, em números redondos, envolvendo uma grande 

diversidade de ecossistemas. Dentre estes encontram-se:  

o Florestas Ombrófilas Densas;  

o Florestas Ombrófilas Mistas (também denominada de Mata de 

Araucárias);  

o Florestas Ombrófilas Abertas;  

o Florestas Estacionais Semideciduais; e  

o Florestas Estacionais Deciduais. 

Em sua Fase VI, o programa RBMA incluiu criou um novo Colegiado 

Regional (Colegiado Marinho) para reforça seu sistema de gestão e gerar no 

território da RBMA outros ecossistemas associados à Mata Atlântica como: 

manguezais, campos de altitude, vegetação rupestre, dunas, restingas, costões 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

marinhos, cavernas, ecossistemas cavernícolas, entre vários outros situados 

nas ilhas oceânicas.  

Sendo incorporado neste novo trabalho, nas zonas núcleo da Reserva 

da Biosfera da Mata Atlântica várias UC de proteção integral, tanto públicas 

quanto particulares, incluindo terrestres, costeiras e marinhas em todas as 

esferas públicas. Sendo ampliadas as zonas núcleo com a inclusão de áreas 

de preservação permanente e aquelas com alta restrição de uso, a exemplo de 

remanescentes florestais, áreas de manguezais, ecossistemas de restingas, 

áreas naturais de dunas, ambientes estuarinos e recifais de corais com alta 

prioridade para conservação de sua biodiversidade e serviços ecossistêmicos.  

 

5.5 PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE CABEDELO: ZONA 

NÚCLEO DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA  

O Parque Natural Municipal de Cabedelo integra a Zona Núcleo da 

RBMA VI, que compreende as áreas legalmente protegidas de Reservas 

Legais, Áreas de Preservação Permanentes, Unidades de Conservação de 

Proteção Integral e Parque Naturais (Bica e Jardim Botânico, etc) localizados 

em seu território de abrangência.   

Mesmo sendo originalmente pensado, estas Reservas da Biosfera, a 

partir de áreas naturais e zonas rurais, atualmente estas envolvem também 

áreas urbanas e periurbanas, motivadas pela existência delas em muitas 

cidades dentro de sua Zona Perimetral. No caso da Paraíba ouve o 

reconhecimento das áreas naturais integradoras ou formadoras da Reserva da 

Biosfera no Estado pelo Decreto Estadual 21.340 de 28 de agosto de 2000. 

Devendo serem reconhecidas municipalmente as áreas através de dispositivos 

legais. Estando a área do Parque Natural Municipal de Cabedelo, situada como 

Zona Núcleo (Figura 6)  
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Figura 6: Mapa da Reserva da Biosfera e o PNMC 
Fonte: Adaptado de www.rbma.org.br/rbma/rbma 

 

6 ENQUADRAMENTO FEDERAL  

6.1 A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E O CENÁRIO FEDERAL  

O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), instituído 

pelo Decreto nº 5.738, de 13 de abril de 2006, define uma política 

complementar as demais Leis Ambientais existentes no País, para a 

implementação das UC que incorpora as dimensões sociais, principalmente a 

pobreza e a inclusão social enquanto políticas sociais unidas as políticas 

ambientais. Estas diretrizes devem englobar uma governança participativa, 

bem como uma articulação das UC com as dinâmicas socioeconômicas do seu 

entorno. Considerando, a partir da mesma, as potencialidades dessas áreas 

em intervenções positivas para a erradicação da pobreza. 

O Código Florestal tanto estabeleceu como também definiu bases de 

proteção territorial para os ecossistemas brasileiros. Chegando a definir 

http://www.rbma.org.br/rbma/rbma
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inclusive tipologias de áreas protegidas com seus regimes de proteção como: 

Área de Preservação Permanente/APP; Reserva Legal/RL; Área de Uso 

Restrito; Zona Costeira; Área Verde Urbana, entre outros. Na Constituição 

Federal, em seu inciso III do § 1º do Art. 225, estabelece que cabe ao Poder 

Público toda e qualquer criação de espaços públicos especialmente protegidos 

com o fim de assegurar toda sua efetividade em termos de direito ao ambiente 

sadio e ecologicamente equilibrado. Cabendo ao poder público definir os 

espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos. Com sua 

alteração e supressão permitidas sob regulamentação e autorização através de 

lei. Sendo vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção. (DAMOUS, 2011). 

A ênfase no maior envolvimento e na qualificação dos atores sociais 

para a gestão de áreas protegidas evoca bases para a repartição justa e 

equitativa dos custos e benefícios advindos da conservação da natureza, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, erradicação da pobreza e 

redução das desigualdades regionais; e o exercício da cidadania na gestão das 

áreas protegidas, buscando permanentemente o desenvolvimento social, 

especialmente para as populações do interior e do entorno das áreas 

protegidas.   

O Brasil possui um Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza, em formato de Lei Federal (9958/2000), composto hoje por 2071 

(Figura 6), entre elas de proteção integral e de uso sustentável (incluindo-se as 

RPPN), considerando de proteção mais de 1.500.000km² do território brasileiro 

(MMA, 2013). As UC de proteção integral abrangem cerca de 8,00 % da área 

do Brasil, considerada de pouca efetividade para a proteção da biodiversidade 

nacional. 
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Quadro 5: Panorama das Unidades de Conservação no Brasil 

 
Fonte: https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80229/CNUC_JUL19%20-%20C_Bio.pdf 
 
 
 

https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80229/CNUC_JUL19%20-%20C_Bio.pdf
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Quadro 6: Tipos e Usos de Unidades de Conservação 

 

 
Fonte: https://www.politize.com.br/unidades-de-conservacao-tudo-sobre/ 

https://www.politize.com.br/unidades-de-conservacao-tudo-sobre/
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Quadro 7: Resumo do Uso e Ocupação das UCs 

Fonte: https://www.politize.com.br/unidades-de-conservacao-tudo-sobre/ 

 

No que tange à conservação da biodiversidade, cabe destacar que a 

gestão das Unidades de Conservação deverá ser conduzida de modo a 

compatibilizar, integrar e otimizar as atividades desenvolvidas em cada uma 

delas. Sendo considerados os fatores de: (i) usos no interior e entorno; (ii) 

acesso ao interior das UCs; (iii) fiscalização; (iv) monitoramento e avaliação 

dos planos de manejo; (v) pesquisa científica; (vi) alocação de recursos 

oriundos das compensações ambientais de licenciamento realizados nos 

empreendimentos com significativo impacto ambiental e; (vii) relação com a 

população residente na área do mosaico 

https://www.politize.com.br/unidades-de-conservacao-tudo-sobre/
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7 ENQUADRAMENTO ESTADUAL  

7.1 CONTEXTO AMBIENTAL  

O PNM Cabedelo localiza-se no município de Cabedelo, na Região 

Metropolitana de João Pessoa (Capital do Estado), concentrando cerca de 

31,10 % da população do estado da Paraíba cobrindo um total de 9,5 % de sua 

área urbana de alta densidade. Fato que exerce enorme pressão sobre as 

áreas residuais de manguezal, restingas e floresta localizadas no litoral 

paraibano.  

O mapa de vegetação da figura 7 representa uma provável 

reconstituição dos tipos de vegetação existente no território brasileiro. Neste 

caso, antes da chegada dos colonizadores europeus por volta de 1.500. Nesse 

mapa os tipos de vegetação são classificados em regiões fitoecológicas e em 

áreas de vegetação, onde apresenta as regiões fitoecológicas e as demais 

áreas de vegetação com os respectivos grupos e subgrupos de formação 

remanescentes.  
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Figura 7: Mapa de vegetação litorânea por critério fisionômico-ecológicos. Fonte: IBGE, 2010. 
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O mapeamento da vegetação foi baseado em critérios fisionômico-

ecológicos, obedecendo a uma hierarquia de formações delimitadas pelos 

parâmetros dos ambientes ecológicos e esquematizadas segundo uma chave 

de classificação iniciada a partir de duas grandes classes de formações: 

florestal e campestre. 

Os Mosaicos de Unidades de Conservação e Corredores de 

Biodiversidade tornam-se ferramentas imprescindíveis para a conservação da 

Mata Atlântica em todo o território nacional. Neste caso, até o momento, o 

município de Cabedelo não apresenta nenhum documento oficial 

reconhecendo este mecanismo de preservação do seu capital natural existente. 

Necessitando produzir uma política de amadurecimento desses novos 

instrumentos de conservação.  
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7.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL  

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente do Estado da 

Paraíba – SUDEMA, é o órgão da administração estadual que tem como 

missão formular e coordenar a política estadual de proteção e conservação do 

meio ambiente e de gerenciamento das áreas protegidas visando o equilíbrio 

entre o desenvolvimento econômico e social ao ambiental ou sustentável em 

todo o Estado. A gestão ambiental pública no estado da Paraíba tem como 

base o Sistema Estadual de Meio Ambiente e como Fiscalizador o Conselho 

Estadual de Proteção ao Meio Ambiente - COPAM, levado a cabo pela 

Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio 

Ambiente – SEIRHMA.  

Neste caso, buscando trabalhar em parceria para o licenciamento 

ambiental pelos Municípios, através do entendimento de gestão participativa ou 

com a participação dos secretários municipais de Meio Ambiente nos 

colegiados estaduais. Onde se torna possível envolver a questão ambiental, 

principalmente a proteção de áreas de preservação e Unidades de 

Conservação, a exemplo da Comissão Interinstitucional de Educação 

Ambiental – CIEA, Comissão Tripartite para atender a LC 140 e outros fóruns 

de discussão abertas.  

8 ENQUADRAMENTO MUNICIPAL  

O município de Cabedelo, na Planta de Zoneamento de Cabedelo (LC n° 

46/2013), tem sua divisão administrativa definida a partir de 9 Zonas (Z), 14 

Zoneamentos (RA) e 85 localidades variadas (Figura 8).  
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Figura 8: Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas do município de Cabedelo 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Cabadelo 
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Sua área é caracterizada por possuir uma vegetação bastante 

diversificada com faixas de Mata Atlântica, Coqueirais e Manguezais. Suas 

áreas protegidas ou de preservação ambiental reconhecidas são: a Floresta 

Nacional da Amém, FLONA da Amém, com uma área de 107ha; o Parque 

Natural Municipal de Cabedelo (conhecida popularmente como Mata do 

Estado) com 56ha; o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, com 230ha; 

a Área de Proteção Ambiental do Naufrágio Queimado (APA do Queimado) 

com 42.000ha; a Ilha da Restinga com uma área de 6km² e a própria orla 

marítima com 15km de extensão. Tendo em praticamente toda a orla, faixas de 

preservação de dunas e vegetação de restinga. 

A cidade de Cabedelo tem predominância de áreas urbanizadas, com 

uma orla marítima de tendência a verticalização, mas predominantemente 

horizontal. Sendo, a mesma, uma cidade portuária e balneário, tendo seu fluxo 

de residentes e visitantes volátil e volume considerável para os equipamentos 

de uso públicos, principalmente no verão. 

Do ponto de vista da especulação imobiliária ou da expansão urbana, a 

cidade de Cabedelo passa a sofrer alterações na década de 50, havendo os 

primeiros loteamentos aprovados e localizados em sua maioria na região 

litorânea especificamente na sua Zona Sul. Vindo a lotear o maior deles na 

década 80, que é o loteamento Intermares. Modificando não somente o perfil 

da ocupação do solo de horizontalizada para verticalizada, em movimento 

crescente na direção da divisa com a Capital do Estado João Pessoa. 

As Unidades de Conservação existentes no Município, via de regra, não 

se situam dentro de um Planejamento ou proposta pública em constituir um 

sistema de áreas protegidas, uma vez que os instrumentos em voga para o 

planejamento e a gestão pública de uso e ocupação do solo, posto na Lei 

orgânica do município e seu Zoneamento de uso e ocupação do solo, não 

existir destaque para tal. As Unidades de Conservação existentes no seu 

território são de esferas públicas de poderes diferentes (Federal, Estadual e 

Municipal), não apresentando documentação que comprove ofialmente uma 

ação de fomento ambiental conjunta. Ou seja, sem diálogos entre si, trabalham 
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isoladamente, o que se repete com as demais áreas protegidas municipais em 

suas necessidades de servirem ao Sistema Municipal de Áreas Protegidas, 

neste caso, inexistentes, assim como a Rede da Biosfera de Mata Atlântica 

tornada sem efeito para o caso municipal, por ausência de instrumento legal. 

Assim como a celebração de convênios com universidades, centros de 

pesquisa, associações civis e organizações sindicais existentes no entorno e 

dentro destas áreas naturais a exemplo das Ilhas do Stuart e da Restinga, em 

um esforço conjunto, produtivo e cooperativo de garantia e de aprimoramento 

do gerenciamento ambiental.  

9 ANÁLISE LOCAL  

9.1 DESCRIÇÃO GEOCARTOGRÁFICA 

A ocupação de Cabedelo, de acordo com descrição geohistórica de 

Falcão (2005), está intrinsecamente ligada a História da Fundação do Estado 

da Paraíba. Sendo destacada como base de operações não somente para a 

conquista do território paraibano, como também, na fundação da capitania.  

Sendo um dos mais importantes monumentos históricos e culturais de 

nosso Estado atualmente, o forte de Santa Catarina no passado foi construído, 

estrategicamente na foz do estuário do Rio Paraíba, cumpriu a função de 

defesa do litoral nordestino contra as invasões de franceses e holandeses, a 

partir do próprio Estado, sede da defesa. Neste caso, um conjunto arquitetônico 

auxiliar foram erguidos. Sendo estes, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e o 

Convento denominado de Conjunto Arquitetônico do Almagre, fundado pelos 

Jesuítas do Século XVI com o intuito de servir a catequese dos índios, com 

localização no atual bairro de Ponta de Campina, em Cabedelo. Sendo 

ocupado posteriormente, tanto por Jesuitas, quanto por soldados aquartelados 

e algumas famílias que trabalharam na construção das edificações locais e 

passaram a praticar atividades primárias do tipo: extrativismo, caça, pesca ou 

agricultura rudimentar. (Falcão, 2005; Badiru, 1999).  
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A dinâmica urbana de Cabedelo, de acordo com Badiru (1999), começou 

a se desenvolver de forma mais efetiva, no final do século XIX, com a 

construção da ferrovia. Inaugurada em 1889, seu traçado, juntamente com o 

trapiche, tornou elementos de organização do povoado com grande poder de 

influenciar no traçado da cidade, de outrora aos dias atuais. O pesquisador 

Badiru (1999) chega a afirmar que a implantação da ferrovia, ao acompanhar o 

curso do Rio Paraíba, acabou por dividir o território e hierarquizar os lados do 

estuário. Sendo correto afirmar, segundo o autor (BADIRU, 1999) que o 

traçado da linha férrea consolidou a supremacia do estuário em relação ao 

oceano. As margens do estuário predominavam o comercio e serviço, ao passo 

que ao lado do oceano reinava a tranquilidade de um ambiente praticamente 

deserto em termos de ocupação e uso.  A estrutura da cidade à época 

apresentava, de acordo com Badiru (1999), quatro vias de acesso carroçáveis 

que buscava interligar a linha férrea ao contexto territorial local, com uma 

quinta interligando a estação do trem à praia de Ponta de Matos. 

Sendo somente no final do século XIX que a área litorânea do município 

passa a ter uma participação mais significativa da especulação imobiliária, 

dando destaque a região como sendo um local apropriado para veraneio, por 

sua proximidade com a Capital do Estado. Sendo intensificado esta frequência 

a partir do uso de trens de passageiros da Great Western. Somente em 1935, 

quando da inauguração do porto de Cabedelo, chega para consolidar, 

conforme Falcão (2005) e Badiru (1999), a ocupação da orla local. A 

implantação da infra-estrutura portuária, incluindo habitações para seus 

funcionários, orienta a expansão da cidade no sentido de Ponta de Matos.  

9.2 ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 

O Municipio de Cabedelo, em termos de cultura, beleza natural e 

histórica, com suas tradições reveladas nas estórias e no folclore manifesta nas 

comunidades tradicionais e grupos parafolclirocos perpetuam os saberes e 

fazeres populares.  
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Sendo destaque, além dos históricos casarões e fortalezas, os grupos 

de danças:  

✓ Nau Catarineta,  

✓ Lapinha de Jesus de Nazaré,  

✓ Coco de Roda e Ciranda Mestre Benedito  

✓ Boi Formoso,  

Os saberes de mestres e mestras, não somente mantêm as tradições e 

crenças, mas atrai frequentadores, brincantes e aprendizes. Sem mesmo uma 

voltada à valorização dos bens imateriais, assim como de sua necessária 

transmissão de conhecimentos. 

A produção artesanal do Municipio, caracteriza-se por algumas 

tipologias, a exemplo do uso de mariscos com ou sem papéis em sua estrutura 

de confecção da peça artesanal. Sendo comum de uso:  

✓ escamas de peixe,  

✓ resíduos pet,  

✓ côco e argila,  

✓ crochê,  

✓ fuxico e retalhos,  

✓ madeira e da casca do coco 

Sendo produzidos, a partir destes materiais: souvenirs, como chaveiros, 

barquinhos, cinzeiros enquanto amostra da potencialidade e realidade da 

cultura local frente a sua contribuição para o desenvolvimento municipal. 

9.3 USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS 

DECORRENTES  

9.3.1 Caracterização dos fatores socioeconômicos 

A população estimada, de acordo com o IBGE 2010, em 2019 no 

município são 67.736 (sessenta e sete mil, setecentos e trinta e seis) 
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munícipes, calculada a partir do último censo de 2010 que foi de 57.944 

(cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro) pessoas. Neste caso, 

ficando com uma das maioires densidades demográficas do Estado, tendo sido 

estimado em 1.815,57 hab/km².  

No caso da renda familiar média municipal, em termos gerais, em 2017, 

o salário médio mensal foi calculado em 2.6 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população foi calculada em 32.1% (trinta e 

dois, ponto um por cento). Sendo um dos maiores do Pais, e 3º no Estado da 

Paraiba.  

A realidade encontrada, em termos de análise da necessidade de 

entendimento e projeção de uso e ocupação do entorno do PNMC, 

considerando esta renda percapita em contraste com a divisão por domicílios, 

diante de uma intensiva concentração de renda, realidade nacional, pode-se 

observar primeiro que a partir dos rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, foi contabilizado em 39.2% (trinta e nove, ponto dois por 

cento) (IBGE, 2017). E segundo que, sendo o caso de avaliar o entorno da 

Mata em questão, como estando povoada por comunidades carentes, e até de 

invasões habitacionais existentes dado a carência economia e social, há uma 

realidade povoada de necessidades extremadas em emprego, renda, saúde, 

segurança e lazer alternativo.  

9.3.2 Zoneamento Urbano 

Para buscar compreender o zoneamento do município, existe a 

necessidade em visualizar a principio suas áreas verdes (Fig. 9) para buscar 

situar a necessidade de preservação ambiental do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo dentro deste contexto. 
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Figura 9: Mapa das Áreas Verdes 
Fonte: Sarmento et all, 2009. 

NORTE 
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Pode-se descrever o território ambiental municipal como de vegetação 

bastante diversificada, com faixas de Mata Atlântica, Coqueirais e Manguezais. 

Contendo em seu espaço natural áreas de preservação ambiental, quais 

sejam:  

• Mata do Amém ou atual Floresta Nacional da Amém - com uma área de 

107 ha;  

• Mata do Estado ou atual Parque Natural Municipal de Cabedelo - com 56 

ha;  

• Ilha  da  Restinga - com  uma  área  de  6km²; 

• Orla  Marítima - com  15km  de  extensão.  

• Ilha de Areia Vermelha e Areia Dourada ou atual Parque Estadual 

Marinho de Areia Vermelha - na Praia de Camboinha.  

A cidade de Cabedelo é geoadministrativamente dividida em oito 

regionais: Centro, Camalaú, Camboinha, Poço, Jacaré, Intermares, Bessa e 

Renascer, sendo subdividida em mais 27 bairros.  
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De acordo com a descrição do Zoneamento Municipal, a área da mata é 

uma paisagem natural podendo ou não ser utilizada para recreação e lazer, 

porém preservando seus atributos ecológicos principais.  

 

SEÇÃO I - Da Preservação da Paisagem. Art. 85 – Para 

garantir as áreas públicas do Município e a preservação de 

sua paisagem natural, proporcionando à população os 

espaços necessários ao uso público, ficam instituídos os 

seguintes tipos de áreas: I – Áreas públicas destinadas às 

atividades de lazer, recreacional, esportiva, paisagística ou 

para implantação de equipamentos comunitários. II – Áreas 

de preservação da paisagem natural. Art. 86 – As áreas de 

preservação a que se refere o inciso II, do artigo anterior, 

sejam existentes ou previstas para o Município, estão 

presentes no Mapa do Zoneamento do Uso do Solo, como 

Zona de Preservação e proteção Ambiental – ZPA. (Código 

de Zoneamento de Cabedelo – Cap V – da paisagem 

urbana) 

 

O Zoneamento previsto para o entorno da área do Parque Natural 

Municipal contempla o adensamento populacional, necessitando de uma 

adequação a formação de um correor ecológico para circulação de parte da 

fauna e flora existente na região.  

9.4 AÇÕES AMBIENTAIS EXERCIDAS POR OUTRAS 

INSTITUIÇÕES 

No município de Cabedelo, diversas são as iniciativas civis organizadas 

ou não, que atuam no Municipio, em áreas diversas da sociedade e natureza. 

Sendo destaque: Guajiru de ação frente a preservação das tartaguras urbanas; 

PE Ambiental trabalhado com Educação Ambiental não-formal em limpeza de 

praia e ambientes naturais junto ao alunado da rede publica de ensino; ICMBio 

autarquia federal de gestão de áreas protegidas; CEMAVE de preservação de 

animais e aves silvestres.  



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

Tendo outras ações de grupos autônomos atuando de forma isolado em 

ações ambientais, como limpeza de praia, coleta e artesanato de reciclados, 

entre outros trabalhos desenvolvidos no Municipio.  

9.5 SERVIÇOS DE APÓIO DISPONÍVEIS À UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO  

9.5.1 Meios de Transporte 

A área do PNMC é servida por linha férrea, com Estação de Embarque e 

Desembarque na sua margem Leste, no Bairro do Jardim Manguinhos. Figura 

11. 

 
Figura 10: Estação de Trem no Jardim Manguinhos 

Fonte: Aptada do google Earth 

 

Em caso de transporte veicular, coletivo ou individual, a forma de 

chegada no PNMC acontece pela BR 230(Figura 11), em seu Km 8, além 

daquela existente por trem.   
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Figura 11: BR 230 

Fonte: Adptada do Google Earth. 

 

Podendo ocorrer a chegada de visitantes pelo mar de Cabedelo ou 

através do Rio Paraiba, na sua foz, com desembarque na comunidade 

ribeirinha no Jardim Manguinhos.  

9.5.2 Energia elétrica e telecomunicações 

Todo o entono do Parque Natural Municipal de Cabedelo é atendido por 

rede elétrica e internet paga. Assim como, dispõe de acesso as principais redes 

de telefonia em funicionamento na Região Metropolitana de João Pessoa.  

9.5.3 Saneamento básico da UC e entorno  

a) Abastecimento de Água 

Todo o entono do Parque Natural Municipal de Cabedelo é abastecido 

pela rede publica de água da CAGEPA.  

b) Esgotamento Sanitário 

Todo o entono do Parque Natural Municipal de Cabedelo é atendido por 

rede esgoto nas áreas planejadas ou reconstruídas com planejamento. 

Existindo lugares no entono do PNMC sem esgotamento implantado, por sua 

condição de invasão ou moradia em lugar inapropriado.  
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c) Drenagem 

Todo o entono do Parque Natural Municipal de Cabedelo é beneficiada 

com rede de drenagem, tendo techos de galerias obstruídas ou danificadas, 

mas com sistema implantada para atender demanda.  

d) Resíduos 

Todo o entono do Parque Natural Municipal de Cabedelo é atendido 

Sistema Urbano de Limpeza Publica. Sendo encontrado, mesmo com tal roteiro 

programado de passagem para recolhimento dos Resíduos domésticos, o lixo 

encontrado a ceu aberto.  

9.5.4 Equipamentos comunitários no entorno das UC  

a) Saúde 

Todo o entono do Parque Natural Municipal de Cabedelo é atendido por 

uma Unidade de Saúde da Familia, tendo uma equipe de SAMU para 

atendimento de urgência e emergência nas proximidades e a rede publica de 

atendimento hospitalar na Cidade próxima de João Pessoa.  

b) Educação 

Os bairros que circundam o PNMC são atendidos pela rede municipal de 

ensino em suas fases inicias. Atendendo da Alfabeização ao Ensino 

Fundamental.  

c) Lazer e Esporte 

Nas imediações do Parque Natural Municipal de Cabedelo, não se avista 

Campo de Futebol ou Quadra Poliesportiva para uso pelos comunitários. O que 

faz da área do PNMC uma área propicio para jogos e brincadeiras.  

 

 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

9.6 POTENCIALIDADES DE COOPERAÇÃO E APÓIO 

INSTITUCIONAL 

Uma Unidade de Conservação, para que venha a funcionar explorando 

todas as suas reais potencialidades e possibilidades, deve buscar parcerias e 

dialogos planejados com o máximo de instituições e órgãos ligados ao tema 

gestão ambiental. 

O Potencial de Apóio as ações ou iniciativas que vierem a ocorrer no 

interior do PNMC é significativo. Tem como potencial de apoio direto os órgãos 

responsáveis por manter a Lei e a Ordem na questão ambiental do Estado 

como: SEMAPA, SUDEMA, IBAMA, ICMBio e POLICIA MILITAR AMBIENTAL.  

Outros parceiros podem ser chamados a cooperar ou apoiar, por 

estarem em sua circunvinhança como: ONG Guajiru, PE Ambiental, ONG Imas, 

IFPB, UFPB e Escolas Municipal do Entorno.   
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10. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL – ELEMENTOS 

FISICOS 

10.1. METODOLOGIA E MATERIAIS 

A primeira etapa do trabalho consistiu na revisão bibliográfica para 

consolidação dos dados secundários e levantamento de dados primários e dos 

materiais cartográficos disponíveis sobre a área, que corresponde o território 

do município de Cabedelo e mais precisamente, sobre a área de influência 

direta, o Parque Natural Municipal.  

Foram levantados os seguintes materiais para construção da cartografia 

básica e temática das respectivas áreas de influências: 

➢ Mapa Geológico do Estado da Paraíba e texto explicativo (BRASIL, 

2002); 

➢ Mapa Pedológico do Estado da Paraíba e texto explicativo (PARAÍBA, 

2004); 

➢ Bases Cartográficas Projeto RADAMBRASIL, Volume 23 (BRASIL,1981) 

➢ Dados climáticos de 1990 a 2005 (Laboratório de Energia Solar/UFPB); 

➢ A área de estudo abrange três cartas topográficas na escala 1:25.000, 

publicadas pela SUDENE, em 1974, que são: 

➢ Folha Santa Rita – SB.25-Y-C-III-1-SO; 

➢ Folha João Pessoa – SB.25-Y-C-III-1-NE; 

➢ Folha Mata da Aldeia – SB.25-Y-C-III-1-NO. 

A técnica utilizada para a elaboração das cartas temáticas propostas 

consistiu basicamente em duas fases. A primeira fase foi a confecção da carta 

planialtimétrica. As três cartas topográficas que englobam a área de estudo 

foram escaneadas para posterior vetorização, em software apropriado, de todo 

o seu conteúdo como: curvas de nível, hidrografia, malha rodoviária, área 

urbana, limites administrativos. 
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Optou-se pela vetorização das cartas topográficas, escala 1:25.000 pelo 

fato de a mesma apresentar curvas de nível na equidistância de 10 m, 

resultando em maior detalhamento para estabelecer a compartimentação do 

relevo. 

As cartas topográficas na escala 1:25.000, totalmente digitalizadas, 

foram comprimidas para as escalas 1:10.000 e 1:5:000 propostas para o 

presente trabalho. O resultado foi extremamente satisfatório, pois o produto 

final foram cartas temáticas solos, geologia relevo em escala 1:5.000. 

Após a vetorização das cartas topográficas na escala de 1:25.000 e 

posterior redução para escala 1:10.000 e 1:5:000 as curvas de nível foram 

transportadas para o software SPRING. 

Houve a necessidade de se delimitarem intervalos de 10 m, para 

identificar algumas feições do relevo, classes de solos e litologias, do modo 

mais fidedigno possível.  

A segunda fase consistiu na elaboração e confecção das seguintes 

cartas temáticas: geomorfológica, geológica, solos. Essas cartas foram 

confeccionadas a partir das cartas topográficas e trabalhos de campo. Após a 

confecção os croquis das cartas foram escaneados e, posteriormente, 

vetorizados em software apropriado.  

Assim, procurou-se realizar uma avaliação integrado dos componentes 

do meio físico, como o relevo, solos, geologia, condições 

climatometeorológicas.  

Para compreensão das características e dos elementos tratados nesta 

análise (relevo, geologia, solos e clima) das áreas de influência indireta e direta 

julgamos necessário nos remetermos em diversos momentos a uma 

contextualização em escala de análise da região do Litoral Paraibano, 

principalmente quando tratarmos do território municipal, porém sem perder de 

vista as relações com os diversos aspectos que ocorrem em particular na área 

do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 
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10.2. ASPECTOS RELACIONADOS A EVOLUÇÃO DA 

TECTÔNICA E GEOLOGIA REGIONAL 

Tratando da contextualização da geologia municipal âmbito da geologia 

regional, podemos expressar a partir do mapeamento da Folha Cabedelo (SB-

25-Y-A-VI), que se insere na Margem Continental da Província Borborema. É 

importante registrar que as rochas do embasamento cristalino não afloram 

neste documento cartográfico. Também, se evidencia neste mapeamento 

formações Mesozoicas e Cenozoicas que correspondem aos preenchimentos 

sedimentares da Bacia Pernambuco - Paraíba. 

 As Formações do Mesozoico compreendem rochas do Cretáceo, 

representadas pelas Formações Beberibe e Gramame. Já o Cenozoico está 

representado por sedimentos da Formação Barreiras, depósitos colúvio-

eluviais, depósitos litorâneos praiais, eólicos de mangue e aluvionares. 

Segundo ainda as informações geológicas presentes na Folha Cabedelo 

(SB-25-Y-A-VI), insere o espaço territorial do Município de Cabedelo no 

contexto regional na Margem Continental da Província Borborema (Almeida et 

al. 1977), entre a Bacia Paraíba, na parte Norte, e a Plataforma de Natal, mais 

ao Sul. 

Essa faixa corresponde à Zona Transversal do Nordeste (ZTN), formada 

por duas extensas zonas de cisalhamento que funcionaram como zonas de 

amortecimento dos esforços de rifteamento dos braços norte e sul do rifte. 

Durante o Aptiano ocorreu uma deflexão do rifte para NE, contornando a 

Província da Borborema e a ZTN.  

Os estudos sismológicos e neotectônico recentes têm demonstrado que 

a Região Nordeste é uma das que apresenta maior atividade sísmica do país. 

Tendo sido concluído que a sismicidade na região ocorre com enxames de 

terremotos, que duram vários anos e estão concentrados na porção superior da 

crosta, entre 1 e 12 km.  
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O trabalho de Asmus (1975) interpreta a Bacia Pernambuco-Paraíba 

como da fase final de evolução tectônica sedimentar das bacias marginais 

caracterizada pela subsidência continuada da margem continental, resultando 

no espessamento vertical e avanço progradacional dos sedimentos.  

Os estudos de Rand (1976), utilizando métodos geofísicos, caracterizou-

a como uma rampa de blocos falhados (escalonados) de gradiente muito 

suave, inclinando-se para leste. 

Os levantamentos geológicos que tratam do substrato geológico 

paraibano atestam que é preponderante a presença das rochas pré-

cambrianas, as quais ocupam mais de 80% do seu território, sendo 

complementado por bacias sedimentares, rochas vulcânicas cretáceas, 

coberturas plataformais Paleógenas/Neógenas e formações superficiais 

quaternárias.  

Segundo Asmus (1975), quando interpreta a Bacia Pernambuco-Paraíba 

a situa na fase final de evolução tectônica sedimentar das bacias marginais 

caracterizada pela subsidência continuada da margem continental, resultando 

no espessamento vertical e avanço progradacional dos sedimentos. Já Rand 

(1976), utilizando métodos geofísicos, caracterizou-a como uma rampa de 

blocos falhados (escalonados) de gradiente muito suave, inclinando-se para 

leste. 
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Figura 12: Distribuição espacial das unidades estruturais das Bacias Costeiras do Nordeste 

Oriental Brasileiro 
Fonte. Relatório Técnico. Folha Cabedelo (SB-25-Y-A-VI), CPRM/UFPE/FADE, 2014. 
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Mais recentemente, pesquisas apontam que eventos tectônicos 

Cenozoicos têm uma importância determinante na configuração do relevo 

atual. Esses eventos tectônicos foram ignorados no passado, mas vêm sendo 

enfatizados em vários trabalhos apresentados nos últimos Simpósios de 

Geologia do Nordeste da Sociedade Brasileira de Geologia.  

Trabalhos de Bezerra et al. (1998 e 2001), Bezerra e Vita Finzi (2000), 

Barreto et al. (2002) e Brito Neves et al. (2004) vêm mostrando a existência 

interessante e importante de movimentação tectônica distencional Cenozoica 

na costa do Nordeste brasileiro e retaguarda. 

A luz desta contextualização a área municipal está localizada 

integralmente na Bacia Sedimentar Marginal Pernambuco-Paraíba, última 

porção da Plataforma Sul-Americana a se separar do continente africano, 

durante a abertura do Oceano Atlântico (FRANÇOLIN e SZATMARI, 1987).  

A Bacia Pernambuco-Paraíba é classicamente subdividida em sub-

bacias, estando a área de estudo localizada, em quase sua totalidade, na Sub-

bacia Alhandra. Nos estudos de Mabesoone e Alheiros (1988), eles delimitaram 

a Bacia Pernambuco-Paraíba, desde o alto de Maragogi-Barreiros, 

proximidades da divisa Pernambuco/Alagoas, onde se limita com a Bacia 

Sergipe-Alagoas, até a falha Ceará-Mirim, já no Estado do Rio Grande do 

Norte, onde se limita com a Bacia Potiguar.  

Posteriormente os trabalhos de Mabesoone e Alheiros (1991) 

descreveram a estrutura da Bacia Pernambuco-Paraíba como um homoclinal 

com mergulho suave para leste. Tal bacia é delimitada pelo Lineamento 

Pernambuco, ao sul, e pela Falha de Pirpirituba (Mamanguape), ao norte. 

Falhas transversais ativas no Proterozóico denominadas, respectivamente, 

Falha de Goiana e Falha de Itabaiana, subdividem a Bacia Pernambuco-

Paraíba em três sub- bacias: Olinda, Alhandra e Miriri.  

Os estudos de Barbosa et al. (2004), permitiram uma nova 

compartimentação da Bacia Pernambuco-Paraíba, que, a partir do Lineamento 

Pernambuco, foi subdividida em Bacia Pernambuco no setor ao Sul e Bacia 
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Paraíba na porção Norte. 

Como já posto anteriormente, a área do município de Cabedelo, e por 

extensão do seu Parque Natural Municipal de Cabedelo se inserem em sua 

totalidade, na Sub-Bacia Alhandra, que é delimitada, ao Norte, pela Falha de 

Itabaiana e, ao Sul, pela Falha de Goiana. 

Fonte: Barbosa, 2004. 

 

Em síntese, a Bacia sedimentar Pernambuco‐Paraíba encontra-se 

estruturada de sua base pela unidade litoestatigráfica denominada Formação 

Figura 13: Representação das Sub-bacias Miriri-Alhandra e Olinda que compõem a Bacia 
Pernambuco-Paraíba 
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Beberibe, com espessuras médias de 230m a 280m. Sobre esta formação 

repousa a Formação Gramame, de origem marinha e espessura média inferior 

a 55m. Dando continuidade a esta formação estende‐se a Formação Maria 

Farinha, que se diferencia da anterior pelo conteúdo fossilífero. Esta formação 

está restrita às sub‐bacias Olinda e Alhandra, aflorando apenas no litoral sul 

paraibano (ARAÚJO, 2012; FURRIER, 2007). 

Ainda que não existam levantamentos geológicos específicos sobre a 

área do Parque, os dados disponíveis sobre a geologia da área se reveste de 

capital importância para busca do entendimento da geodinâmica, 

particularmente a externa, permitindo um entendimento mais completo na 

análise das correlações com outros aspectos físicos, como geomorfológicos, 

pedológicos e hidrológicos, que são fundamentais para um conhecimento 

integrado do funcionamento natural.  

O ambiente geológico do litoral paraibano é marcado pela 

predominância das estruturas dos terrenos sedimentares. Essas condições 

geológicas submetida as condições climáticas tropical respondem por algumas 

variações nas formas de relevo e seus processos, associações de tipos de 

solo, cobertura vegetal, definindo um mosaico de paisagens com 

características bastante peculiares, com singular valor ecológico por se inserir 

totalmente no Bioma Mata Atlântica, e seus ecossistemas associados. 

A geologia da área do município de Cabedelo é uma extensão dessas 

condições presentes no litoral, com a presença exclusiva de sedimentos 

Neógeno Quaternários, que foram gerados na evolução geológica de 

processos flúviomarinhos responsáveis pela mobilização, transporte e 

deposição destes sedimentos que ocorreram na bacia sedimentar marginal 

Pernambuco-Paraíba/ Sub-bacia Alhandra. 

As formações geológicas que compõe a Sub-bacia Alhandra, algumas 

delas não se fazem presente no município, pelo menos em superfície, a 

exemplo das Formações Gramame, Beberibe e Itamaracá. A Formação 

Gramame corresponde a rochas calcárias que afloram em várias áreas da 

Região Metropolitana de João Pessoa.  
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A outra Formação bastante comum no litoral dos municípios 

metropolitanos, mas também ausente em Cabedelo, corresponde aos 

sedimentos da Formação Barreiras, que provêm basicamente dos produtos 

resultantes da ação do intemperismo sobre o embasamento cristalino, 

localizado mais para o interior do Estado da Paraíba. 

 

Figura 14: Perfil esquemático da estratigrafia da Bacia Paraíba comparando as colunas das 
Sub-bacia Olinda e Miriri-Alhandra, na sua porção emersa 

Fonte: Barbosa et al. 2003. 
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10.2.1. As litologias e distribuição estratigráfica do território municipal  

Em linhas gerais, o município de Cabedelo consiste em uma área 

densamente urbanizada sobre bases geológicas compostas por sedimentos 

Quaternários praias e fluviais, com formas de relevo planas, caracterizadas por 

um ambiente de Restinga desenvolvidos quando do recuo do mar após a última 

transgressão marinha, além de planícies marinhas e planícies interdiais atuais. 

Como já foi posto anteriormente, os mapeamentos geológicos existentes 

sobre o município de Cabedelo, indicam exclusividade do domínio dos 

depósitos sedimentares da unidade Qfm (Quaternários flúviomarinhos, 

indiscriminados de ambientes de pântanos e mangues, fluviolagunares e 

litorâneos). Estas litologias se apresentam como a única unidade geológica 

presente na área do espaço municipal e por extensão do Parque Natural 

Municipal. 

  

Figura 15: Registros do substrato geológico na área da Restinga de Cabedelo 

Fonte. Dados do levantamento. 
 

Os depósitos Quaternários inconsolidados se constituem o principal 

arranjo estratigráfico responsável pela modelagem das morfoestruturas na qual 

estão esculpidas as formas de relevo no município de Cabedelo. Devido as 

características dessas formações geológicas as mesmas explicam a ocorrência 

de formas de relevo bastante planas. 
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Figura 16: Formações geológicas que ocorre no Munícipio de Cabedelo 

Fonte. DNPM, 2010. 
 

Os cordões litorâneos presentes no Município de Cabedelo, 

provavelmente se formaram a partir de eventos pretéritos provocados pela 

variação do nível do mar no Período Holoceno onde o ápice marinho atingiu, 

aproximadamente 5 metros acima do atual há 5.100 AP quando o mar recuou 

em estágios temporais deixando os depósitos dos cordões litorâneos 

produzidos por eventos tempestivos (SUGUIO et al., 2005). 

Paralelamente aos cordões litorâneos na linha de costa, em direção a 

Plataforma Continental, há ocorrência de recifes rochosos (beach rocks). Estes 

ambientes naturais extremamente dinâmicos, sobre os quais ocorre intensa 
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atividade biogênica são de grande relevância para o equilíbrio dinâmico das 

praias, por ser uma barreira natural que exerce papel de agente dissipador das 

energias de ondas que chegam a faixa de Praia. 

 

Figura 17: Presença dos ambientes recifais rochosos (beach rocks) na área da Plataforma 
Continental 

Fonte. Acervo SEMAPA. 2019. 
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Figura 18: Diversidade de ambientes de deposição dos sedimentos Quaternários 

Inconsolidados: Sedimentos eólicos (A), fluviais (B) e fluviolagunares (C). 

Fonte. Dados do levantamento. 
 

Os depósitos flúviomarinhos resultam da sedimentação através das 

ações dos rios e do mar no Quaternário. Litologicamente, estes depósitos são 

representados por argilas, areias finas a grosseiras, cascalhos e matéria 

orgânica em diferentes estágios de decomposição. 
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Figura 19: Ambientes de sedimentação fluvial do estuário do Rio Paraíba. 

Fonte. Acervo SEMAPA, 2019. 

 

Os ambientes estuarinos são notoriamente áreas de transição entre tipos 

diferentes ecossistemas e recebem influência do continente e do ambiente 

marinho. Trata-se de um complexo ecossistema, pois nesta área encontram-se a 

foz de rios menores que drenam suas águas para a parte final do Rio Paraíba e 

formam um contínuo de vegetação de manguezal. 

Do ponto de vista geológico o estuário do Rio Paraíba está inserido na 

Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba, onde predominam sedimentos 

terciários e quaternários das formações do Grupo Paraíba e da Formação 

Barreira (LIMA FILHO, 1998). De acordo com Guedes (2002), este trecho da 

bacia sedimentar é descrito em Leal e Sá (1998) como terraços marinhos 

pleistocênicos, terraços marinhos holocênicos, depósitos de mangues e 

depósitos aluvionais. 

As estruturas geológicas que ocorrem na área do Parque Natural 

Municipal de Cabedelo são representadas exclusivamente pelos depósitos de 

sedimentos flúviomarinhos e lagunares, que abrange a totalidade da superfície 

da unidade de conservação, sendo o material de origem das classes de solos e 

servem de base para esculturação das formas de relevo.  

As condições geológicas da área do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo, ainda que sejam bastantes uniformes, desempenham papel 

importante em relação as condições dos recursos hídricos de superfície e 

subsuperfície, que desempenham papel ambiental importante. Também se 
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verifica na área a presença de poços inativos, que sinalizam um potencial 

hidrogeológico explorado em épocas passadas. 

 

  
Figura 20: Registros da situação hidrológica da área do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

Fonte. Dados do levantamento. 
 

10.3. AS FORMAS DE RELEVO E SUA COMPARTIMENTAÇÃO 

Em virtude da complexidade e relevância ecológica do Bioma da Mata 

Atlântica e dos seus ecossistemas naturais, bem como do nível de intervenção 

humana na organização do espaço geográfico do ambiente costeiro, os 

estudos sobre a temática relevo vem merecendo atenção cada vez maior 

quanto à manutenção do equilíbrio ambiental, o que resulta na necessidade de 

conhecimentos cada vez mais detalhados das estruturas e forças dos 

processos que intervêm na dinâmica evolutiva das formas de relevo. 

O ambiente da Zona Costeira onde se insere a Planície Litorânea, como 

todo ambiente natural quando livre de intervenções humanas apresenta 

estabilidade dinâmica e são suscetíveis as ações de vários processos, dentre 

eles, os de origem marinha (ondas, marés, correntes), atmosféricos (chuva, 

vento, insolação, etc), endógena (tectonismo, geoestasia, etc.), biológica (flora 

e fauna).  

A partir do momento em que qualquer ambiente natural começa a ser 

palco de atividades humanas, passa a ficar em desequilíbrio com os processos 

naturais atuantes, tornando-se um ambiente de instabilidade emergente 

(ROSS, 1994). 
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O relevo é o palco de todas as atividades humanas. Cada uma de suas 

feições oferece à população nele fixada uma variada gama de benefícios e 

riscos, devido a sua gênese e seu processo evolutivo, podendo ainda ser 

ampliados, de acordo com o tipo de intervenção imposta pelo homem 

(MARQUES, 1994). 

É nesse contexto que os estudos sobre as formas de relevo, tanto sua 

gênese como sua evolução têm relevância. Embora o relevo, numa rápida 

observação, pareça ser um componente estático do sistema natural, está em 

constante processo de evolução, com velocidades variadas, interagindo, a todo 

instante, com os demais componentes do meio ambiente. 

Os estudos sobre a gênese das formas de relevo e evolução dos seus 

processos de formação, e o uso da própria cartografia geomorfológica, 

demanda sempre uma abordagem metodológica conceitual integrada sobre o 

relevo em escala regional e local com os outros elementos que estruturam o 

meio físico, biológico e antrópico, investigando as suas relações de 

interdependências para se obter resultados satisfatórios sobre a sua dinâmica 

evolutiva.  

As formas de relevo não podem ser analisadas como componentes 

independentes na paisagem e, consequentemente, sua evolução também não 

é. É necessário compreender o relevo como um componente dos sistemas 

ambientais e que, a partir do conhecimento de suas estruturas e dinâmicas 

atuais e pretéritas é possível elaborar análises dos ambientes terrestres em 

que todos os fatores ambientais, como: clima, relevo, vegetação, solo, 

geologia, ciclo da água, biocenoses, entre outros devem ser estudados de 

forma integrada. 

A análise realizada sobre a compartimentação e características das 

formas de relevo e seus processos atuantes, permitiu avaliar o papel 

desempenhado por este elemento na compreensão da dinâmica das condições 

ambientais de toda a área onde encontra-se inserida a unidade de conservação 

do Parque Natural Municipal de Cabedelo, sendo de grande importância no 

processo de elaboração do seu Plano de Manejo. 
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Essa avaliação é de capital importância para formulação de uma 

proposta de ordenamento de uso e ocupação do solo na perspectiva da 

sustentabilidade socioambiental do território da unidade de conservação. 

A análise proposta procura atender aos objetivos previamente definidos, 

evitando descrições generalistas, que não colaboram para a compreensão de 

como o estudo sobre o relevo pode vir a ser uma importante ferramenta de 

planejamento, em particular da unidade de conservação e seu entorno.  

Sobre a compreensão mais geral do relevo, Penck (1953) observou que 

as atuais formas do relevo terrestre são resultantes de duas forças 

antagônicas, mas que agem concomitantemente durante todo o processo de 

formação. Essas forças são denominadas de endógenas e exógenas.  

As forças endógenas são originadas no interior da Terra e geradas pela 

desintegração de elementos radioativos. Já as forças exógenas são 

comandadas pela radiação eletromagnética emanada pelo sol que atua 

diretamente na dinâmica da atmosfera e dos oceanos. Os fenômenos 

atmosféricos, como as chuvas, os ventos, a variação da temperatura e a ação 

química e física da água somados aos agentes biológicos são os agentes 

modeladores do relevo terrestre. 

Essa concepção, fundamentada na delimitação das formas de relevo 

através dos conceitos de morfoestrutura e morfoescultura para posterior 

análise geomorfológica, passa, obrigatoriamente, pela cartografia 

geomorfológica cujos produtos são os mapas e as cartas. 

Os padrões de formas de relevo podem ser: formas de acumulação, 

como as planícies fluviais e marinhas, ou formas oriundas de processos 

denudacionais, como vertentes, colinas, tabuleiros, entre outras.  

Outra questão importante na análise do relevo diz respeito ao 

componente uso e ocupação do solo, pois influência diretamente na 

dissecação e erodibilidade do relevo/solo, de acordo com o modo de utilização, 

proteção e exposição aos processos de erosão. Nesse sentido avaliar as 

condições de variação no tipo de cobertura sobre o solo, as condições de 
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escoamento superficial e as ações antrópicas contribuem para identificar as 

condições dos problemas relacionados a estabilidade do relevo. 

Qualquer interferência da sociedade sobre o relevo, sem um prévio e 

amplo estudo de suas características para avaliação das suas condições de 

potencialidades e fragilidades, acaba por desencadear diversos problemas que 

comprometem o equilibro e funcionamento ecológico dos ecossistemas.  

São essas preocupações que a análise sobre a geomorfologia da área 

transcorreu procurando oferecer subsídios para as discussões e formulações 

de propostas objetivas para construção do Plano de Manejo do Parque Natural 

Municipal de Cabedelo. 

O município de Cabedelo, situado na porção Norte do litoral paraibano 

de um lado encontram-se as formas resultantes da dinâmica dos processos 

marinhos, advindos do Oceano Atlântico, e do outro, destacam-se formas 

relacionadas a dinâmica fluvial, através do Rio Paraíba. 

Neste contexto a área do município de Cabedelo está assentada sobre 

uma extensa faixa sedimentar que molda um amplo ambiente de Restinga que 

se desenvolveu a partir da deposição fluviomarinha de sedimentos ocorrido no 

período do Quaternário (Pleistoceno/Holoceno).  
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Figura 21: Ambiente da Restinga de Cabedelo formada por deposição dos sedimentos 
Cenozoicos Quaternários 
Fonte. Dirceu Tortorello. 

 

Analisando o contexto do relevo da área do município de Cabedelo, 

verifica-se que a sua área consiste basicamente de dois conjuntos 

geomorfológicos, que são: As superfícies topograficamente rebaixadas da 

Planície Costeira e Fluviomarinha do complexo estuário do Rio 

Paraíba/Sanhauá. Ocupando espaço mais restrito ocorre ainda a leste a 

Planície Aluvial do Rio Jaguaribe.  

Tanto a Planície Costeira como a Planície Fluvial do Rio Paraíba, são 

compostas por um conjunto de formas menores, como as planícies interdiais a 

Oeste, planícies marinhas a Leste e terraços marinhos (cordões litorâneos) no 

setor central. Cabe destacar que tanto a planície marinha como a interdial são 

fortemente afetadas pelos ciclos de marés, onde a variação diurna pode chegar 

a 2,8 m, classificando-a como uma mesomaré. 

  



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 
 

 
Figura 22: Superfície da Planície Costeira no Município de Cabedelo bastante urbanizada. 

Fonte. Acervo SEMAPA, 2019. 

 

A unidade geomorfológica da Planície Fluviomarinha no município de 

Cabedelo é formada pelo complexo estuarino do Rio Paraíba/Sanhauá, que se 

desenvolve desde a retaguarda da restinga peninsular da planície litorânea, 

adentrando o continente. 

As Planícies Fluviomarinha ocupam terraços baixos, com forma de 

relevo extensa, superfície pouco elevadas e suavemente ondulada. As 

planícies de marés constituem os trechos terminais dos baixos vales dos rios 

que provém do interior e que são talhados nas acumulações dos sedimentos 

“Barreiras”. Elas são produzidas por depósitos deixados pelos rios e pelo mar. 

Na Planície Fluviomarinha além dos próprios Rios Paraíba/Sanhauá, 

outras drenagens ligadas diretamente a eles (gamboas) são também 

encontradas, a exemplo do Rio Mandacaru, todas gerando entalhe no relevo e 

em constante risco de assoreamento pela perda de competência hidrodinâmica 

do rio. 
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Figura 23: Ambiente de integração do Rio Mandacaru com a Planície Fluviomarinha do Rio 
Paraíba, nos limites da FLONA Amém. 

Fonte. Acervo SEMAPA. 
 

 Neste ambiente ocorre um complexo ecossistema de manguezal com 

rica biodiversidade e processos ecológicos completamente vinculados aos 

fluxos das marés, a geomorfologia e os solos, estes com elevadas 

concentrações de sais, os quais favorecem o desenvolvimento de vegetação 

com uma fitofisionomia muito particular. 
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Figura 24: A compartimentação do relevo no município. 

Fonte Acervo SEMAPA, 2019. 

 

Os compartimentos de relevo são caracterizados como Planície Costeira 

(praias, recifes, cordões litorâneos) e a Fluviomarinha do Paraíba/Sanhauá. 

Emoldurando os terrenos das Planícies Fluviomarinha e outras depressões 

temos os sedimentos Cenozoicos que datam do Quaternário (Holoceno, 

Pleistoceno). É um grupo de sedimentos bastante heterogêneo, seja quanto a 

sua composição química mineralógica, bem com as suas propriedades físicas, 

em particular a textura. Estas variações podem ser atribuídas aos distintos 

ciclos de erosão e de deposição, sob diferentes condições climáticas que 

marcou a formação deste material. 
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Figura 25: Registros dos ambientes de deposição dos sedimentos Cenozoicos Quaternários na 

área interna do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

Fonte. Dados do levantamento. 

 

A análise das cartas planialtimètricas denota uma superfície 

topomorfológica monótona do relevo, com altitudes bastantes modestas em 

todo o sítio urbano do município. A área do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo, também segue essa mesma característica. 
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Fonte: Google Earth, 2019 

Figura 26: Perfil longitudinal 1. 
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Fonte: Google Earth, 2019 
Figura 27: Perfil longitudinal 1. 
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Figura 28: Perfil transversal sentido Leste/Oeste setor norte do Parque 
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 29: Perfil longitudinal sentido Norte/Sul do Parque Natural de Cabedelo. 
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A área representada pelo Parque Natural Muncipal Cabedelo 

corresponde a um recorte espacial da área do território municipal com 

características de contiguidade em termos de suas feições naturais e 

antrópicas. Ou seja, muitos dos elementos que compõe o quadro natural do 

município encontram-se representados nesta área, com discretas 

particularidades.  

O levantamento e mapeamento detalhado das formas do relevo da área 

e a análise das suas características permitiram a identificação dos topos 

ambientes, dando suporte para a definição do comportamento ambiental da 

área, como também localizar e avaliar os riscos potenciais naturais ou 

induzidos pelas ações antrópicas.  

As análises demonstraram que na área do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo existem registros das intervenções antrópicas sobre as formas de 

relevo como exemplo a abertura de poços e a construção da área para 

captação e distribuição de águas para os bairros nas imediações. Estas 

intervenções alteraram a sua morfologia original, interferiram na dinâmica 

natural dos processos morfodinâmicos, destruíram algumas de suas 

características básicas.  

De acordo com Peloggia (1998), a ação humana sobre a natureza tem 

consequências em três níveis: na modificação do relevo, na alteração da 

dinâmica geomorfológica e na criação de depósitos correlativos comparáveis 

aos quaternários (os depósitos tecnogênicos) devido a um conjunto de ações 

denominada tectogênese. 

Por apresentar ambientes topográficos bastante plano que demostram 

evidências das ações indiscriminadas de uso do Parque pela população, a 

exemplo das trilhas que deram acessibilidade a toda a área, não se verifica as 

manifestações dos processos erosivos devido ocorrerem em terrenos planos.  

Verificou-se a existência de certa hierarquia na organização das trilhas 

presentes no Parque Natural Municipal de Cabedelo. No caso, algumas trilhas 

assumem a condição de principal, particularmente pelo seu longo trajeto dentro 
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da área, assim como, sendo para ela que confluem várias trilhas menores ou 

secundárias, formando uma ampla rede de acessos a área interna do Parque.  

As redes de trilhas foram estabelecidas espontaneamente pela 

população usuária da área, uma espécie de caminhos de desejos definidos 

pela população com o objetivo de criar formas alternativas de mobilidade 

humana que integram as áreas dos Bairros da circunvizinhança do Parque. 

Essas trilhas desempenham ainda o papel de oportunizar as pessoas de 

usufruir dos serviços ambientais que o Parque oferece, como tomar banho nas 

lagoas, coleta de frutas ou realizar caça e extração de madeira.  

Percorrendo as trilhas verificou-se que as mesmas apresentam perfis 

distintos em relação ao seu traçado sobre as formas de relevo. Geralmente as 

principais tem seu início nos limites externos e adentram o interior do Parque.  

O perfil longitudinal de cada trilha as condições do solo influenciam na 

dinâmica dos processos a compactação do solo pelo pisoteamento dos 

transeuntes, supressão da vegetação e remoção da serapilheira.  

Pela situação apresentada verifica-se a necessidade de supressão e 

recuperação ambiental de algumas trilhas com o propósito de fazer cessar 

alguns danos e as suas consequências ambientais. 

Um sub compartimento inserido no domínio do Parque são as formações 

lacustres, que corresponde aos setores topograficamente deprimidos e 

normalmente planos. Nestes ambientes ainda se registram a presença de 

formações de espelhos d’água temporários. 
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Fonte. SEMAPA, 2019. 

 

Sobre a origem destas formações tem relação com os eventos 

geológicos passados e presentes. Nessa perspectiva, o estudo atende a 

finalidade de compreensão da morfologia da área do Município Cabedelo 

diante dos agentes condicionantes da paisagem, sejam de caráter natural ou 

antrópico. 

Conclui-se que mesmo sendo uma unidade de conservação, o que 

implica diversas restrições legais de usos diretos e indiretos, a área do Parque 

Natural Municipal de Cabedelo apresenta uma diversidade de impactos 

ambientais adversos diretamente relacionados com as ações antrópicas. 

Dentre os impactos mais visíveis identificados estão a presença generalizada 

de trilhas, deposição de resíduos, queimadas e invasões.  

Figura 30: Registros de presença de formações lacustres na área do Parque. 
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Figura 31: Unidades geomorfológica da área do município de cabedelo. 
Fonte. CPRM, 2005. 

 

10.4. O CLIMA E SEUS ELEMENTOS 

Todos os fenômenos ligados ao clima exercem influência sobre os 

diferentes aspectos do meio ambiente natural e sobre as atividades humanas, 

ou seja, existe uma inter-relação e interdependência do clima com os demais 

componentes do sistema meio ambiente, por isso um estudo climático deve se 

apoiar na síntese dos elementos atmosféricos em constante interação entre si 

e com os fatores ambientais. 

A hierarquização dos fenômenos atmosféricos, permite estudar o clima 

de acordo com um sistema de espaços encaixados segundo quatro níveis, 
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desde os climas com ampla extensão espacial até os climas de uma área mais 

restrita, esquematicamente, sua compreensão aumenta com a redução do 

espaço. 

A área do município de Cabedelo está situada em posição litorânea em 

latitudes tropicais, com altitudes de pouca variação. Ela faz parte do domínio 

tropical úmido sul atlântico fortemente influenciada pelos Alísios marítimos. 

Sobre a abordagem das condições climáticas da área objeto da 

elaboração do Plano de Manejo, é necessário ter a compreensão que a mesma 

se integra ao espaço de influência que extrapola a escala regional. Nesse 

sentido é necessário que se tenha cuidado com essas ordens de grandezas a 

qual as condições do clima local estão vinculadas, para que se possa ter uma 

compreensão mais realista do comportamento dos elementos clima local.  

Os estudos sobre o clima em escala local ainda são praticamente 

inexistentes, o que dificulta uma abordagem mais pontual sobre a área. 

Portanto, busca-se apresentar uma classificação do clima local baseada nos 

dados disponíveis, embora sabendo que estes são insuficientes para uma 

abordagem climática mais completa. Outrossim, faz-se referência ao clima da 

área utilizando as classificações climáticas de THORNTHWAITE (1948) e de 

BAGNOULS & GAUSSEN (1955), e a classificação de KÖPPEN (1918), esta 

última menos apropriada, pelo seu caráter genérico. 

Para a definição de uma caracterização das condições mesoclimáticas, 

adota-se, através de adaptações dos índices de THORNTHWAITE (1948). 

Senão vejamos uma síntese dos elementos básicos do clima no quadro abaixo: 

precipitações, regime das chuvas, sistemas de circulação da atmosfera e 

gênese das chuvas, temperaturas, evaporação, ventos, insolação, umidade 

relativa do ar. 

As condições de tropicalidade a que está submetida a área dos 

municípios da Grande João Pessoa confere aos mesmos um quadro climático 

definido pelas regularidades das condições dos elementos atmosféricos. As 

temperaturas médias anuais, as amplitudes térmicas e o regime das 
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precipitações são favorecidas pela proximidade com o Oceano Atlântico 

(maritimidade). 

As temperaturas mais elevadas ocorrem na primavera, quando se 

verificam as mais fortes deficiências pluviométricas, assim como uma 

acentuada evapotranspiração. Ela coincide também com a estação 

ecologicamente seca. A redução dos valores térmicos, durante os meses de 

inverno (junho-julho-agosto), é muito pouco significativa. (MELO, 1983) 

O regime pluviométrico, descrio por Melo (1983), é marcado por certa 

heterogeneidade temporal, embora haja sempre uma estação chuvosa (outono-

inverno) e outra seca (primavera-verão) que estão na dependência das 

perturbações que ocorrem nos sistemas de circulação atmosférica, as quais, 

direta ou indiretamente, atuam na região e, por conseguinte, na área do Parque 

Natural Municipal de Cabedelo. 

Na realidade, a área está numa encruzilhada dos três ou quatro 

sistemas principais da circulação atmosférica cuja passagem é acompanhada 

por instabilidades e chuvas (NIMER, 1979, citado por MELO, 1983). Esses 

sistemas são: 

a) O sistema do Norte, representado pala zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT ou CIT), atuando, 

principalmente, de: janeiro a junho; 

b) O sistema do Sul, ao qual pertence a Frente Polar do 

Atlântico Sul e Massa Polar Atlântica (FPA e mPa), 

atuando de abril a setembro; 

c) O sistema de Leste, representado pelas ondas de 

leste (EW), pela Massa Equatorial Atlântica (mEa) e 

pelos alísios (maior atuação: Julho a Setembro); 

d) O sistema de Oeste, representado pela massa 

equatorial continental (mEc) e pelas linhas de 

Instabilidade Tropical (IT), cuja ação interessa mais às 

regiões interioranas da Paraíba. 
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Inserido no contexto litorâneo o Município de Cabedelo integra a 

Mesorregião da Mata Paraibana, possuindo um Clima Tropical quente e úmido, 

com chuvas de outono-inverno e temperaturas variando entre 24°C a 27°C e 

precipitações em média de 1700 a 1800 milímetros anuais. (SILVA, 2008). 

 
Figura 32: Classificação climática de Köppen no Estado da Paraíba. 

Fonte: Francisco et al. (2015) 
 

Segundo a classificação de W. Köppen corresponde à As’. As chuvas 

são distribuídas ao longo do ano graças à influência da proximidade do mar e 

da ação da Massa de Ar Equatorial Atlântica, da Frente Polar e dos Ventos 

Alísios de Sudeste (SILVA, 2008). 

Quanto ao bioclima, a região pode ser classificada como do tipo 3 d th, 

ou seja, mediterrâneo ou nordestino sub - seco. Essa denominação 

caracteriza-se por apresentar térmicas anuais em torno de 25ºC, índice 

pluviométrico entre 1.200 e 1.800mm/ano e umidade relativa do ar próximo a 

80% (SCIENTEC, 2007 apud CARRILHO et al., 2009, p. 3). 

10.4.1.O regime das chuvas  

A pluviosidade é marcada por uma variação entre os meses de chuva 

mais acentuada que são os meses de Março a Julho, e o período mais seco 

correspondendo aos meses de Setembro a Dezembro. O quadrimestre de 
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maior pluviosidade, compreendido entre Abril e Junho, que responde por 61% 

desse índice. Mesmo nos meses mais secos o Município de Cabedelo recebe 

chuvas regulares, sendo que os índices ficam cerca de cinco vezes menores 

que durante os meses mais copiosos.  

 

Figura 33: Evolução dos índices das precipitações no Munícipio de Cabedelo. 
Fonte, http://www.inmet.gov.br/portal/. A cessado em 18/07/2019. 

 

Em síntese o regime pluviométrico em que a área se encontra inserida é 

marcado por uma heterogeneidade no tempo, embora haja sempre uma 

estação chuvosa (outono-inverno) e outra seca (primavera-verão) que estão na 

dependência das perturbações que ocorrem nos Sistemas de Circulação 

Atmosférica, as quais, direta ou indiretamente, atuam na região e, por 

conseguinte, na área estudada. 

10.4.2. Umidade relativa do ar  

No tocante a umidade relativa do ar a média anual é de 80%. Entre os 

meses de Maio a Julho, o índice atinge o máximo, de 87%, correspondendo a 

“época das chuvas”. No período mais seco, é reduzido para 68%. (Portal Inmet, 

2019) 

http://www.inmet.gov.br/portal/.%20A%20cessado
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Figura 34: Comportamento da umidade relativa do ar. 

Fonte. http://www.inmet.gov.br/portal/. Acessado em 18/07/2019. 

10. 4.3. As temperaturas  

Alguns elementos do clima, a exemplo da temperatura, refletem à sua 

proximidade com o Oceano Atlântico. As temperaturas médias anuais ao longo 

da costa apresentam pequenas oscilações, entre 22º C (Junho-Agosto) e 26,7o 

C (Janeiro-Abril). Baseado nas médias históricas das normais climatológicas as 

médias mensais, apresentaram variações entre 23,7 C a 28,2 C. (Portal inmet, 

2019)  

Em se tratando ainda do comportamento das temperaturas máximas e 

mínimas, denotando que a menores temperaturas ocorrem entre os meses de 

Maio a Agosto e as maiores sofrem elevações gradativas a partir do mês de 

Agosto até Fevereiro. 

 

http://www.inmet.gov.br/portal/.%20Acessado
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Figura 35: Isotermas da temperatura média do Município de Cabedelo. 
Fonte. INMET, 2005. 

10.4.5. Insolação 

No tocante as condições de altitudes não significativas em função de 

proporcionarem alguma variação na sensibilidade dos índices, uma vez que a 

área se situa pouco elevada em relação ao nível do mar, sem qualquer 

interferência orográfica que lhe sirva como atenuante. A taxa de insolação e a 

radiação solar possuem índices elevados e, consequentemente, produzem 

altas taxas de energia solar, condicionando elementos como temperatura, 

evaporação e luminosidade, e, por conseguinte, influenciando diretamente nos 

vários ciclos ambientais, entre os quais o hidrológico. 

Essas condições climáticas ora tratadas desempenham papel 

determinante de todos as condições ambientais apresentadas pelo município 

de Cabedelo e por extensão do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 
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Figura 36: Comportamento da insolação. 

Fonte. http://www.inmet.gov.br/portal/. A cessado em 18/07/2019. 
 

10.5. AS CLASSES DE SOLOS, PROPRIEDADES E 

CARACTERÍSTICAS 

O solo é o suporte natural dos ecossistemas e das atividades humanas e 

ao descrevê-lo, é possível deduzir potencialidades e fragilidades como 

elemento de sustentabilidade produtiva, construtiva e como um indicador de 

impactos ambientais. 

A caracterização pedológica da área faz-se necessária para a 

compreensão das fragilidades dos ambientes naturais e antrópicos que 

ocorrem na área.  

Para a hierarquização das classes de solos foram analisadas as 

características e propriedades dos solos como: textura, estrutura, plasticidade, 

grau de coesão das partículas, profundidade e espessura dos horizontes 

superficiais e subsuperficiais. Essas características estão diretamente 

relacionadas com o relevo, com a litologia, o clima e o tempo (cronológico), 

elementos definidores da pedogênese e fatores determinantes das 

características físicas e químicas das classes de solos. 

http://www.inmet.gov.br/portal/.%20A%20cessado
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A distribuição das classes de solos na área do município de Cabedelo, 

encontra-se intimamente relacionada com o contexto climático regional o 

substrato geológico e a compartimentação do relevo local.  

As classes de solos mais representativas no território do município são 

os Neossolos Fúlvicos e os Organossolos (Indiscriminados de Mangue), 

Quartzenricos, que terão algumas das suas principais características descritas 

a seguir. (EMBRAPA, 2006) 

No compartimento topomorfológico das Planícies Fluviais e 

Fluviomarinha encontram-se a classe dos solos hidromórficos, condicionado 

pelo relevo e drenagem, como as Classes dos Neossolos Flúvicos (Aluviais), 

Organossolos (Solos de Mangue). 

Os Solos Indiscriminados de Mangues (SM) são solos halomórficos 

muito pouco desenvolvidos, lamacentos, escuros e com alto teor de sais 

provenientes da água do mar, formados em ambientes de mangues a partir de 

sedimentos flúviomarinhos recentes misturados com detritos orgânicos, de 

natureza e granulometria variada, referidos ao período Holoceno. Tais 

sedimentos são decorrentes da deposição pelas águas dos rios quando se 

encontram com as águas do mar. 

De uma maneira geral, estes solos não apresentam diferenciação de 

horizontes ao longo do perfil, exceto em áreas marginais, onde verifica-se o 

desenvolvimento de um horizonte superficial com textura variável, desde 

argilosa até arenosa. Nestes ambientes ocorrem sedimentos lamacentos que 

ainda não atuaram os processos pedogenéticos, não constituindo solos por não 

apresentarem nenhum horizonte diagnóstico.  

Ocorrem nas várzeas da baixada litorânea, como parte dos estuários de 

rios, próximo às lagoas e pequenas depressões da faixa litorânea, sob 

vegetação de mangues com influência das marés. 

Os Neossolos Flúvicos (Solos Aluviais), são derivados de sedimentos 

aluviais com horizonte A assentado sobre horizonte C constituído de camadas 

estratificadas. São pouco evoluídos, desenvolvidos de camadas de sedimentos 

aluviais recentes sem relações pedogenéticas entre os extratos. Em geral, as 
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camadas apresentam espessura e granulometria bastante diversificadas, tanto 

no sentido vertical quanto horizontal dos perfis de solo, devido à 

heterogeneidade de deposição do material originário.  

Os Neossolos Quartzarênicos típicos são predominantes em toda a área 

e exclusivos das florestas altas de restinga, e estão relacionados aos 

sedimentos arenosos dos terraços marinhos holocênicos.  

O restante da área está sujeito à forte influência fluvial e do regime de 

maré, os quais imprimiram aos solos atributos como tiomorfismo, salinidade, 

sodicidade, gleização e descontinuidade litológica. A presença e intensidade de 

manifestação de um ou mais desses atributos no solo está relacionada à 

dinâmica hidrológica atual e passada, que modelou o relevo local com sutis 

diferenças de cotas altimétricas que variam a curtas distâncias, muitas vezes 

definidoras do tipo de solo, de vegetação e de drenagem interna dos perfis: nas 

cotas mais baixas sob mangue permanentemente inundado predominam os 

Gleissolos Tiomórficos Órticos sálicos sódicos. 

Essa caracterização realizada a partir de dados secundários e dos 

levantamentos de campo, permitiram uma avaliação das interações destes 

elementos com as condições de diferenciação da cobertura vegetal.  
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Figura 37: Diversidade de ambientes com variações na florística relacionadas as diferenças 

pedológicas na área do Parque Natural Municipalc de Cabedelo. 
Fonte. SEMAPA, 2019. 

 

As analises que foram feitas sobre as  características das classes de 

solos das formas de relevo e a das condições geologicas demonstram que 

estes elementos  guardam estreitas relações de interdependências, e exercem 

influência as mais diversas sobre os elementos bióticos, particularmente mais 

diretamente sobre as diferenciações fitofisionômica da vegetação, e 

indiretamente sobre a fauna local, e que portanto, qualquer planejamento 

relacionada a gestão ambiental da unidade de conservação deverá atentar 

para esta questão que assume relevância na perspectiva da sustentabilidade 

do uso do PNMC.  
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10.6. A HIDROGRAFIA E A HIDROGEOLOGIA 

O município de Cabedelo encontra-se inserido no domínio da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba (Baixo Paraíba). Este é o rio mais importante, tanto 

pela sua extensão, como pelo seu papel histórico, pois foram a porta de 

entrada dos colonizadores que aportaram no passado o território do Estado da 

Paraíba. Outros sistemas hidrográficos menores também se fazem presentes, 

que são: os rios Mandacaru e Jaguaribe. Estes dois sistemas hidrográficos no 

município têm regime de escoamento perene e são intraurbano. Existe ainda 

no município a presença de remanescentes de lagunas e lagos que sofreram 

profundas alterações pela expansão urbana.  

O Rio Paraíba é a segunda maior bacia do estado, possui uma área de 

20.071,83 km², correspondente a 38% do território paraibano. É composta pela 

Sub-bacia do Rio Taperoá e pelas regiões do alto, médio e baixo curso do Rio 

Paraíba. A região natural da Bacia hidrográfica do Rio Paraíba se estende por 

uma área entre a Mata e a Caatinga. Concentra aproximadamente 2 milhões 

de habitantes (52% da população do Estado) distribuídos em 85 municípios 

(IBGE, 2010). Concentra os dois maiores Arranjos Populacionais da Paraíba 

(IBGE, 2015), que são polarizados pelos municípios de João Pessoa e 

Campina Grande. Juntos esses arranjos concentram aproximadamente 40% da 

população do estado e 70% da população residente no período da bacia, 

consequentemente as maiores demandas pelo uso da água para consumo 

humano. 

Uma das principais bacias que integra o espaço municipal é a do Rio 

Mandacaru, que é uma Sub-bacia do Rio Sanhauá. Tem suas nascentes na 

zona urbana de João Pessoa e delimita ao Sul destes dois municípios e tem 

aproximadamente 8 quilômetros de percurso até desaguar no Rio Sanhauá. 

Seu percurso é orientado no sentido Sul/Norte até o rio Sanhauá, onde 

deságua na margem direita. A cobertura vegetal na área da Bacia e ao longo 

do seu curso, é Mata de Tabuleiro e vegetação de mangue e apresentam 

características bastantes degradadas.  
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Deve-se também ressaltar que o comprometimento das condições 

ambientais na área desta Sub-bacia tem relação direta com a dinâmica da 

expansão urna nos municípios, o que determina um alto grau de influência na 

biodiversidade da bacia.  
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Rio Mandacaru 

Fonte. Google Earth, 2019.Acessado em 22/08/2019. 

 

N 

Figura 38: Figura 39. Situação espacial Sub-bacia do Rio Mandacaru. 
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Fonte. Google Earth, 2019.

Figura 39: Perfil longitudinal, sentido Sul/Norte do Rio Mandacaru. 
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O Rio Mandacaru apresenta no seu alto curso um vale encaixado 

delimitado por vertentes íngremes que em alguns trechos apresentam 

processos de erosão instalados, ocorrendo movimentos de massa mostrando 

vertentes erodidas pelas ações do escoamento superficiais ou lançamentos de 

galerias pluviais. Ocorre também sedimentação em suas margens e no seu 

leito mentor, com evidências do processo de assoreamento.  

Ao longo de todo o seu percurso ocorrem evidências de poluição das 

suas águas originadas por várias fontes, dentre as quais se destacam os 

efluentes domésticos e lixo. 

Todos os sistemas hidrográficos presentes no município de Cabedelo, 

que integram a Bacia do Rio Paraíba, fluem de maneira direta ou indiretamente 

para um complexo ambiente estuarino com formação de um ecossistema de 

manguezal.  

Os recursos hídricos subterrâneos no Munícipio de Cabedelo e na área 

do Parque Natural Municipal de Cabedelo é representado pelo Aquífero 

Gramame, na área, e que encontra-se subjacente aos sedimentos da 

Formação Barreiras e se constitui em uma importante reserva de água 

subterrânea. De natureza local outro aquífero de menor importância espacial é 

representado pelos sedimentos quaternários da planície Costeira.  

Outro elemento hídrico presente no município e na área do PNMC são 

as formações lacustres, em muitas conforme aponta Barbosa (2018), 

resultantes das atividades de extração da areia espalhadas por grande parte do 

município de Cabedelo, porém, com concentração no bairro do Jacaré. Para 

Barbosa (1918) as minas compõem extensas formas erosivas denudacionais 

de origem antropogênica, que por atingirem o lençol freático, atualmente 

formam lagoas.  

Mesmo considerando o fato das lagoas existentes apresentarem 

processos de degradação antrópica, verifica-se que elas estão integradas ao 

ambiente natural, cumprindo uma função ecológica relevante para abrigo e 

favorável a reprodução da biodiversidade local. 
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A água é um elemento que confere a área uma identidade natural 

relevante, neste sentido pode ser avaliada no planejamento de implantação do 

Parque a possibilidade de revitalização deste corpo hídrico para algumas 

finalidades de uso indireto, sem que isso implique na sua total 

descaracterização, até por que, isso traria sérias implicações à biocenose local. 

Importante também seria o monitoramento dos corpos hídricos do 

município, que são escassos ou inexistentes. Não se tem regularidade no 

sistema de monitoramento sobre as águas no muncipio, dificultando a 

consolidação de uma série histórica que permita uma avaliação mais acurada 

acerca da qualidade hídrica. Ainda assim, existe uma constatação evidenciada 

por dados empíricos que a situação das águas no município é crítica.  

Os resultados dos estudos concluíram que as questões relacionadas ao 

comprometimento da qualidade das águas têm relação direta com as 

condições de uso do solo e precariedade na infraestrutura sanitária e outras 

formas de poluição difusa, como descarte de lixo doméstico. 

O próprio lençol freático, também se encontra em risco pela infiltração 

dos esgotos das fossas absorventes e sépticas das casas, obstruções e 

extravasamentos da rede coletora de esgotamento sanitário, deposição de 

resíduos sólidos e dejetos de animais. 
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11. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL – FATORES 

BIÓTICOS 

11.1 - HERPETOFAUNA 

 A Floresta Atlântica é considerada a segunda maior floresta pluvial 

tropical do continente americano, que originalmente se estendia de forma 

contínua ao longo do litoral brasileiro, alcançando o leste do Paraguai e o 

nordeste da Argentina. No passado, ela cobria mais de 1,5 milhão Km2, sendo 

que 92% desta área encontravam-se no Brasil (Galindo-Leal & Câmara, 2003; 

Tabarelli et al., 2005). Estima-se que mais de 93% de sua cobertura original 

tenha sido destruída ao longo do processo de ocupação histórica do litoral 

brasileiro (Mayers et al., 2000; Tabarelli et al., 2005). Apesar de seu atual 

status de conservação, ela é considerada um dos 25 biomas com maior 

biodiversidade no mundo, abrigando mais de 8.000 espécies endêmicas de 

plantas vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (Mayers et al., 2000). 

 Como consequência histórica da exploração de seus recursos e 

expropriação da terra para pastagens, agricultura, silvicultura e expansão 

urbana, áreas imensas de Floresta Atlântica têm sido reduzidas a fragmentos 

pequenos, numerosos e amplamente separados (Coimbra-Filho & Câmara, 

1996; Tabarelli et al., 2005), acarretando carência da biodiversidade tanto pela 

perda de áreas significativas como pela diminuição de trocas genéticas, devido 

ao isolamento das populações nos fragmentos remanescentes (Silvano et al., 

2003). Os répteis da Floresta Atlântica, principalmente na porção setentrional 

também chamada de Centro de Endemismo de Pernambuco, que compreende 

as florestas que se distribuem de Alagoas até o Rio Grande do Norte ainda não 

são bem conhecidos, apesar do número crescente de inventários e descrições 

de espécies registradas para a área (Pereira-Filho & Montingelli, 2011; Pires et 

al. 2014; Graboski et al. 2015).  

Diversas áreas, principalmente da região costeira da Floresta Atlântica, 

vêm sofrendo forte pressão antrópica devido ao desmatamento e a forte 
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especulação imobiliária, um exemplo disso são os poucos testemunhos de 

restinga que sobraram na costa do estado da Paraíba. Hoje, estas áreas estão 

limitadas a pontos isolados da costa paraibana, em sua totalidade em 

fragmentos de pequeno porte e completamente desconectados.  A criação do 

Parque Natural Municipal de Cabedelo é de suma importância para a 

preservação das poucas áreas de restingas do Estado.  

Apesar da área já sofrer forte pressão antrópica, os dados mostram que 

ela ainda abriga espécies importantes da herpetofauna e desempenha papel 

fundamental para a manutenção das populações de répteis e anfíbios que 

habitam a Floresta Atlântica costeira da Paraíba.  

11.1.1. Metodologia  

 Para o registro de répteis e anfíbios na área do Parque Municipal foram 

utilizadas três metodologias muito comuns para o encontro da herpetofauna. As 

quais estão descritas abaixo  

 1- Entrevistas: foram realizadas 16 entrevistas com funcionários da 

prefeitura e com Guardas municipais da cidade de Cabedelo (que atuam na 

fiscalização e controle da área). Todos os entrevistados desenvolvem ou 

desenvolveram atividades na área do parque, sendo familiarizados com alguns 

elementos da fauna local. Nestas entrevistas foi perguntado quais espécies de 

répteis e anfíbios já tinham sido vistas na área do PNMC. Para confirmar a 

identificação foi mostrado para os entrevistados fotos de espécies comuns nas 

áreas de floresta atlântica da Paraíba, dessa forma ajudando na acurácia da 

identificação das espécies relatadas.   

 2- Consulta à Coleção Herpetológica da Universidade Federal da 

Paraíba: para aumentar a lista da herpetofauna, foi realizada uma consulta à 

coleção herpetológica da UFPB, visando encontrar registros de espécies 

coletadas na área em questão ou em áreas próximas. Basicamente as áreas 

próximas que foram averiguadas na coleção da UFPB foram a Floresta 

Nacional da Restinga de Cabedelo, conhecida popularmente como Mata do 

Amém além de todo o território do município de Cabedelo.  
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 3- Buscas Ativas: As incursões na área foram feitas no período de 12 a 

16 de março e de 22 a 26 de julho, o que contabilizou buscas ativas durante 5 

dias na estação seca e 5 dias na estação chuvosa (Campbell & Christman, 

1982; Martins & Oliveira, 1998). Cada busca ativa teve duração de 3 horas o 

que totalizou um esforço de 30 horas no total. No cronograma da estação 

chuvosa, estavam previstos 2 dias de buscas ativas no período da noite, que 

devido a problemas de segurança não foram realizadas uma vez que a guarda 

municipal não tinha contingente disponível para a realização da atividade. 

Durante as buscas ativas, transectos na mata foram percorridos lentamente e 

vários ambientes, como serapilheira, troncos caídos, bromélias e corpos 

d`água foram investigados à procura de répteis e anfíbios. Foram utilizados 

transectos que cortavam toda ou boa parte da área do parque, na tentativa de 

homogeneizar o esforço por toda a área. Os espécimes encontrados foram 

fotografados quando possível e anotações como data, hora e local de 

avistamento, tipo de ambiente e eventual comportamento (defensivo, 

reprodutivo ou de forrageio) foram feitas.  

Para o registro específico de anfíbios anuros também foram utilizadas 

gravações de vocalização para a posterior identificação. A identificação dos 

espécimes foi feita através de consulta a especialistas e também a literatura 

específica para cada grupo (Pereira Filho et al. 2017; Santana et al. 2008). 

Durante este trabalho nenhum exemplar foi coletado.  

11.1.2. Composição e Riqueza da Herpetofauna  

Através de todas as metodologias empregadas foram registradas 21 

espécies da herpetofauna, sendo 8 lagartos, 8 serpentes e 5 anfíbios anuros 

(Quadro 8). Não foram encontradas espécies ameaçadas, nem endêmicas da 

Floresta Atlântica, sendo todas as espécies de ampla distribuição, estando 

presente em outros biomas como Cerrado e Caatinga.  
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Quadro 8: Lista de espécies da herpetofauna encontradas no Parque Natural Municipal de 

Cabedelo, com o tipo de registro e dados ecológicos quanto ao horário de atividade e o habitat 

Répteis 

Sauria Tipo de Registro Dados ecológicos 

Iguana iguana visual, entrevista diurno, semi arborícola 

Salvator merianae visual, entrevista diurna, terrestre 

Hemidactylus mabuya visual norturno, semi arborícola 

Brasiliscincus heathi visual diurna, terrestre 

Ameiva ameiva visual diurno, terrestre 

Ameivula ocellifera visual diurno , terrestre 

Coleodactylus 
meridionalis 

visual diurno, terrestre 

Tropidurus hispidus visual diurno, terrestre 

Serpentes   

Tantilla melanocephalla visual diruna, criptozóica 

Oxybelis aeneus visual diurna, arborícola 

Leptophis ahaetulla visual diurna, arborícola 

Philodryas olfersii visual diurna, terrestre, arborícola 

Chironius flavolineatus visual diurna, terrestre, arborícola 

Micrurus ibiboboca entrevista diurna/noturna, fossorial 

Oxyrhopus trigeminus entrevista noturna, terrestre 

Boa constrictor entrevista noturna/diurna, terrestre, 
arborícola 

Anfíbios Anuros   

Leptodactylus troglodytes visual, auditivo noturna/diurna, terrestre 

Leptodactylus fuscus auditivo noturna/diurna, terrestre 

Physalaemus cuvieri auditivo noturna/diurna, semi aquática 

Dermatonotus muelleri visual, auditivo noturna/diurna, criptozóico 

Rhinella jimi visual, auditivo noturna, terrestre 

Fonte: Resultante de dados primários pela equipe de pesquisadores, 2019 

 

O número de espécies não é alto quando comparado com outros 

fragmentos de Floresta Atlântica da Paraíba, porem as 21 espécies 

encontradas pode ser considerada um numero significativo para uma área que 

é de tamanho pequeno e que vem sofrendo constante pressão antrópica. A 

seguir, cada espécie é abordada individualmente. 
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11.1.3. Lista comentada de espécies 

11.1.3.1. Sauria  

 Iguana iguana (Linnaeus, 1758)  

 Nome popular: Iguana ou Camaleão. 

 Este lagarto de grande porte é uma espécie de ampla distribuição em 

todos os biomas brasileiros, sendo comuns também em áreas urbanas 

(Santana et al. 2008). Na área de estudo, foi visualizada apenas 3 vezes, 

destas, 2 exemplares adultos foram visualizados em repouso no alto de árvores 

e um terceiro indivíduo (filhote) foi registrado quando estava sofrendo predação 

pela serpente Philodryas olfersii, em uma área de grama alta. Esta espécie 

possui horário de atividade diurno alimentando-se de folhas e frutos (Santana 

et al. 2008; Vanzonlini et al.1980). Quarto indivíduo foi avistado na BR 230 que 

margeia a área de estudo, em estado de atropelamento. Segundo dados 

procedentes das entrevistas, esta espécie é comumente vitima de 

atropelamentos quando tenta atravessar a BR 230.  

 
Figura 40: Exemplar de adulto de Iguana iguana registrado em área descampada do PNMC 

Figura 41 -. Foto: Washington Vieira    
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  Salvator merianae (Dumeril & Bibrons, 1839)  

Nome popular: Teiú, Tejuaçu, Teju   

Este lagarto foi visualizado apena uma vez durante o dia em uma das 

trilhas que cortam a área de estudo. Tratava-se de um exemplar adulto que 

estava termoregulando durante as primeiras horas da tarde. É uma espécie de 

ampla distribuição em vários biomas, possui horário de atividade diurno e dieta 

onívora (Vanzolini et al. 1980). Apesar de ter sido avistado apenas uma vez, os 

entrevistados relataram que se trata de espécie comum na área, sendo visto 

principalmente na borda da mata e até mesmo no lixo domestico que se 

acumula na área de estudo.   

  
Figura 41: Exemplar de Salvator merianae. 

Foto: Washington Vieira 
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  Hemidactylus mabouya   

Nome popular: Víbora, Briba.   

Espécie visualizada varias vezes durante o dia. Este encontra-se tanto 

na parte florestal como na porção aberta e mais antropizadas da área, sendo 

comum ser avistada em troncos caídos no chão assim como nas cercas que 

marcam o perímetro da mata. É uma espécie muito comum, inclusive em áreas 

peridomiciliares. Apresenta hábitos noturnos e alimentação baseada em 

insetos (Vanzolini et al. 1980).   

  

 
Figura 42: Exemplar de Hemidactylus mabouia. 

Foto: Washington Vieira 
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Brasiliscincus heathi  

Nome popular: Calanguinho    

Um único indivíduo, jovem, foi avistado na área próxima a aglomerados 

de bromélias de solo (habitata preferido desta espécie). Apesar da visualização 

ter sido rápida e tendo-se como base os registros históricos da coleção 

herpetológica da UFPB, é provável que se trata de B. heathi, espécie com 

registros da Floresta Nacional de Cabedelo, que fica a poucos quilômetros da 

área do PNMC.  

 
Figura 43: Exemplar de Brasiliscincus heathi. 

Foto: Washington Vieira 
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Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)  

 Nome popular: Calango do Bico Doce, Calango   

Esta espécie foi visualizada apenas duas vezes na área do parque, 

sendo ambas na borda da floresta. Os dois indivíduos visualizados eram 

adultos e estavam termorregulando nas primeiras horas da tarde. Esta espécie 

de lagarto é bem comum em outras áreas de Floresta Atlântica da Paraíba 

(Santana et al. 2008) porém, a mesma não foi relatada nas entrevistas, sendo 

uma espécie aparentemente pouco comum na área.  

 
Figura 44: Exemplar de Ameiva ameiva. 

Foto Washington Vieira, 2019. 
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Ameivula ocellifera (Spix, 1825)  

 Nome popular: Calanguinho  

Sem sobra de dúvidas a espécie de lagarto mais abundante na área do 

PNMC. Vários indivíduos, além de locais de abrigo (tocas), foram avistados em 

uma clareira no interior do parque. Os indivíduos foram visualizados 

termorregulando e forrageando, não foi observado comportamento reprodutivo. 

Esta espécie, assim como Ameiva também não foi relatada nas entrevistas, 

apesar de sua abundância. A. ocellifera é muito comum nas áreas do litoral da 

Paraíba, estando presente mesmo em áreas com forte urbanização. É uma 

espécie diurna, que se alimenta de insetos (Santana et al. 2008).  

 
Figura 45: Exemplar de Ameivula colellifera 

Foto: Washington Vieira, 2019 
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Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888)  

 Nome popular: desconhecido  

Apenas um indivíduo foi avistado locomovendo-se sob o folhiço da mata 

durante a tarde após fortes chuvas. Este é um dos menores lagartos da região 

neotropical, sendo de difícil visualização devido ao seu pequeno tamanho 

assim como seus hábitos criptozóicos. Apesar disso, C. meridionalis é uma 

espécie comum em fragmentos de Floresta Atlântica da Paraíba (Santana et al. 

2008). Este lagarto não foi relatado nas entrevistas, o que era esperado devido 

aos fatores supracitados.   

 

Figura 46: Exemplar de Coleodactylus meriodionalis  encontrado no folhiço da mata na porção 
mais sombreada. 

Foto: Washington Vieira, 2019 

 

 

 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

Tropidurus hispidus (Spix, 1825)  

 Nome popular: Lagartixa.   

Esta é a segunda espécie mais abundante no parque, tendo sido 

registrada unicamente nas bordas da mata sempre associada à calçada que 

circunda parte da área. Neste ambiente os indivíduos foram registrados 

termorregulando em varias ocasiões tanto no inicio como no final da tarde. 

Trata-se de uma espécie bem comum sendo muito encontrada também em 

áreas peridomiciliares. Apresenta hábitos diurnos e alimenta-se de insetos 

(Freitas, 2015; Santana et al. 2008).  

 
Figura 47: Exemplar de Tropidurus hispidus. 

Foto: Washington Vieira, 2019. 
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11.1.3.2. Serpentes  

Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758)  

 Nome popular: desconhecido  

Apenas um indivíduo foi avistado no interior da mata locomovendo-se 

sob a serapilheira após fortes chuvas. Esta serpente apresenta hábitos 

criptozóicos sendo de difícil visualização no ambiente. Alimenta-se de 

centopeias e apresenta uma ampla distribuição podendo ser encontrada em 

vários biomas como o Cerrado, Caatinga e Amazônia (Pereira-Filho et al. 2017; 

Marques et al. 2001). É uma serpente comum em outras áreas de Floresta 

Atlântica da Paraíba, como a Mata do Buraquinho e os fragmentos do Campus 

da Universidade Federal da Paraíba (Pereira-Filho et al. 2017).  

 
Figura 48: Exemplar adulto de Tantilla melanocephala. 

Foto: Washington Vieira, 2019. 
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   Oxybelis aeneus (Wagler, 1824)     

Nome popular: Cobra Cipó   

Esta espécie foi registrada apenas uma vez durante o dia. Um espécime 

foi encontrado se locomovendo em vegetação arbustiva durante a tarde. Esta 

serpente é comum em fragmentos de Floresta Atlântica da Paraíba mesmo 

aqueles com alto grau de antropização e também em áreas urbanas (Pereira-

Filho et al. 2017; Santana et al. 2008).  Apresenta ampla distribuição podendo 

ser encontrada em vários ambientes e biomas do Brasil (Vanzolini et al. 1980).  

 
Figura 49: Exemplar de Oxybelis aeneus registrado na área do PNMC. 

Foto: Washington Vieira, 2019    
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Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758) 

Nome popular: Cobra Cipó.   

Esta foi a serpente mais comum encontrada na área. Três indivíduos 

foram registrados em situações diferentes. Um indivíduo foi registrado em um 

dos poços artificiais que se distribuem ao longo da área, um outro indivíduo foi 

registrado em vegetação arbustiva numa clareira e um ultimo indivíduo foi 

registrado quando se locomovia no solo da floresta, todos durante as primeiras 

horas da tarde. Esta serpente possui ampla distribuição e é comum nas áreas 

de Floresta Atlântica da Paraíba (Pereira-Filho et al. 2017). Apesar da ampla 

distribuição é uma espécie que depende do estrato arbóreo para se locomover 

e caçar (Pereira-Filho et al. 2017)    

 
Figura 50: Exemplar de Leptophis ahaetulla. 

Foto: Washington Vieira, 2019 
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Phylodryas olfersii (Lichtenstein, 1823)  

 Nome popular: Cobra Verde   

Espécie registrada uma única vez quando predava um jovem de Iguana 

iguana durante as primeiras horas da tarde. Esta espécie pode predar lagartos, 

anfíbios, aves e pequenos mamíferos, apresenta uma ampla distribuição 

geográfica estando presente na Caatinga e Cerrado e é uma das espécies 

mais comuns nas áreas de floresta atlântica da Paraíba sendo encontrada 

inclusive em áreas urbanizadas (Pereira-Filho et al. 2017; Santana et al. 2008).    

 
Figura 51: Exemplar de Philodryas olfersii. 

Foto: Washington Vieira, 2019 
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Figura 52: Registro de Philodryas olfersii predando juvenil de Iguana iguana. 

Foto: Ricardo Ambrósio 
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 Chironius flavolineatus (Boettger, 1885)  

 Nome popular: Cobra Cipó, Corre Campo  

Apenas um indivíduo foi registrado na área quando se locomovia no solo 

da floresta durante o fim da tarde. Trata-se de uma espécie bem comum na 

Floresta Atlântica da Paraíba, sendo encontrada em grande abundância em 

alguns fragmentos (obs. pess.). Possui ampla distribuição geográfica podendo 

ser encontrada na Caatinga e no Cerrado. Alimenta-se preferencialmente de 

lagartos e anfíbios (Freitas, 2015; Pereira-Filho et al. 2017).  

 
Figura 53: Exemplar de Chironius flavolineatus. 

Foto: Washington Vieira, 2019. 
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Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron &Duméril, 1854  

 Nome popular: Falsa Coral  

Nenhum exemplar desta espécie foi visualizado na área, porém esta 

espécie foi citada em 5 entrevistas como sendo uma serpente comum no local. 

Em outros fragmentos de Floresta Atlântica da Paraíba pode ser encontrada 

em abundância. Apresenta ampla distribuição geográfica sendo encontrada 

também no Cerrado e Caatinga (Vanzolini et al. 1980). Possui hábitos noturnos 

e alimenta-se de lagartos de pequenos mamíferos.  

 
Figura 54: Exemplar de Oxyrhopus trigeminus. 

Foto: Washington Vieira, 2019. 
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Boa constrictor Linnaeus, 1825     

Nome popular: Jibóia   

Esta espécie não foi avistada na área, porem foi citada em todas as 

entrevistas realizadas como sendo uma serpente comum no local, inclusive, 

com indivíduos sendo registrados na matriz urbana da cidade de Cabedelo. 

Trata-se de uma serpente de grande porte que apresenta ampla distribuição 

geográfica e se alimenta de uma ampla variedade de presas, como aves, 

mamíferos e répteis (Pereira-Filho et al. 2017). É uma espécie comum nas 

áreas de Floresta Atlântica da Paraíba podendo ser encontrada até na zona 

urbana da cidade de João Pessoa (obs. pess.).  

 
Figura 55: Exemplar de Boa constrictor. 

Foto: Washington Vieira, 2019. 
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Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820)  

 Nome popular: Cobra Coral, Coral Verdadeira   

A espécie não foi encontrada na área durante os trabalhos de campo, 

porém, foi relatada 5 vezes nas entrevistas. Trata-se da Cobra Coral mais 

comum do Nordeste sendo encontrada em abundancia nos fragmentos de 

Floresta Atlântica da Paraíba e mesmo em áreas urbanas da cidade de João 

Pessoa. É a única espécie potencialmente perigosa registrada na área do 

parque. Distribui-se na Floresta Atlântica e também na Caatinga, alimenta-se 

de pressas de corpo cilíndrico como outras serpentes e anfisbenideos (Pereira-

Filho et al. 2017).   

 
Figura 56: Exemplar de Micrurus ibiboboca. 

Foto: Washington Vieira, 2019 
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11.1.3.3. Anfíbios Anuros  

 Leptodactylus troglodytes (A. Lutzae, 1926)  

 Nome popular: Caçote  

Esta espécie de anfíbio foi bastante comum nas áreas alagadas, sendo 

visualizada em alta abundancia durante o dia às margens das lagoas, na borda 

e no interior da mata. Também foi registrada vocalizando nas bordas da mata. 

É uma espécie comum estando presente em outros fragmentos de Floresta 

Atlântica da Paraíba e em áreas urbanas. (Santana et al. 2008).  

 
Figura 57: Exemplar de Leptodactylus troglodytes. 

Foto Washington Vieira. 
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Leptodactylus fuscus (Schineider, 1799)  

  Nome popular: Caçote  

 

Espécie também bastante comum nas áreas alagadas da mata, tendo 

sido visualizada inúmeras vezes vocalizando durante o dia, porém, 

exclusivamente nas lagoas que ficam nas bordas da mata. É uma espécie bem 

comum, estando presente inclusive em áreas urbanas da cidade de João 

Pessoa (Santana et al. 2008).  

 
Figura 58: Exemplar de Leptodactylus fuscus. 

Foto Washington Vieira 
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Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826)  

Nome popular: Sapo Bebê  

 

Esta espécie não foi visualizada na área, porém, foi registrada através 

de sua vocalização em áreas alagadas no interior e nas bordas da mata. Trata-

se de uma espécie comum, estando presente em outros fragmentos da 

Floresta Atlântica da Paraíba e também em outros biomas como a Caatinga 

(Santana et al. 2008).  

 
Figura 59: Exemplar de Physalaemus cuvieri. 

Foto Washington Vieira 
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Dermatonotus mulleri (Boettger, 1885)  

   

Nome popular: desconhecido  

 

Um espécime foi registrado durante o dia quando se locomovia no solo 

da floresta após fortes chuvas. Não foi registrada atividade de vocalização 

desta espécie na área. Apresenta ampla distribuição podendo ser encontrada 

no Cerrado e na Caatinga. Na floresta Atlântica da Paraíba conta com registros 

na Mata do Buraquinho, Floresta Nacional de Cabedelo e Rebio Guaribas 

(Santana et al. 2008).  

 
Figura 60: Exemplar de Dermatonotus mulleri. 

Foto: Washington Vieira, 2019 
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Rhinella jimi (Stevaux, 2002)  

 Nome popular: Sapo Cururu  

Espécie visualizada apenas uma vez na borda da mata, no final da 

tarde, não tendo sido registrada atividade de vocalização. É a espécie mais 

comum do gênero, sendo encontrada com certa frequência em áreas urbanas e 

em vários fragmentos de Floresta Atlântica da Paraíba (Santana et al. 2008).   

 
Figura 61: Exemplar de Rhinella jimi. 

Foto: Washington Vieira, 2019 
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 11.1.4 - Discussão  

 O conjunto de dados primários e secundários mostra que o Parque 

Natural Municipal de Cabedelo é uma área importante para a herpetofauna da 

Floresta Atlântica da Paraíba, não apenas por se tratar de um dos poucos 

remanescentes de restinga do Estado, mas também, por possuir uma 

interessante riqueza herpetofaunística. Os dados primários mostram que a área 

abriga 8 espécies de serpentes, 8 de lagartos e 5 de anfíbios anuros. 

Entretanto, estes números estão claramente subestimados tendo em vista a 

elevada riqueza de outros fragmentos de Floresta Atlântica do estado, assim 

como o pouco esforço amostral realizado na área. Um levantamento feito na 

Coleção Herpetológica da Universidade Federal da Paraíba (CHUFPB), como 

parte complementar da metodologia deste estudo, adiciona à lista de espécies 

da área 8 anfíbios anuros, 5 lagartos e 1 serpente (Quadro 9) 

 

Quadro 9: Espécies de répteis e anfíbios registrados na CHUFPB com procedência do 
município de Cabedelo. 

Répteis Localidade de ocorrência 
  

Epicrates assisi Praia do Poço 

Dryadosaura nordestina Floresta Nacional de Cabedelo 

Gymnodactylus darwinii Cabedelo (sem localidade precisa) 

Norops ortonii Cabedelo (sem localidade precisa) 

Psychosaura macrorhyncha Ponta de Campina 
  

Anfíbios  

  

Boana albomarginata Cabedelo (sem localidade precisa) 

Dendropsophus braneri Floresta Nacional de Cabedelo 

Leptodactylus chaquensis Floresta Nacional de Cabedelo, Ponta de Campina 

Pithecopus nordestinus Floresta Nacional de Cabedelo 

Pleurodema diplolister Floresta Nacional de Cabedelo 

Rhinella granulosa Cabedelo (sem localidade precisa) 

Scinax ruber Ponta de Campina 

Fonte: Resultante de dados secundários levantados pelos pesquisadores (2019). 
 

As espécies registradas no acervo da UFPB devem ser consideradas 

como parte integral da herpetofauna do Parque Natural Municipal de Cabedelo, 

uma vez que se tratam de espécies de ampla ocorrência e que podem inclusive 

serem encontradas em áreas urbanizadas das cidades de Cabedelo e João 

Pessoa. É importante ressaltar que a área do Parque Natural Municipal de 
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Cabedelo é próxima à Floresta Nacional do mesmo município, também 

conhecida como Mata do Amém. Estas áreas antes da exploração e 

fragmentação eram um único conjunto florestal caracterizado como Matas de 

Restingas (Thomas & Barbosa, 2008), dessa forma, mesmo hoje estas áreas 

estando fragmentadas, devem ser consideradas complementares em termos 

de herpetofauna e mesmo em termos ambientais. Na Flona de Cabedelo, não 

restaram porções típicas de tabuleiros ou mesmo de restingas arbustivas, 

porém a porção florestal é mais preservada e de maior porte do que a 

encontrada na área de estudo; já na área do Parque Natural ainda ocorrem 

restingas de solos brancos e arenosos com presença de bromélias de solo e 

gramíneas. Estes dois remanescentes florestais, são testemunhos de um 

outrora exuberante e diverso ecossistema, muito reduzido atualmente na costa 

do estado da Paraíba. 

Analisando a composição faunística da área de estudo (dados primários 

e dados secundários), constata-se que até o momento, não foram encontradas 

espécies emaçadas, nem espécies raras, com distribuição restrita ou 

endêmicas da Floresta Atlântica. Todas as espécies são ampla distribuição 

sendo inclusive encontradas em outros biomas como a Caatinga e o Cerrado, 

assim como em vários outros fragmentos de Floresta Atlântica da Paraíba 

(Santana et al. 2008; Pereira-Filho et al. 2017). É provável que a ausência de 

espécies raras, ameaçadas e endêmicas se dê pelo alto grau de devastação 

que a área apresenta, limitando assim a riqueza de espécies e restringindo-a 

apenas à espécies mais generalistas e menos exigentes ambientalmente. 

O grupo menos diverso na área, os anfíbios anuros, apresentou 5 

espécies que são comuns em várias áreas da Paraíba. Durante as campanhas 

na estação seca, nenhum anfíbio anuro foi registrado, porém, durante a 

estação chuvosa, uma grande porção da área foi inundada formando lagoas 

temporárias na borda, assim como no interior da mata; estas lagoas são 

fundamentais para a manutenção das espécies de anfíbios anuros da área 

(Figuras 63 e 64). Ainda sobre as lagoas formadas na área de estudo; a 

formação de lagoas temporárias era comum em grande parte da costa do 
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município de Cabedelo, porém, com o desenvolvimento da cidade, muitos 

locais onde estas lagoas eram comuns foram aterrados ou deram espaço para 

a construção civil. Nestes corpos d`água, habitavam muitas espécies não 

apenas de anfíbios, mas de aves e peixes que atualmente estão cada vez mais 

restritas á áreas menores e com menos qualidade ambiental. 

 
Figura 62: Poça de grande tamanho formada no interior da mata. Habitat de Leptodactylus 

troglodytes. 
Fonte: Ambrosio, 2019. 

 

 

Fonte: Ambrosio, 2019. 
 
 
 
 

Figura 63: Área de tabuleiro completamente alagada. Hábitat de Physalaemus 
curvieri. 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

 
Figura 64: Lagoa temporária de grande porte na borda da mata. 

Fonte: Ambrosio, 2019. 
 

A inundação em várias áreas do PNMC é fundamental para a dinâmica 

reprodutiva dos anfíbios anuros do local. As 5 espécies foram escutadas 

vocalizando em quase todas as lagoas, sendo Physalaemus curvieri a espécie 

mais escutada. Certamente o número de anfíbios nestas lagoas é maior do que 

o registrado. 

A fauna de lagartos do Parque Municipal Natural Cabedelo é formada 

por espécies comuns e encontradas em outros fragmentos de Floresta 

Atlântica da Paraíba. São espécies que são pouco exigentes quanto ao 

ambiente podendo habitar áreas bem alteradas. O lagarto Iguana iguana 

(Iguana) e Salvator merianae (Tejuaçu) foram mencionados como de interesse 

cinegético, sendo consumidos pela população local em algumas ocasiões não 

muito frequentes. De forma similar, a fauna de serpentes também é formada 

por espécies comuns. Não foi relatada nenhuma espécie de interesse 

cinegético. Entre as espécies registradas apenas duas, Micrurus ibiboboca 

(Coral Verdadeira) e Philodryas olfersii (Cobra Verde) representam espécies 

potencialmente perigosas para os seres humanos, porém, o risco de acidentes 

com estas espécies é muito baixo (Pereira-Filho et al. 2017). Durante as 

entrevistas, foi citado que as espécies de serpentes do local de estudo são alvo 

de matança indiscriminada por parte de pessoas que frequentam, sem 
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autorização, a área do PNMC. Tal prática criminosa é muito frequente no 

Estado inteiro, sendo esta uma das principais ameaças às serpentes (Pereira-

Filho et al. 2017). 

Nenhuma espécie de jacaré ou quelônio foi registrada na área, também 

não há nenhum registro destes componentes da herpetofauna na UFPB para a 

cidade de Cabedelo e redondezas, entretanto, durante as entrevistas, foi citada 

a presença de jacarés e cágados no rio Paraíba, inclusive com resgates de 

Jacarés do Papo Amarelo (Caiman latirostris) em áreas próximas ao Parque 

Natural Municipal de Cabedelo; dessa forma é possível que ocorram Jacarés 

na área de estudo durante a estação chuvosa, uma vez que as lagoas que se 

formam no local de estudo seriam ambientes propícios para esta espécie. 

Somando todos os dados a herpetofauna do Parque Natural Municipal 

de Cabedelo apresenta 21 espécies (Quadro 9). Estes números são baixos 

quando comparado com o de outros fragmentos litorâneos de Floresta 

Atlântica. Entretanto, o Parque Natural Municipal de Cabedelo representa um 

dos poucos remanescentes de restingas do litoral norte, situando-se ainda 

numa condição muito particular que é estar inserido dentro da matriz urbana da 

cidade de Cabedelo. Dessa forma, á área funciona como refúgio para muitas 

espécies não apenas da herpetofauna mas também avifauna e mastofauna, 

que habitam a cidade de Cabedelo e circunvizinhança. A transformação da 

área em Parque Municipal é de estrema valia e importância, uma vez que 

garantirá a preservação de uma área de mata de restinga assim como a fauna 

associada a este ecossistema. 
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11.2. AMEAÇAS E PROBLEMAS AMBIENTAIS PARA A 

HERPETOFAUNA 

A área do Parque Natural Municipal de Cabedelo apresenta vários 

problemas ambientais que se distribuem por toda a área do remanescente 

florestal. Esta problemática vem alterando a qualidade ambiental da área, 

causando um empobrecimento da riqueza da fauna e flora. Para a implementação 

do PNMC é necessário sanar estes problemas para que seja assegurada a 

manutenção da herpetofauna local. Os problemas ambientais constatados foram 

os seguintes: 

1. Presença de pessoas não autorizadas vagando pela área do PNMC. O 

fluxo de pessoas na área é intenso e isto pode causar o afugentamento de 

espécies sensíveis à presença de pessoas. Foi constatado também a 

utilização da área para a pratica de esportes por parte dos moradores das 

redondezas. 

2. Grande acúmulo de lixo em toda área do PNMC. Uma grande limpeza deve 

ser feita em toda área do parque. O lixo encontrado é de natureza orgânica 

(restos de comida) e inorgânica. O lixo inorgânico varia desde restos de 

eletrodomésticos como geladeiras e fogões até restos de veículos de 

transporte como motocicletas. O lixo na área pode ser consumido por 

algumas espécies da herpetofauna como o lagarto Tejuaçu que pode ser 

contaminado diretamente pelo lixo doméstico. É possível também que 

substancias presentes em componentes eletrônicos poluam as águas das 

lagoas temporárias que se formam durante as chuvas, contaminando 

assim as espécies de anfíbios anuros. 

3. Queimadas e desmatamento foram vistos em grande parte da área, 

principalmente na porção de floresta mais alta (Figura  66). Fogueiras 

também foram vistas em alguns locais assim como muitas garrafas de 

vidro que quando aquecidas pela luz solar podem causar focos de 

incêndios. Contatou-se também a retirada de madeira em vários locais da 

mata, prejudicando a cobertura vegetal. Alguns elementos da herpetofauna 
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utilizam os estratos arbóreos para se locomover e se alimentar, como as 

serpentes Leptophis ahaetulla e Oxybelis aeneus. O sombreamento 

causado pelo dossel no solo da floresta também é afetado prejudicando 

assim espécies que habitam o folhiço da floresta e são dependentes de 

locais sombreados como o lagarto Coleodactylus meridionalis e o sapo 

Dermatonotus  mulleri  

4. Outro fator que chama a atenção na área de estudo é a condição precária 

que a cerca que delimita a área se encontra (Figura 66). Em muitos locais 

esta cerca esta em péssimas condições ou mesmo inexiste. Dessa forma a 

entrada de pessoas e animais domésticos é frequente e sem nenhum 

controle. 

5. Durante os estudos de campo, verificou-se que ocorrem atropelamentos na 

BR 230 de algumas espécies da herpetofauna, como os lagartos Iguana 

iguana e Salvator merianae. Estas  espécies que habitam a área do parque 

conseguem sair facilmente do local uma vez que a já citada cerca que 

delimita a área esta em péssimas condições, sendo possível a saída de 

animais da área do PNMC que que tentam cruzar a via de transito. 

 

 
Figura 65: Cerca que delimita a área do PNMC. Trecho em péssimas condições, sem grade e com 

partes destruídas. 

Foto: Ferreira, 2019. 
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Foto: Ferreira, 2019 

 

11.3. AVES 

A Mata Atlântica é uma estreita faixa florestal localizada ao longo da costa 

do Brasil que se estende por mais de 4000 km, sendo bastante heterogênea 

quanto a seus tipos florestais (THOMAS, 2008). Trata-se de um bioma composto 

por um complexo de formações florestais úmidas e outras fisionomias, que 

abrange 17 estados brasileiros, o leste do Paraguai e na Província de Misiones, 

Argentina, em um território de mais de 1.300.000 km2. 

Originalmente, a Mata Atlântica recobria cerca de 1.1 milhões de km², 

correspondendo a 12% da área territorial do Brasil (SOS MATA ATLÂNTICA, 

1998). Atualmente, graças à intensa ocupação e exploração iniciada ainda do 

período colonial e exercida de forma contínua até a atualidade, a região está 

reduzida a menos de 16% de sua formação original (RIBEIRO et al. 2009).   

Em respeito à sua biodiversidade, a Mata Atlântica abriga cerca de 20.000 

espécies vegetais, que corresponde a mais de 30% da flora nacional, além de 

cerca de 900 espécies de aves, 280 de mamíferos, 380 de anfíbios e 200 de 

répteis. É também o bioma com o maior número de espécies ameaçadas de 

Figura 66: Detalhe de uma grande área queimada encontrada no parque. Os incêndios foram 
vistos em pelo menos 4 ocasiões nos trabalhos de campo. 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

162 
 

extinção, com cerca de 190 vertebrados e também o com maior grau de 

endemismo, representado por cerca de 42% dos vertebrados silvestres, 52% das 

espécies arbóreas, 74% das bromélias, 80% dos primatas e 92% dos anfíbios 

(CAMPANILI & SCHAFER, 2010). 

Desse modo, em relação a avifauna da Mata Atlântica mostra-se como um 

dos domínios mais representativos em níveis de riqueza de aves, com cerca de 

682 espécies de aves (STOTZ, et al. 1996), das quais 112 são endêmicas e 98 

táxons estão ameaçados de extinção (SILVEIRA & STRAUBE, 2008). Segundo 

Silva et al. (2003) existem quatro áreas de endemismo, baseadas em 

passeriformes, na Floresta Atlântica. Uma delas, o Centro de Endemismo 

Pernambuco, que inclui as florestas situadas ao norte do Rio São Francisco entre 

os Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, abrigando 

434 espécies de aves, excluindo-se as aves marinhas (RODA, 2003). Destas, um 

total de 27 táxons são endêmicos a esta região e 24 estão incluídos em alguma 

categoria de ameaça do Ministério do Meio Ambiente (RODA, 2003). 

Nesse sentido, muitos dos remanescentes de Floresta Atlântica vêm 

sofrendo com a pressão antrópica acelerada, causada pela fragmentação de 

habitat, onde um dos principais fatores é a especulação imobiliária. Com isso, 

uma das principais ferramentas de combate ao acelerado processo de 

devastação da biodiversidade, nessas áreas costeiras, é a criação de unidades de 

conservação, para que tais áreas sejam mais fiscalizadas e mais protegidas. 

Portanto, a criação do Parque Natural Municipal de Cabedelo se mostra como 

uma alternativa viável para a garantia da proteção da avifauna e de toda a biota 

associada, garantido que as futuras gerações locais não sofram com a perda de 

mais um fragmento florestal urbano de Restinga, onde isso ocasionaria muitos 

danos sociais e ambientais, tanto a população quanto à biodiversidade regional, 

devido esta área comportar algumas espécies importantes para a garantia dos 

serviços ambientais locais.  
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11.3.1- Metodologia 

O estudo foi realizado no ano de 2019, no mês de fevereiro entre os dias 

17 a 22 e em Julho, entre os dias 15 a 21. Dessa forma, foram realizadas 

campanhas nos períodos seco e chuvoso (Campbell & Christman, 1982; Martins 

& Oliveira, 1998), totalizando 12 dias de amostragens, com um esforço amostral 

de 36 horas para todo o estudo. 

Para a obtenção dos dados da avifauna na área do Parque Natural 

Municipal de Cabedelo, foram realizadas buscas ativas por meio da metodologia 

de Pontos de escuta (REYNOLDS, 1980), onde o observador se desloca pelos 

pontos anotando as espécies observadas e ouvidas no decorrer do transecto, 

permanecendo parado por 15 minutos em cada ponto. Tendo deslocamento para 

o ponto seguinte logo após transcorrido o tempo de espera. Foram realizados 24 

pontos, divididos em três transectos de oito pontos, com raio fixo de 200m de 

distância por ponto de escuta.  

11.3.2 - Composição e Riqueza da Avifauna 

Por meio do método aplicado, foi possível o registro de 61 espécies de 

aves, distribuídas em 30 famílias e 15 ordens (Figura 68).  

As famílias mais significativas foram Tyrannidae (10 espécies), em primeiro 

lugar, Thraupidae (8 espécies) em segundo e Columbidae (4 espécies), em 

terceiro (Figura 68). 

Observando o uso de habitat, temos, 34 espécies que não dependem de 

ambiente florestal para suas necessidades ecológicas, 22 semidependentes de 

ambientes florestais e 4 dependentes (Imagens - 1,2,3) de floresta (Silva, 2017) 

(Figura 69). 
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Figura 67: Tolmomyias flaviventris (bico-chato-amarelo). Espécie dependente florestal. 
Foto: Wylde, 2019. 

 

 

Figura 68: Amazilia fimbriata (beija-flor-de-garganta-verde). Espécie dependente florestal. 
Wylde, 2019. 
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Figura 69: Pheugopedius genibarbis (garrinchão-pai-avô). Espécie dependente florestal. 

Wylde, 2019. 
 

Com relação ao grau de sensitividade à antropização, foram registradas 51 

espécies caracterizadas como de baixo grau e 10 de médio grau (Stotz, 1996).    

Não foram registradas espécies constantes nas listas de fauna ameaçada 

de extinsão nacional e internacional (MMA, 2014; IUCN, 2018).  

Das 61 espécies, seis (Rupornis magnirostris, Caracara plancus, Forpus 

xanthopterygius, Eupethomena macroura, Chlorostilbon lucidus e Amazilia 

fimbriata) (Figuras – 68 a 70), constam na lista da CITES (2016) como especies 

que são vulneráveis as intervençoes antropicas.  

Quadro 10: Lista de espécies da Avifanua encontradas no Parque Natural Municipal de Cabedelo, 
com o tipo de registro metodológico, Uso de Habitat e Status de Conservação. 

NOME DO TÁXON NOME COMUM 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

ENDEMISMO U.H SENSITIVIDADE 
MÉTODO DE 

AMOSTRAGEM IUCN MMA CITES 

Tinamiformes                 

Tinamidae                 

Crypturellus parvirostris inambu-chororó   -     1 B PE 

Anseriformes                 

Anatidae                 

Dendrocygna viduata irerê   -     1 B PE 

Pelecaniformes                 

Ardeidae                 

Butorides striata socozinho   -     1 B PE 

Bubulcus ibis garça-vaqueira   -     1 B PE 
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Ardea alba garça-branca   -     1 B PE 

Cathartiformes                 

Cathartidae                 

Cathartes aura 
urubu-de-cabeça-

vermelha   -     1 B PE 

Cathartes burrovianus 
urubu-de-cabeça-

amarela   -     1 M PE 

Coragyps atratus urubu   -     1 B PE 

Accipitriformes                 

Accipitridae                 

Rupornis magnirostris gavião-carijó   - II   1 B PE 

Falconiformes                 

Falconidae                 

Caracara plancus carcará   - II   1 B PE 

Charadriiformes                 

Charadriidae                 

Vanellus chilensis quero-quero   -     1 M PE 

Jacanidae                 

Jacana jacana jaçanã   -     1 B PE 

Columbiformes                 

Columbidae                 

Columbina minuta 
rolinha-de-asa-

canela   -     1 B PE 

Columbina talpacoti rolinha   -     1 B PE 

Patagioenas speciosa pomba-trocal   -     2 M PE 

Leptotila verreauxi juriti-pupu   -     2 M PE 

Psittaciformes                 

Psittacidae                 

Forpus xanthopterygius tuim   - II   1 B PE 

Cuculiformes                 

Cuculidae                 

Crotophaga ani anu-preto   -     1 B PE 

Guira guira anu-branco   -     1 B PE 

Apodiformes                 

Trochilidae                 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura   - II   1 B PE 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-
bico-vermelho   - II   2 B PE 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-

garganta-verde   - II   2 B PE 

Coraciiformes                 

Alcedinidae                 

Chloroceryle americana 
martim-pescador-

pequeno   -       M PE 

Galbuliformes                 

Galbulidae                 

Galbula ruficauda ariramba   -     2 B PE 

Bucconidae                 

Nystalus maculatus 
rapazinho-dos-

velhos   -     2 M PE 
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Piciformes                 

Picidae                 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno   -     2 B PE 

Passeriformes                 

Thamnophilidae                 

Formicivora grisea 
papa-formiga-

pardo   -     2 B PE 

Rhynchocyclidae                 

Tolmomyias flaviventris 
bico-chato-

amarelo   -     3 B PE 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio   -     2 B PE 

Tyrannidae                 

Camptostoma 
obsoletum risadinha   -     1 B PE 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-

barriga-amarela   -     2 B PE 

Phyllomyias fasciatus piolhinho   -     2 M PE 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi   -     1 B PE 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro   -     1 B PE 

Megarynchus pitangua neinei   -     2 B PE 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-

penacho-vermelho   -     2 B PE 

Tyrannus 
melancholicus suiriri   -     1 B PE 

Empidonomus varius peitica   -     2 B PE 

Fluvicola nengeta 
lavadeira-
mascarada   -     1 B PE 

Vireonidae                 

Cyclarhis gujanensis pitiguari   -     2 B PE 

Hirundinidae                 

Stelgidopteryx ruficollis 
andorinha-
serradora   -     1 B PE 

Progne tapera 
andorinha-do-

campo   -     1 B PE 

Troglodytidae                 

Troglodytes musculus corruíra   -     1 B PE 

Pheugopedius 
genibarbis garrinchão-pai-avô   -     3 B PE 

Polioptilidae                 

Polioptila plumbea 
balança-rabo-de-

chapéu-preto   -     2 M PE 

Turdidae                 

Turdus leucomelas sabiá-branco   -     2 B PE 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira   -     1 B PE 

Mimidae                 

Mimus gilvus sabiá-da-praia   -     1 B PE 

Passerellidae                 

Ammodramus 
humeralis tico-tico-do-campo   -     1 B PE 

Thraupidae                 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento   -     2 B PE 

Tangara palmarum 
sanhaço-do-

coqueiro   -     2 M PE 

Tangara cayana saíra-amarela   -     1 M PE 
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Volatinia jacarina tiziu   -     1 B PE 

Tachyphonus rufus pipira-preta   -     3 B PE 

Dacnis cayana saí-azul   -     2 B PE 

Coereba flaveola cambacica   -     2 B PE 

Sporophila nigricollis baiano   -     1 B PE 

Icteridae                 

Molothrus bonariensis chupim   -     1 B PE 

Fringillidae                 

Euphonia chlorotica fim-fim   -     2 B PE 

Euphonia violacea gaturamo   -     3 B PE 

Estrildidae                 

Estrilda astrild bico-de-lacre   -     1 B PE 

B = Baixa; M = Média; PE = Ponto de Escuta 

Quadro 11: Quantitativo da riqueza de espécies por família e ordem taxonômicas, das espécies 
espécies da Avifanua encontradas no Parque Natural Municipal de Cabedelo, com o tipo de 

registro metodológico, Uso de Habitat e Status de Conservação. 

 

Fonte: Wylde, 2019. 
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Quadro 12: Quantitativo das espécies de aves por categoria de uso de habitat, encontradas no 
Parque Natural Municipal de Cabedelo, com o tipo de registro metodológico, Uso de Habitat e 

Status de Conservação. 

 

Fonte: Wylde, 2019. 

 
 

Quadro 13: Quantitativo das espécies de aves caracterizadas pelo grau de antropização, 
encontradas no Parque Natural Municipal de Cabedelo, com o tipo de registro metodológico, Uso 

de Habitat e Status de Conservação. 

 
Wylde, 2019. 
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11.3.3 – Discussão 

Comparando nossos resultados com a lista mais atual de espécies de aves 

para o estado da Paraíba (Marinho, 2014), foram registradas mais de 18%  das 

espécies listadas para o estado, um dado de grande significância para o estudo, 

levando em consideração que a área apresenta um estado de conservação de 

sua vegetação condizentes com um alto nível de fragmentação de habitat e com 

várias praticas que inviabilizam a conservação. Um indício dessa realidade é a 

maior proporção de aves que se beneficiam com a antropização, ou seja, aves 

que não dependem de ambientes florestados para a sua ocorrência.  

O grau de sensitividade às pertubações de ordem antrópica (STOTZ et al., 

1996), com relação as aves, é um parâmetro de avaliação ambiental de alta 

importância, visto que o local de estudo se localiza no domínio da Mata Atlântica, 

um dos mais ameaçados do mundo, com menos de 16% da sua cobertura original 

remanescente e composto muitas vezes por pequenas manchas de vegetação, 

menores que 50 ha, apresentando florestas secundárias ou em recuperação 

(RIBEIRO et al., 2009; TEIXEIRA et al., 2009). Desse modo, algumas 

pertubações de ordem antrópica são agentes de influência direta na saúde das 

comunidades de aves, as caracterizando como indicadores em diversos estudos, 

como por exemplo, que correlacionam os impactos da fragmentação e seus 

efeitos sobre as comunidades, (MARZLUFF; BOWMAN; DONNELLY, 2001; 

SCHROEDER et al., 2012; GOULART et al., 2013). Com nossos dados, podemos 

ver que a comunidade registrada é composta por 84% (s=51 sp.) de espécies com 

baixa sensitividade à fatores antropogênicos e 16% (s=10 sp.) apresentam média 

sensitividade. Dessa forma, deixando evidenciada que a comunidade avifaunística 

existente na área não é composta das espécies que apresentam uma alta 

demanda por ambientes mais conservados. Ao mesmo tempo em que o PNMC se 

apresenta como sendo um ambiente propricio a servir de habitat para toda a 

avifauna que vem sofrendo uma forte pressão antrópica na região.  

A definição do status de espécies ameaçadas de extinção apoiou-se na 

Portaria nº 444 (MMA, 2014). Seguindo a classificação utilizada pelo Ministério do 

Meio Ambiente, são consideradas como ameaçadas, as espécies que se 
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enquadram nos seguintes critérios: criticamente em perigo; em perigo; e 

vulnerável. Para as espécies consideradas globalmente ameaçadas ou quase 

ameaçadas, adotou-se a classificação da Internacional Union for Conservation 

Nature (IUCN, 2018). Seguindo a classificação utilizada pela IUCN, são 

consideradas como ameaçadas as espécies que se enquadram nos seguintes 

critérios: criticamente em perigo; em perigo; vulnerável e quase ameaçada. Nesse 

sentido, nenhuma das espécies registradas se apresenta enquadrada em alguma 

das categorias supracitadas. Isso não significa que espécies ameaçadas não 

utilizam a área, mas que não foram registradas presença durante o período de 

pesquisa.  

11.3.4 - Ameaças e Problemas Ambientais para a Avifauna 

Diversos problemas de cunho ambiental foram constatados na área do 

Parque Natural Municipal de Cabedelo. Dentre estes, foram os seguintes: 

✓ A presença de pessoas sem autorização para adentrarem à área e que 

utilizam o ambiente para práticas religiosas de umbanda, onde estas 

praticam rituais com animais e promovem a proliferação de lixo no local, 

deixando resíduos sólidos pela área; 

✓ Acumulo de lixo desordenado e o mau gerenciamento por parte dos 

representantes que são responsáveis pela manutenção da área; 

✓ Queimadas e desmatamento, duas das maiores ameaças a uma unidade 

de conservação.  

✓ Falta de fiscalização, onde torna a área mais propícia à ser utilizado 

desordenadamente e promove a falta de segurança, tanto para quem 

utiliza a área como para a comunidade local. Alguns relatos de moradores 

locais sugerem que a área é utilizada por usuários de entorpecentes, nos 

mais variados horários do dia. 

✓ A caça, uma prática inimiga da conservação. Foram relatados que vários 

caçadores utilizam a área para a pratica, devido ainda possuir algumas 

espécies como rolinhas (Columbinas sp.), que são alvo desses caçadores; 
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✓ Condições precárias das cercas do entorno da área, promovendo o fluxo 

constante de pessoas sem nenhum controle de quem adentra e sai do 

local.  

11.4. MASTOFAUNA 

O Brasil ocupa cerca de metade do continente sul-americano, abrangendo 

com isso uma significativa diversidade climática, multiplicidade de biomas e como 

consequência, uma ampla biodiversidade. Desse modo, o país possui um lugar de 

destaque no mundo no que se refere a riqueza de espécies (IUCN 2019). Ele 

contribui com cerca de 14% da biota reconhecida mundialmente (Costa et al. 

2005). Dentro desse contexto, os mamíferos contribuem com mais de 720 

espécies reconhecidas, pertencentes a 12 ordens (ICMBio/MMA 2018). 

Os pequenos mamíferos estão entre os grupos de vertebrados menos 

conhecidos na região neotropical (Paglia et al. 2012). Das espécies mais 

estudadas até as informações sobre biologia e distribuição são, muitas vezes, 

preliminares. Os mamíferos de médio porte, na ausência dos mamíferos de 

grande porte, desempenham função como reguladores do topo à base da cadeia 

alimentar, principalmente por possuírem muitas espécies-chave. Ao mesmo 

tempo, eles são os mais suscetíveis à perda de floresta e os primeiros a 

desaparecer com o avançado progresso de fragmentação (Watling e Donnelly 

2007, Silva e Mendes Pontes 2008). Os morcegos, em sua forma atual, estão na 

Terra por mais de 52 milhões de anos e durante esse período se diversificaram 

em pelo menos 1.232 espécies existentes, com uma diversidade incrivelmente 

rica de hábitos comportamentais, de poleiro e de alimentação (Simmons et al. 

2008, Patterson et al. 2003). 

De maneira geral, dentre os grupos da fauna, os mamíferos podem ser 

considerados indicadores da qualidade ambiental, uma vez que características 

como presença/ausência, abundância e sucesso reprodutivo de algumas espécies 

podem indicar a sustentabilidade ambiental da área estudada (Ceballos e Ehrlich 

2002; Jorge et al. 2013). Além disso, os mamíferos formam um importante grupo, 

tanto em termos de biomassa quanto em termos de ocupação de nichos 
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ecológicos. Devido à variedade de formas e funções que apresentam, os 

representantes da mastofauna fornecem uma gama de serviços ecológicos 

essenciais para a manutenção dos ecossistemas. Além de regular o tamanho 

populacional de outros organismos, por exemplo, os mamíferos apresentam 

espécies essenciais para a polinização e dispersores de sementes, de uma 

variedade de plantas, economicamente e ecologicamente importantes. 

Os mamíferos estão intimamente interligados aos ambientes em que 

habitam, sendo considerados bons indicadores do estado de conservação local, 

pois as alterações do habitat acarretam na mudança significativa na composição e 

estrutura das comunidades. Neste aspecto, o grau de ameaça e a importância 

ecológica do grupo tornam evidente a necessidade de incluir informações sobre a 

mastofauna em inventários e diagnósticos ambientais (Pardini et al. 2003). 

O bioma Mata Atlântica é considerado um hotspot de riqueza de 

mamíferos, possuindo pelo menos 280 espécies reconhecidas. Dentro destas, 

das espécies continentais, 31 são endêmicas e 53 ameaçadas de extinção 

(ICMBio/MMA 2018). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada 

de Extinção são citados mais de 15 tipos de ameaça como causadoras do 

declínio dos mamíferos ameaçados, com a maioria absoluta das espécies 

ameaçadas citada para o bioma Mata Atlântica (53%) e representada pela perda 

e fragmentação de hábitat decorrentes de atividades agropecuárias (34% das 

espécies). A caça e a perseguição (atividades ilegais) também aparecem em 

posição de destaque, com 26% das espécies citadas (ICMBio/MMA 2018). 

Esse bioma está distribuído predominantemente ao longo da costa do 

Brasil, que é também a região com maior pressão antrópica histórica do país, em 

razão de sua exploração ter iniciado desde o período colonial. Ele se estende por 

mais de 4000 km, sendo bastante heterogêneo quanto a seus tipos florestais 

(Thomas 2008). Trata-se de um bioma composto por um complexo de formações 

florestais úmidas e outras fisionomias, que abrange 17 estados brasileiros, o leste 

do Paraguai e na Província de Misiones, Argentina, em um território de mais de 

1.300.000 km². O estado da Paraíba possui um território de 56.468,435km², sendo 

8% inseridos em Mata Atlântica e os demais 92% correspondem ao bioma 
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Caatinga, possui 3.766.528 habitantes, 223 municípios e densidade demográfica 

de 66,7 habitantes/km² (Brasil 2018). A Paraíba foi palco de intensa atividade 

agropecuária, principalmente plantio de café e cana-de-açúcar. Este último ainda 

compõe majoritariamente o cenário atual da paisagem e que culminaram na 

redução da cobertura vegetal do estado a pouco menos de 9,2% do original 

(Fundação SOS Mata Atlântica/INPE 2017). Apesar disso, ainda são encontrados 

remanescentes relictuais de vegetação, incluindo áreas próximas da costa. 

Com a crescente taxa de perturbações humanas se torna mais difícil 

compreender as relações entre os mamíferos e seus ambientes naturais. Na Mata 

Atlântica do Nordeste do Brasil, esse problema é ainda mais crítico, uma vez que 

apresenta o maior nível de perda florestal devido à urbanização, caça e 

plantações históricas e contínuas de cana-de-açúcar (Barreto 2013). Essa região 

fica localizada ao norte do rio São Francisco, é denominada de Centro de 

Endemismo de Pernambuco (Figura 71), e reconhecida como um importante 

centro de endemismo da América do Sul, o cenário é mais preocupante, uma vez 

que restam apenas 8% do remanescente original (Fundação SOS Mata 

Atlântica/INPE 2017). 
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Figura 70: Mapa do Centro de Endemismo de Pernambuco, evidenciando essa biorregião 

geográfica da Mata Atlântica localizada ao norte do Rio São Francisco e os quatro Estados que a 
compõe. 

Fonte: Beltrão, 2019. 

 

11.4.1 Método 

O estudo da mastofauna baseou-se na busca de informações de base, ou 

seja, dados secundários, àqueles disponíveis na literatura especializada alusiva 

aos mamíferos terrestres da Mata Atlântica da Paraíba, principalmente da cidade 

de João Pessoa e região metropolitana. O diagnóstico incluiu informações sobre a 

ocorrência, real ou potencial, das espécies no município da Paraíba e, quando 

necessário, incluindo o recorte espacial (geográfico) citado acima, que é de maior 

amplitude e permite o aproveitamento de informações desde que coerentes com 
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os padrões de vegetação e distribuição das espécies com aqueles contemplados 

pelo PNMC. 

Nesses parâmetros e critérios estruturou-se uma lista de ocorrência de 

espécies, considerando pesquisa nas seguintes fontes: (1) Nunes (2018); (2) 

Albuquerque (2016); (3) Magalhães (2016); (4) Percequillo et al. (2007). 

Para a avaliação do status de conservação das espécies baseou-se no 

âmbito Nacional pelo ICMBio/MMA (2018) (Lista Nacional das Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção) e no âmbito internacional pela IUCN (2019) 

(International Union for Conservation of Nature). 

Ainda, para os mamíferos terrestres foram amostrados por métodos 

complementares: busca ativa e busca por vestígios, além de registros através de 

conversa informais com pessoas próximas da área do estudo, seja porque 

trabalha na área, como os guardas municipais ou moradores das regiões 

adjacentes ao fragmento. Apesar de serem metodologias não invasivas, são 

consideradas eficientes e bem aceitas pela comunidade científica. Foram 

realizadas buscas aleatórias durante 10 dias, sendo cinco na estação seca 

(maio/2019) e cinco na estação chuvosa (agosto/2019), nas três fitofisionomias 

reconhecidas no fragmento (Figuras 72 - a, b e c) ao longo das trilhas e 

adjacências dentro do PNMC. A busca por registros diretos e/ou indiretos 

(vestígios) das espécies de mamíferos de pequeno e médio porte é realizada por 

meio de visualização direta de pegadas, pelos, tocas, fezes, carcaças, 

vocalizações, entre outros vestígios, identificados com auxílio de guia (Borges e 

Tomás 2004, Azevedo e Lemos 2012). Também foram considerados registrados 

de encontros ocasionais de mamíferos encontrados durante o percurso de 

deslocamento e vias de acesso até o PNMC, tanto no período diurno quanto no 

noturno. Esses registros foram contabilizados como encontros ocasionais e 

acrescidos à listagem final de espécies presentes ou com potencial para 

ocorrência na área (Figura 72). 
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Figura 71: As três fitofisionômias (a, b e c) reconhecidas na área de estudo denominada como PNMC, 

localizada no município de Cabedelo, Paraíba, Brasil. 

 

Fotos: Patrício Rocha, Fabiana Lopes Rocha, Gentil Filho 

 
Figura 72: Espécies de mamíferos terrestres e alados de pequeno e médio porte registradas in 

loco e com potencial ocorrência para a Mata do Estado, Cabedelo, Paraíba, Brasil. 
Fotos: Patrício Rocha, Fabiana Lopes Rocha, Gentil Filho e Flicker 
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11.4.2. Composição e riqueza 

A macrorregião do estudo no estado da Paraíba possui 79 espécies de 

mamíferos registradas. Dentre essas, 71 espécies são consideradas de 

ocorrência hipotética na área da PNMC a partir da utilização de dados 

secundários e oito espécies foram registradas de fato no presente estudo. Além 

disso, oito espécies são exóticas (Tabela 1). É interessante ressaltar que do total 

de espécies mencionadas a grande maioria está inserida na ordem Chiroptera. Os 

morcegos somaram 48 espécies distribuídas em 7 famílias, os roedores somaram 

11 espécies, também distribuídas em 7 famílias, os marsupiais somaram 6 

espécies, todas inseridas em apenas uma família e os mamíferos de médio porte, 

com exceção dos roedores acima de, em média, 1,5kg somaram 9 espécies, 

distribuídas em 8 famílias e 4 ordens (Figura 74). 

Chiroptera

Rodentia

Didelphimorphia

Carnivora

Primates

Xenarthra

Artiodactyla

Perissodactyla

Lagomorpha

 
Figura 73: Distribuição por ordem taxonômica das espécies de mamíferos registradas in loco e 

com potencial ocorrência para a Mata do Estado, Cabedelo, Paraíba, Brasil. 
Fonte: Gentil Filho 

 

Este conhecimento agregado sobre a mastofauna presente na área da 

PNMC é incipiente, antes do presente estudo, nenhum outro estudo específico de 

levantamento e monitoramento havia sido realizado no interior deste fragmento. 
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Tabela 1: Mamíferos terrestres e alados de pequeno e médio porte registrados no PNMC do 
Estado a partir de dados secundários levantados. São citadas as categorias de ameaça segundo 

listas oficiais nacional (ICMBio/MMA, 2018) e internacional (IUCN, 2019). 

Táxon Nome Popular Fonte PO 
Ameaça 

IUCN MMA 

ORDEM Perissodactyla      

Família Equidae      

¹,²Equus ferus Boddaert, 1785 Cavalo   NA NA 

ORDEM Artiodactyla      
Família Bovidae      

¹,²Bos taurus Linnaeus, 1758 Boi   NA NA 

¹,²Sus domesticus Erxleben, 1777 Porco   NA NA 

ORDEM Xenarthra      

Família Bradypodidae      

Bradypus variegatus Schinz, 1825 Preguiça 4 PR LC LC 
Família Dasypodidae      

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 Tatu verdadeiro 4 PR LC LC 

Família Myrmecophagidae      

Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758) Tamandua-í 4 IM LC LC 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá mirim 4 IM LC LC 

ORDEM Primates      

Família Callitrichidae      

²Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) Sagui de tufo branco   LC LC 
ORDEM Carnivora      

Família Canidae      

²Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Raposa   LC LC 

¹,²Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 Cão doméstico   NA NA 

Família Felidae      

¹,²Felis catus (Linnaeus, 1758) Gato doméstico   NA NA 

Família Procyonidae      

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1793) Guaxinim 4 IM LC LC 

Família Mustelidae      

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra 4 IM NT NT 

ORDEM LAGOMORPHA      

Família Leporidae      

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) Tapeti 4 IM EN LC 

ORDEM Rodentia      

Familia Echimyidae      

Thrichomys laurentius Thomas, 1904 Punaré 2,3,4 IM DD LC 

Família Sciuridae      
Sciurus aestuans Linnaeus, 1766 = Sciurus 
alphonsei Thomas 1906 

Caxinguelê 4 IM LC                           LC 

Família Muridae      

¹Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Ratazana 2,3 PR LC - 

¹Mus musculus Linnaeus, 1758 Rato doméstico 2,3 PR LC - 

Necromys lasiurus (Lund, 1840) Pixuna 4 IM LC LC 

Cerradomys langguthi Percequillo, Hingst- Rato de cana 2,3,4 IM - LC 
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Zaher e Bonvicino, 2008 

Família Cricetidae      

Calomys expulsus Lund, 1841 Rato 2,3 PR LC LC 

Família Dasyproctidae      

Dasyprocta prymnolopha Wagler 1831 Cutia 4 IM LC LC 

Dasyprocta iacki Feijó e Langguth, 2013 Cutia 2,3 PR DD LC 

Família Caviidae      

Galea spixii (Wagler, 1831) Preá 4 PR LC LC 

Família Erethizontidae      

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) Coendou 4 IM LC LC 

ORDEM Didelphimorphia      

Família Didelphidae      

Monodelphis americana (Müller, 1776) 
Rato cachorro de 
três listras 

4 IM LC LC 

Caluromys philander (Linnaeus, 1758) Cuíca lanosa 4 IM LC LC 

²Didelphis albiventris (Wied-Neuwied, 1826) Timbú   LC LC 
Marmosa murina Linnaeus, 1758 Cuíca pequena 2,3,4 IM LC LC 

Marmosa demerarae (O. Thomas, 1905) Cuíca cinzenta 2,3,4 IM LC LC 

Monodelphis domestica (Wagner, 1842) Rato cachorro 2,3 IM LC LC 

ORDEM Chiroptera      

Família Emballonuridae      

Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820 Morcego 1 IM LC LC 

Peropteryx leucoptera Peters, 1843 Morcego 1 IM LC LC 

Peropteryx kappleri Peters, 1867 Morcego 1 IM LC LC 

Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) Morcego 1 IM LC LC 

Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820) Morcego 1,4 IM LC LC 

Saccopteryx leptura (Schreber, 1774) Morcego 1,4 IM LC LC 

Família Molossidae      

Cynomops planirostris (Peters, 1866) Morcego 1 IM LC LC 

Eumops glaucinus (Wagner, 1843) Morcego 1 IM LC LC 

Molossops temminckii (Burmeister, 1854) Morcego 1 IM LC LC 

Molossus molossus (Pallas, 1766) Morcego 1,4 PR LC LC 

Molossus rufus É. Geoffroy, 1805 Morcego 1 IM LC LC 

Família Mormoopidae      

Pteronotus personatus (Wagner, 1843) Morcego 1 IM LC LC 

Família Natalidae      
Natalus macrourus (Gervais, 1856) = N. 
espiritosantensis 

Morcego 1 IM NT VU 

Família Noctillionidae      

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) Morcego pescador 1 IM LC LC 

Família Phyllostomidae      

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) Morcego 1,4 PR LC LC 

Rhinophylla pumilio Peters, 1865 Morcego 1 IM LC LC 

Desmodus rotundus (E. Geofroy, 1810) Morcego 1 IM LC LC 

Diphylla ecaudata Spix, 1983 Morcego 1 IM LC LC 

Diaemus youngi (Jentink, 1983) Morcego 1 IM LC LC 
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Legendas: ¹refere-se às espécies exóticas, ²refere-se às espécies registradas também através de 
dados primários. PO: probabilidade de ocorrência na área de estudo (IM, improvável; PR, 
provável). Status de conservação: NA: não aplicável, LC: menos preocupante, NT: quase 

ameaçado, EN: em perigo, DD: dados insuficientes, VU: vulnerável. Fontes: (1) Nunes (2018); (2) 
Albuquerque (2016); (3) Magalhães (2016); (4) Percequillo et al. (2007). 

 

11.4.3. Ocupação e Exploração de Ambientes 

O PNMC encontra-se numa região com uma variedade de ambientes, 

abrangendo áreas com sub-bosque denso e cobertura vegetal arbórea, áreas com 

sub-bosque disperso e cobertura vegetal arbórea e áreas com cobertura vegetal 

predominantemente herbácea, incluindo vegetação de restinga, além de áreas 

abertas até mesmo sem qualquer cobertura vegetal em razão dos efeitos das 

perturbações locais. Sendo assim, é possível observar que existe potencial dessa 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) Morcego 1 PR LC LC 

Lonchorhina aurita Tomes, 1863 Morcego 1 IM LC VU 

Micronycteris megalotis (Gray, 1842) Morcego 1 IM LC LC 

Micronycteris minuta (Gervais, 1856) Morcego 1 IM LC LC 

Micronycteris schmidtorum Samborn, 1935 Morcego 1 IM LC LC 

Lophostoma brasiliense Peters, 1866 Morcego 1 IM LC LC 

Lophostoma silvicolum d’Orbigny, 1836 Morcego 1 IM LC LC 

Phyllostomus discolor (Wagner, 1843) Morcego 1 IM LC LC 

Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) Morcego 1 IM LC LC 

Trachops cirrhosus (Spix, 1823) Morcego 1 IM LC LC 

Tonatia saurophila Koopman e Williams, 1951 Morcego 1 IM LC LC 

Ametrida centurio Gray, 1847 Morcego 1 IM LC LC 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) Morcego 1,4 IM LC LC 

Artibeus obscurus (Schinz, 1821) Morcego 1,4 IM LC LC 

Artibeus planirostris (Spix, 1823) Morcego 1 PR LC LC 

Chiroderma doriae Thomas, 1891 Morcego 1 IM LC LC 

Chiroderma villosum Peters, 1860 Morcego 1 IM LC LC 

Dermanura cinerea Gervais, 1856 = Artibeus 
cinereus 

Morcego 1 PR LC DD 

Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810) Morcego 1,4 PR LC LC 

Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) Morcego 1 IM LC LC 

Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810) Morcego 1,4 IM LC LC 

Uroderma magnirostrum Davis, 1968 Morcego 1 IM LC LC 

Família Vespertilionidae      

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) Morcego 1,4 IM LC LC 

Eptesicus furinalis (d´Orbigny e Gervais, 1847) Morcego 1,4 IM LC LC 

Lasiurus ega (Gervais, 1856) Morcego 1 IM LC LC 

Rhogeessa io O. Thomas, 1903 Morcego 1,4 IM LC DD 

Myotis lavali 
(Moratelli, Peracchi, Dias e Oliveira, 2011) 

Morcego 1 IM LC DD 

Myotis riparius (Handley, 1960) Morcego 1 IM LC LC 
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área para abrigar uma comunidade significativa de mastofauna, considerando o 

conjunto de microhábitats disponíveis, além da variação temporal destes, quando 

se observa períodos de maior e menor precipitação de chuvas, como por exemplo 

a formação de grandes lagoas temporárias, que configuram mais um importante 

recurso para essa fauna. Os pequenos mamíferos terrestres alados ou não, em 

particular, são responsáveis por processos ecológicos de grande relevância na 

recomposição vegetal através de eficientes interações animal-planta, como a 

polinização e dispersão de sementes, especialmente pelas espécies da ordem 

Chiroptera e Rodentia. Espécies insetívoras ocupam todos os estratos florestais e 

são importantes agentes reguladores de populações de invertebrados. De forma 

semelhante, os carnívoros controlam diretamente populações de vertebrados e 

alguns representantes desses grupos são excelentes bioindicadores, sendo sua 

presença relacionada ao bom grau de conservação de um determinado hábitat ou 

à integridade do funcionamento dos ecossistemas. 

11.4.4. Aspectos Conservacionistas 

Das 53 espécies continentais mencionadas com algum grau de ameaça, 31 

são endêmicas da Mata Atlântica (ICMBio/MMA 2018), sendo a causa principal da 

ameaça relacionada à perda e framentação de hábitat em razão de exploração 

agropecuária, mas também é importante considerar a caça e perseguição 

(ICMBio/MMA 2018). Uma ameaça pouco mencionada, mas muito importante 

tanto do ponto de vista ecológico quanto de saúde pública que vale mencionar, se 

refere a transmissão de patógenos entre as espécies silvestres, domésticas e 

exóticas, e até mesmo seres humanos, uma vez que se trata de uma área que é 

circundada por áreas residenciais. Neste contexto, a ausência ou declínio de 

algumas espécies na Mata do Estado podem ser bastante considerados, como é 

o caso dos representantes da Ordem Carnivora, que necessitam áreas de vida 

relativamente grandes em ambientes com um nível significativo de exigência de 

qualidade ambiental. Seguindo os critérios de cada base de dados, pode-se 

afirmar que na macrorregião do estudo há menção de duas espécies de interesse 

conservacionista pertencentes a esta Ordem, sendo elas: Cerdocyon thous e 

Procyon cancrivorus. 
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Numa análise da área de influência do PNMC observa-se que os animais 

fazem maior uso de regiões próximas a locais onde se encontram restos de 

comida e acúmulo de lixo já definidos pelos moradores do entorno. Em sua 

maioria existindo esses ambientes de depósitos de lixo, nas bordas do PNMC, até 

adentrnado alguns metros do mesmo. A proximidade atrai as espécies 

sinantrópicas conhecidas por fazerem parte do ciclo de transmissão de doenças, 

como os roedores do gênero Rattus e Mus, além de serem atrativos para a fauna 

nativa, como o Didelphis albiventris e Cerdocyon thous. Essa é uma área do 

PNMC que deve receber atenção especial da gestão quando do zoneamento e 

atuação na Unidade de conservação, afim de evitar predação, contato com fauna 

invasora e subsidiar o controle sanitário da população da fauna silvestre atraída. 

De modo geral, muitas espécies de mamíferos (em especial as de pequeno 

porte) atuam como reservatório de uma variedade de zoonoses, como raiva, 

hantavírus, tripanossomatídeos, leishmaniose, entre outras (Reis et al. 2011). Em 

consequência do desmatamento e do exacerbado processo de antropização 

desordenado, populações humanas se expõem mais ao contato direto com 

animais silvestres. Dessa forma, patógenos antes restritos ao ambiente silvestre 

se tornam mais frequentes nas áreas circunvizinhas. Além disso, vale salientar 

que, o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), o cachorro-do-mato (Cerdocyon 

thous) e o punaré (Thricomys laurentius) atuam como um potencial reservatório 

natural de leishmaniose; o sagui (Callithrix jacchus) e os morcegos Molossus 

molossus, Glossophaga soricina e Myotis nigricans são considerados hospedeiros 

zoonóticos (Roche e Jansen 2014). Com isto denota-se a importância destes 

animais silvestres para saúde pública. 

11.4.5. Espécies Exóticas 

Espécies exóticas são resultado de um processo de invasão de 

ecossistemas e consiste na introdução e permanência de forma artificial de uma 

espécie alóctone, que passa a compor a fauna e disputar recursos com a fauna 

autóctone. Nesse contexto, claramente, as espécies exóticas e invasoras 

potencialmente constituem forte ameaça à biodiversidade local (Pimentel et al. 

2001). Na área do PNMC e adjacências foram identificadas oito espécies exóticas 
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(Tabela 1). As espécies exóticas de roedores merecem grande atenção por serem 

reservatórios de importantes doenças como, por exemplo, leptospirose, 

hantavirose e raiva (Lemos et al. 2004). 

Animais domésticos são potenciais invasores e foram registrados na área 

do PNMC, como o cão e gato doméstico, além de boi, cavalo e porco. Aqui 

merecem destaque principalmente o cão e gato domésticos uma vez que 

representam ameaças à população de espécies nativas, por competirem por 

recursos alimentares, transmitirem doenças (Bradley e Altizer 2007, Lessa et al. 

2016), e predação de espécies desequilibrando populações e consequentemente 

uma cascata trófica já provavelmente defasada pelo grau de perturbação da 

vegetação e interferência humana nas relações ecológicas da fauna. 

11.4.6. Pressões Sofridas pela Mastofauna 

As principais ameaças à fauna de mamíferos em fragmentos florestais 

inseridos em matriz urbana são a degradação dos hábitats e microhábitats, 

atropelamento dos animais nas vias circundantes ao fragmento, poluição sonora e 

por resíduos sólidos domésticos (lixo), ocorrência de animais exóticos e caça 

ilegal (IUCN 2019). Além disso, a fragmentação, ao dividir o ambiente em 

manchas de hábitat menores, cria uma matriz alterada, geralmente hostil, como a 

matriz urbana - de baixa qualidade para manter populações viáveis regionalmente 

- em que os animais são pressionados a atravessar para chegar até outros 

fragmentos (Pires et al. 2002). 

Para além da problemática relacionada à matriz, o aumento da quantidade 

de borda e a interface da mesma com áreas urbanas reduzem ainda mais o 

hábitat disponível para a fauna e podem atuar diminuindo o tamanho de 

populações de espécies sensíveis, por necessitarem de requerimentos de 

hábitats específicos (Fletcher 2005) e por outro lado, podem aumentar 

populações de espécies generalistas, incluindo algumas que podem se tornar 

potenciais pragas (Huan et al. 2010). 

Adicionalmente, os atropelamentos de fauna são amplamente conhecidos 

como causadores de grande impacto no mundo (Vieira 1996). Em algumas 
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regiões o atropelamento provavelmente ultrapassa atividades de caça como 

causa direta de mortalidade de vertebrados pelo ser humano (Forman e 

Alexander 1998). No Brasil, essa é uma grande realidade, especialmente na 

região da Mata Atlântica que é o bioma mais atingido (CBEE 2019), onde 

historicamente se desenvolveu a matriz urbana. Os mamíferos são os mais 

atingidos dentre os grupos de vertebrados (CBEE 2019) e dentre as espécies 

mais atingidas estão Cerdocyon thous e Didelphis albiventris, espécies com 

ocorrência no PNMC, que tem a sua frente a rodovia federal Governador Antônio 

Mariz, conhecida como BR230 e aos fundos a Linha Ferrea da CBTU. 

Atividade cinegética é uma das maiores pressões de ameaça em 

populações de mamíferos e tal atividade não é rara em regiões urbanas e 

periurbanas, principalmente nos mamíferos de médio e grande porte. Vale 

ressaltar que atividade de caça é conhecida como uma das principais causas que 

levam a extinção local de espécies (Ripple et al. 2016) e que a Mata Atlântica do 

Nordeste do Brasil, constitui a região com os maiores índices de defaunação 

(Bogoni et al. 2018). 

A poluição por lixo doméstico acumulado em áreas específicas dentro do 

PNMC, principalmente nas bordas, é um dos fatores de atração de espécies 

exóticas, além disso, para espécies generalistas, esse acúmulo de lixo significa 

um input de recurso alimentar e pode causar aumento desenfreado na densidade 

populacional destas, contribuindo para o desequilíbrio na abundância das 

espécies da comunidade. Adicionalmente, os sons emitidos e luminosidade nas 

áreas de entorno ocasionados pelas atividades humanas, como o trânsito de 

automóveis e iluminação urbana, provavelmente ajudam a reduzir a riqueza e 

abundância de animais no PNMC. 

Finalmente, animais domésticos presentes no PNMC certamente exercem 

impactos significativos na fauna de vertebrados, especialmente nos mamíferos 

silvestres, pela predação da fauna nativa, competição por recurso alimentar, além 

de transmissão de patógenos (Frölich et al. 2000, Galetti e Sazima 2006). 
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11.5. FLORA 

A vegetação do Nordeste do Brasil inclui dois grandes domínios 

fitogeográficos: a Floresta Atlântica e a Caatinga. A Floresta Atlântica é um 

complexo e exuberante conjunto de ecossistemas de grande importância por 

abrigar uma parcela significativa da biodiversidade brasileira, reconhecida 

nacional e internacionalmente no meio científico. Lamentavelmente, é também um 

dos biomas mais ameaçados do mundo devido às constantes agressões ou 

ameaças de destruição dos habitats nas suas variadas tipologias e ecossistemas 

associados (Fundação SOSMA/INPE 2008). 

A Floresta Atlântica, ou seja, um Domínio composto por uma série de 

tipologias ou unidades fitogeográficas, constituindo um mosaico vegetacional, em 

concordância com a Lei n° 11.428/2006: “... consideram-se integrantes do Bioma 

Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e os ecossistemas 

associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em Mapa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, conforme regulamento: Floresta 

Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista; também denominada de Mata de 

Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta 

Estacional Decidual; bem como os manguezais, as vegetações de restingas; 

campos de altitude; brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste”. 

(Stehmann et al., 2009). 

Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas é a formação florestal 

que recobre os baixos planaltos costeiros do grupo geológico Barreiras, ocupando 

a faixa litorânea adjacente às áreas quaternárias que suportam a restinga, 

apresentando uma topografia quase plana ou suavemente ondulada, elevando-se 

de 20 a 200m. Este tipo de vegetação chamada localmente de Matas de 

Tabuleiros, normalmente está limitado aos vales mais encaixados (Barbosa & 

Thomas, 2002). A Floresta Atlântica paraibana possui atualmente uma área de 

aproximadamente 566.09 km2 ou 1% da área total do estado, ocupando o último 

lugar em remanescentes entre os estados do Centro Endemismo Pernambuco 

(Uchoa Neto & Tabarelli, 2004).  
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A área objeto de estudo corresponde ao Parque Municipal de Cabedelo 

(FIguras 75 e 76). Localizado no Km 03, no sentido Cabedelo-João Pessoa, as 

margens da BR 230. O PNMC foi criado pelo Decreto Municipal nº 12 de 16 de 

abril de 2003, mediante contrato de cessão sob a forma de utilização gratuita 

entre a Gerência Regional do Patrimônio da União na Paraíba. O PNMC 

apresenta 50 hectares de área, a UC insere-se na zona urbana no município de 

Cabedelo com vegetação correspondente de Floresta Atlântica com formação de 

vegetação de floresta de tabuleiro e tabuleiro, estando sob forte pressão 

antrópica. A sua criação tem como objetivo de definição estratégia de 

preservação e conservação de ecossistemas costeiros do Bioma Mata Atlântica e 

de Restinga. 

 
Figura 74: Vista aérea do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

Foto: SIG AMBIENTAL. 
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Figura 75: Aspecto geral da vegetação no interior do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

Foto: Ricardo Pontes. 
 

11.5.2. MATERIAL E MÉTODOS 

11.5.2.1. Florística 

A metodologia da florística constou de observações através de caminhadas 

aleatórias por toda a área do PNMC. Para complementação deste estudo, foram 

utilizadas as informações do site “specieslink” do Centro de Referência em 

Informações Ambientais – CRIA (FAPESP) e Pontes & Barbosa (2008). A lista da 

flora está organizada por ordem alfabética de família e espécies, com o binômio 

latino seguido do autor, segundo classificação adotada pelo projeto Flora do Brasil 

2020 (2019). As espécies ainda foram classificadas por hábito, e se 

exóticas/invasoras. Paralelamente, foi realizado o registro fotográfico das 

espécies observadas, em especial, das flores e/ou frutos (quando presente) (Fig. 

77), ritidoma e casca viva (após pequeno corte transversal no tronco), além de 

outras imagens que apresentassem características diagnósticas das espécies ou 

o seu porte, auxiliando para posterior identificação taxonômica das espécies, e 
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diante da demanda de espécies identificadas foi elaborado um pequeno guia de 

identificação. 

 

Figura 76: Levantamento florístico, frutos utilizados na identificação da espécie. 
Foto: Ricardo Pontes. 

 

Devido à presença na área de estudo de duas tipologias vegetacionais 

distintas, utilizamos para fins didáticos a divisão em duas áreas para florística, 

sendo uma área levantada na cota mais alta do terreno e com solo mais drenado 

e; outra área na cota mais baixa do terreno, localizada na área central do PNMC, 

local temporariamente alagado. 

Para a inclusão das espécies ameaçadas de extinção, foram utilizadas as 

informações existentes no Livro Vermelho da Flora do Brasil (Martinelli & Morais, 

2013), e dados da IUCN - International Union for Conservation of Nature (2019 – 

continuos update). Para as espécies endêmicas, foram consideradas aquelas que 

ocorrem apenas dentro do bioma na qual foi coletada, Floresta Atlântica 

(Stehmann et al., 2009; Flora do Brasil 2020) com referência ao tipo de formação 

vegetacional. Ainda foram avaliadas as espécies de exóticas/invasoras, de 

importância econômica e ecológica (Pyšek et al., 2004; Moro et al., 2012). Para 
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determinação das espécies de interesse econômico, utilizou-se Sampaio et al., 

(2005), Lorenzi (1992), Lorenzi (1998), Lorenzi & Sousa (2001), Lorenzi & Matos 

(2002), Lorenzi (2009), Lorenzi et al., (2010), Santiago et al., (2014). Para 

caracterização das comunidades de plantas aquáticas ou macrófitas aquáticas, 

seguiu-se o trabalho de Pott & Pott (2000), dividido assim: macrófitas aquáticas 

emersas, macrófitas aquáticas com folhas flutuantes, macrófitas aquáticas 

submersas enraizadas, macrófitas aquáticas submersas livres, macrófitas 

aquáticas flutuantes. Para avaliação do estado de conservação do fragmento, 

será utilizada a resolução CONAMA nº 391, de 25 de Julho 2007 que define 

vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 

regeneração da Mata Atlântica para os estados da Paraíba. Por fim, para a 

caracterização da vegetação, foi consultada a bibliografia disponível para a área 

de estudo, como também a bibliografia geral para o tema abordado, como artigos, 

relatórios, monografias, dissertações, teses, sites entre outras fontes de 

referência.  

 

11.5.2.2. Fitossociologia  

Para a coleta dos dados fitossociológicos foram instaladas 8 unidades 

amostrais ou parcelas (Quadro 13), com dimensões de 20 x 20 m, distribuído de 

maneira aleatória, pelo terreno, excluindo as áreas sem cobertura florestal. Cada 

parcela foi dividida em subparcelas com dimensões de 10 x 10 m, resultando em 

4 subparcelas em cada parcela.  

 

 
Quadro 14: Coordenada geográfica das parcelas instaladas no Parque Natural Municipal de 

Cabedelo. 

PARCELA 
COORDENADA GEOGRÁFICA 

S O 

1 6° 59' 24.20" 34° 49' 54.08" 

2 6° 59' 37.15" 34° 49' 53,12" 

3 6° 59' 47.78" 34° 49' 57.63" 

4 6° 59' 52.52" 34° 49' 50.27" 

5 6° 59' 27,94" 34° 49' 46.53" 
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6 6° 59' 30,37" 34° 49' 45.90" 

7 6° 59' 34.28" 34° 49' 44.73" 

8 6º 59' 38.49" 34° 49' 47.86" 

 

Para determinar o tamanho da parcela neste trabalho, utilizou-se como 

referência o tamanho das unidades amostrais, aplicado em estudos de 

remanescentes próximos a área objeto de estudo. Os estudos em remanescentes 

localizados no município de Goiana (PE) e Igarassu (PE) indicam parcelas de 10 

m x 10 m (100 m²) e 10 x 25 m (1.000 m²). Com o objetivo de aumentar o ganho 

na estimativa do número total de árvores, resultado apresentado pelo estudo de 

Augustynczik et al. (2013), e otimizar o tempo no trabalho de campo, optou-se em 

duplicar os lados das parcelas utilizadas nos estudos de referência (10m x 10m), 

obtendo unidades amostrais com dimensões de 20 m x 20 m (400 m²), e 

subdividi-las em parcelas com dimensões de 10 x 10 m. As subparcelas com 

dimensões de 10 x 10 m se baseou nos trabalhos realizados na vegetação com a 

mesma fitofisionomia. As variáveis dendrométricas coletadas nas parcelas foram 

o nome comum, circunferência a altura do peito (CAP), circunferência a altura da 

base (CAB) e altura de indivíduos arbóreos. As informações seguiram as etapas: 

➢ Nome Comum: Inicialmente, o reconhecimento das espécies 

pelo nome comum, ocorreu com a identificação in loco das características 

vegetativas e reprodutivas (ritidoma, folhas, flores e/ou frutos), além da 

tonalidade e odor da casca e da folha. Com a assessoria de um 

especialista da área de Botânica, familiarizado com a vegetação existente 

na área objeto do estudo. Após a identificação das espécies pelo nome 

comum, houve a identificação pelo nome científico. Para a identificação 

das espécies com dúvidas, no local, foi utilizando a metodologia 

apresentada no levantamento florístico deste estudo.  

➢ Circunferência a Altura do Peito (CAP): Todos os indivíduos 

vivos que apresentaram uma circunferência no fuste, a uma altura de 1,30 

m do nível solo (Fig.78), igual ou maior que 15 cm, correspondendo a 4,77 

cm de diâmetro, foram inclusos no estudo. A utilização de 15 cm de 

circunferência como parâmetro de inclusão, se justifica por se um nível de 
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inclusão bastante adotado para espécies arbóreas, neste tipo de formação, 

e em estudos fitossociológicos recentes no Bioma da Mata Atlântica 

(TORRES, 2014; BRANDÃO, 2013; MELO, 2012; CUNHA). Para tanto, no 

caso dos indivíduos com bifurcação do tronco a 1,30 m e abaixo de 1,30 m, 

em terrenos em rampa, em nível, inclinada, árvores deformadas a 1,30 m e 

com sapopemas, foram utilizadas as recomendações técnicas de Encinas 

et al. (2002) para a medição do CAP.  

➢ Circunferência a Altura da Base (CAB): A circunferência a 

altura da base foi medida a 30 cm do solo, nos indivíduos que apresentam 

circunferência CAP maior ou igual que 15 cm;  

➢ Altura Total (HT): A altura total (altura do colo ao ápice do 

exemplar arbóreo), dos indivíduos inclusos no estudo foi obtida de acordo 

com o método de sobreposição de ângulo, em que, a baliza utilizada como 

referência apresentava uma altura de 2 m, medida com uma trena; 

 

 

Figura 77: Levantamento fitossociológico, medicão do CAP. 
Foto: Acervo Equipe 
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O referido método de estimativa de altura utiliza o princípio geométrico e 

baseia-se em encostar na árvore uma baliza de altura conhecida, e com o braço 

distendido, segurando um lápis, afastar-se da árvore até coincidir exatamente os 

extremos do lápis com a baliza. Em seguida, sobrepor a base do lápis com o da 

baliza até o ápice da árvore. A altura da árvore será a soma da sobreposição da 

baliza com a altura conhecida da baliza (ENCINAS et al, 2002). 

As variáveis coletadas foram obtidas mediante a utilização de 

equipamentos e instrumentos, recomendados para tais estudos florestais e de alta 

precisão. Os instrumentos utilizados foram: 

• Fita métrica, com unidades em centímetro, de comprimento total de 1,50m 

para obtenção do CAP e CAB; 

• Trena métrica de 30 metros, para locação e medição das unidades 

amostrais, CAP e CAB maiores que 1,50m; 

• Fita zebrada para delimitação do perímetro das parcelas; 

• GPS Garmin; 

• Facão para auxiliar na coleta de material botânico e descascamento do 

tronco, e abertura de picadas na instalação das unidades amostrais; 

• Baliza de madeira para estimação da altura; 

• Planilha para anotações dos dados dendrométricos obtidos nas unidades 

amostrais. 

A análise fitossociológica da amostra florestal ocorreu mediante a 

interpretação dos resultados dos parâmetros coletadas nas parcelas, sendo 

obtidas com o auxilio do programa de computador Mata Nativa 4, versão 4.04 

(CIENTEC, 2016), e do software Microsoft Excel 2010. Para efeito de cálculo, 

considerou-se cada fuste como um indivíduo e no estudo fitossociológico, no 

parâmetro da estrutura diamétrica por classe, foi utilizado 10 cm de amplitude 

para os intervalos de classe. 

Os parâmetros fitossociológicos do inventário florestal foram obtidos 

mediante as seguintes expressões: 
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11.5.2.2.1. Densidade Absoluta (DA), Densidade Relativa (DR) e Densidade Total 
(DT): 

Trata-se de um parâmetro ecológico que revela a ocupação do espaço pelo 

indivíduo, indicando o quantitativo da população total ou por espécie por unidade 

de área (FREITAS & MAGANHÃES, 2012). Definido como o número de indivíduos 

de cada espécie ou do conjunto de espécie que compõem uma comunidade 

vegetal por área, sendo um parâmetro importante para a tomada de decisão 

quanto à conservação e manejo (BRAGA, 2010; FELFILI & SILVA JÚNIOR, 

2005), obtidos mediante a seguinte expressão: 

 

 

Onde: 

DAi = densidade absoluta da i-ésiam espécie, em número de indivíduos por 

hectare; 

ni = número de indivíduos da i-ésima espécie na amostragem; 

N = número total de indivíduos amostrados; 

A = área total amostrada, em hectare; 

DRi = densidade relativa (%) da i-ésima espécie; 

DT = densidade total, em número de indivíduos por hectare; 

 

11.5.2.2.2. Dominância Absoluta (DoA) e Dominância Relativa (DoR): 

A dominância pode ser classificada como uma taxa de ocupação da unidade 

de área (hectares) pelos indivíduos de cada espécie, consistindo na soma da área 

basal de todos os indivíduos de uma dada espécie, sendo estimada de forma 

absoluta (resultado em valor) ou relativa (resultado em porcentagem) (FINGER, 

2008; NAPPO, 1999). Sendo obtida pela expressão: 

 

Onde: 

DoAi = dominância absoluta da i-ésima espécie em m²/ha; 

AB: área basal, m²; 
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DoRi = dominância relativa(%) da i-ésima;  

DoT = dominância total, em m²/ha, (soma das dominâncias de todas as espécies).  

 

11.5.2.2.3. Frequência Absoluta (FA) e Frequência Relativa (FR); 

Este parâmetro pode ser definido como a probabilidade de se amostrar uma 

determinada espécie numa unidade de amostragem. Podendo expressar a 

percentagem de parcelas em que cada espécie ocorre, tratando-se da frequência 

absoluta, e o percentual de ocorrência de uma espécie em relação à soma das 

frequências absolutas de todas as espécies, tratando-se a frequência relativa 

(KUPPER, 1994): 

 

 

 

onde: 

FAi = frequência absoluta da i-ésima espécie na comunidade; 

FRi = frequência relativa da i-ésima espécie da comunidade; 

ui = número de unidades amostrais em que a i-ésima espécie ocorre; 

ut = número total de unidades amostrais.  

 

11.5.2.2.3. Volume lenhoso total com casca (VTcc); 

Este parâmetro foi obtido mediante a utilização de equações volumétricas 

ajustadas para Floresta da Mata Atlântica na Região Nordeste do Brasil, utilizando 

a equação ajustada pelo CETEC (1995) para o cálculo do volume total com casca 

em Floresta Estacional Semidecidual em estágio sucessional secundário, com um 

R² = 0,973. 

 

onde, 

VTcc = Volume total com casca, em m³; 

DAP = Diâmetro a altura do peito (1,30m) com casca; 

HT = Altura total em metros. 
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11.5.2.2.4. Estrutura vertical 

A identificação de indivíduos de uma mesma espécie, em todos os estratos é 

de grande importância para a sobrevivência da mesma, assegurando o seu lugar 

na estrutura e composição da floresta, ao contrário, aquelas que apresentam 

indivíduos somente em um dos estratos, põe em dúvida a sua sobrevivência no 

desenvolvimento da floresta até o clímax (SILVA, 2006). 

Os dados da estrutura vertical em conjunto com o estudo da estimativa dos 

parâmetros da estrutura horizontal, propiciam uma caracterização mais completa 

da importância ecológica das espécies na comunidade (SENRA, 2000). 

Para a estratificação de alturas seguiu-se o seguinte critério: 

Estrato Inferior (E1): Árvore com HT < (H -1S); 

Estrato Intermediário (E2): Árvore com (H -1S) < HT < (H +1S); 

Estrato Superior (E3): Árvore com HT > (H +1S). 

Em que: 

H = média das alturas totais (HT) dos indivíduos amostrados; 

S = desvio padrão das alturas totais (HT) dos indivíduos amostrados; e 

HT = altura total da j-ésima árvore individual. 

 

11.5.2.2.5. Posição Sociológica Absoluta (PSA) e Posição Sociológica Relativa 
(PSR) 

Com os resultados deste parâmetro é possível expressar a composição 

das espécies vegetais da população florestal, nos distintos estratos formados, 

assim como a importância que representa as diferentes espécies nela existentes 

em cada um dos estratos. Sendo que quanto mais homogênea for à distribuição 

dos indivíduos de uma espécie na estrutura vertical de uma população, maior será 

seu valor na posição relativa (LAMPRECHT, 1964). 

Com a classificação das alturas das árvores nos respectivos estratos 

(inferior, intermediário e superior), ocorreu as estimativas de Posição Sociológica 

Absoluta (PSAi) e Posição Sociológica Relativa (PSRi), por espécie, foram obtidas 

pelo emprego das expressões: 
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em que: 

PSAi = posição sociológica absoluta da i-ésima espécie; 

Nj = número de indivíduos do j-ésimo estrato; 

N = número total de indivíduos de todas as espécies, em todos os estratos; 

Nij = número de indivíduos da i-ésima espécie no j-ésimo estrato de altura; 

PSRi = posição sociológica relativa da i-ésima espécie, em porcentagem; 

S = número de espécies. 

 

11.5.2.2.6. Índice de Valor de Importância (VI) e Índice de Valor de Cobertura 
(VC) 

O índice de valor de importância é o somatório de todos os parâmetros 

relativos à frequência, densidade e dominância das espécies amostradas, 

informando a importância ecológica da espécie em termos de distribuição 

horizontal (BRAGA, 2010). Sendo um parâmetro que possibilita comparar os 

“pesos ecológicos” das espécies dentro de determinado ecossistema florestal, 

onde valores semelhantes podem ser uma indicação da igualdade ou, pelo 

menos, semelhança das comunidades quanto à composição, estrutura, sítio e 

dominância (LAMPRECHT, 1990). 

O valor de cobertura corresponde à soma da densidade e dominância 

relativa. Permitindo estabelecer a estrutura dos táxons na comunidade e separar 

diferentes tipos de uma mesma formação, assim como relacionar a distribuição 

das espécies em função de gradientes abióticos (FREITAS & MAGALHÃES, 

2012). Ambos os valores foram obtidas mediante as expressões: 

Índice de valor de importância (VI): 

 

 

Índice de valor de cobertura (VC): 
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Em que: 

VIi = índice de valor de importância absoluto; 

VI% = índice de valor de importância relativo; 

DRi = densidade relativa (%) da i-ésima espécie; 

DoRi = dominância relativa (%) da i-ésima espécie; 

FRi = frequência relativa da i-ésima espécie na comunidade florestal;    

VCi = índice de valor de cobertura; 

VCi (%) = índice de valor de cobertura em %. 

11.5.2.2.6. Diversidade (Índice da Diversidade de Shennon-Weaver (H’) e Índice 
de Equabilidade de Peilou (J’)). 

O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) possibilita medir o grau de 

incerteza na predição correta da espécie a que pertence o próximo indivíduo 

coletado em uma amostra sucessiva, considerando a proporção com que os 

indivíduos de cada espécie aparecem na área amostrada (GORENSTEIN, 2002; 

DURIGAN, 1999). O índice de equabilidade de Pielou (J’) possibilita analisar o 

padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies, em uma escala que vai 

do 0 (uniforme mínima) a 1 (uniforme máxima) (RODE et al., 2009). 

A diversidade de uma espécie refere-se à variedade de espécies de 

organismo vivo de uma determinada comunidade, habitat ou região. Para a 

estimativa da diversidade e da equabilidade da área, se fez o uso do índice de 

diversidade de Shannon-Weaver (H’) e do índice de equabilidade de Pielou, 

sendo estimadas pelas expressões: 

Índice de Shennon-Weaver (H’): 

 

 

 

Índice de Pielou (J’): 

 

Em que: 

H’= índice de diversidade de Shennon-Wiener; 
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J’= índice de equibilidade de Pielou; 

ni = número de indivíduos da espécie i na amostra; 

N = número total de indivíduos na amostra; 

ln = logaritmo neperiano (base e); 

S = número total de indivíduos na amostra. 

11.5.2.2.7. Parâmetros estatísticos 

O quadro 15 mostra os parâmetros estatísticos utilizados na análise e 

validação dos resultados obtidos na amostragem do estudo fitossociológicos. 

 
Quadro 15: Parâmetros estatísticos e fórmulas utilizadas na análise dos resultados 

fitossociológicos da vegetação do Parque Natural Municipal de Cabedelo 

Parâmetros Fórmulas 

 
Média Aritmética 

 

 

 
Variância 
 

 

 
 
Desvio Padrão 
 

 

 

 
Erro padrão da média 
 

 

 
 
Coeficiente de variação 
 

 

 
 
Intervalo de confiança 
 

 

 

 

Onde: 

n = número de unidades pré-amostradas; 

xi = variável de interesse na i-ésima unidade de amostra; 

x ̅ = média estimada para a variável de interesse; 

s2 = Variância da variável de interesse; 

s = Desvio Padrão 
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S_x  ̅=Erro padrão da amostra; 

x = Estimativa total da variável de interesse na área inventariada 

t=valor tabelado; 

Sx = erro padrão da média; 

11.5.2.2.8. Quantificação de biomassa e estoque de carbono (C) arbóreo 

Os fragmentos florestais em áreas urbanas apresentam um papel ecológico 

na absorção de carbono da atmosfera, mesmo se tratando de áreas pequenas, 

com interferências humanas e com uso público, constituindo uma pequena fração 

de mitigação aos efeitos das mudanças climáticas nos municípios (RIBEIRO et 

al., 2013). 

Sendo assim, foi quantificada a biomassa e o estoque de carbono dos 

indivíduos arbóreos, por meio de amostragem, do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo para subsidiar ações de mitigação e enfrentamento as mudanças 

climáticas, a nível municipal, e implantação de políticas públicas para 

conservação do referido PNMC e criação de áreas protegidas. 

Para a estimativa da biomassa e estoque de carbono se utilizou equações 

alométricas, adaptando os procedimentos utilizados por Torres et al. (2013) e 

Amaro et al. (2013) para Floresta Estacional Semidecidual, sendo os cálculos 

realizados com o auxílio do software Excel®. 

Atualmente, as equações alométricas são consideradas uma ferramenta 

viável para se estimar o estoque de carbono (C), onde, mediante a realização de 

um inventário florestal é possível obter o resultado, tanto de uma vegetação em 

pé, quanto desmatada (CHAVE et al., 2004; HENRY et al., 2010). 

A biomassa do fuste com casca (BFcc) e do carbono do fuste com casca 

(CFcc), foram utilizadas as equações ajustadas por Amaro et al. (2013), e para a 

estimativa da biomassa dos galhos com casca (BGcc), se utilizou a mesma 

proporção utilizado por Torres et al. (2013), onde biomassa dos galhos representa 

25,86 % da biomassa do fuste. A biomassa das folhas (BFO) vivas foi estimada 

com base no estudo realizado por Drumond (1996), onde constatou que as 
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mesmas representam 4,45 % da biomassa do fuste. A quantificação da biomassa 

das raízes (BR), se utilizou como base o estudo de Golley et al. (1978), onde a 

mesma corresponde a 24 % da biomassa total do fuste. A biomassa acima do 

solo (AGB) foi obtida mediante soma das biomassas do fuste, galhos e folhas. 

Para a obteção dos resultados, se utilizou as expressões: 

BFcc = 0,033430 * DAP2,397902 * Hf 0,426536 

͞R² = 95,63%             Sy.x = ±22,6% 

CFcc = 0,013840 * DAP2,437632*Hf 0,428609 

͞R² = 95,34%             Sy.x = ±23,6% 

BGcc = 0,2596*BFcc 

BFO = 0,0445*BFcc 

BR = 0,24*BFcc 

AGB = BFcc + BGcc + BFO 

A estimativa de estocagem de carbono nos galhos (CEga), raízes (CEra) e 

folhas (CEfl) foram obtidos mediante à multiplicação da biomassa dos galhos, 

raízes e folhas por 0,4854, conforme o trabalho de Amaro et al. (2013). O carbono 

estocado total (CEtotal) corresponde a soma do carbono estocado do fustes, 

galhos, folhas e raízes. 

11.5.3. Caracetrização da vegetação  

Neste trabalho optamos, para fins didáticos, dividir a área do PNMC em 

duas subáreas, a saber: Região dominada pela vegetação florestal, localizada a 

Leste do PNMC, próximo a BR-230 e parte Sul, adjacente à Rua João Targino 

Delgado, como também na porção Oeste do PNMC, adjacente a linha ferroviária. 

Região localizada na porção central do PNMC, caracterizada por ser uma área 

aberta, de solo arenoso exposto e temporariamente alagado. Está área é 

recoberta por uma vegetação predominantemente herbácea. 

11.5.3. Formação Florestal 

11.5.5.1. Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas – Mata de Restinga 
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Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas é a formação florestal 

que recobre os baixos planaltos costeiros do grupo geológico Barreiras, ocupando 

a faixa litorânea adjacente às areias quaternárias que suportam a restinga, 

apresentando uma topografia quase plana ou suavemente ondulada, elevando-se 

de 20 a 200 m. Este tipo de vegetação chamada localmente de Matas de 

Tabuleiros, normalmente está limitado aos vales mais encaixados (BARBOSA & 

THOMAS, 2002), diferenciando-se dos Tabuleiros (savana/cerrado) que são 

formações campestres. 

Segundo SALGADO et al. (1981), este tipo de vegetação caracteriza-se pela 

estacionalidade a qual está intimamente ligada de acordo com duas estações 

bem definidas, uma chuvosa e outra seca. Os elementos arbóreos dominantes 

possuem adaptação à deficiência hídrica, perdendo suas folhas, no conjunto 

florestal, em torno de 20 a 50% na época desfavorável, pode ser subdividida de 

acordo com as faixas altimétricas onde ocorrem em Floresta Estacional 

Semidecidual Submontana e Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas, 

sendo que esta última ocorre na área de estudo. 

A área do PNMC caracteriza-se por apresenta uma fisionomia florestal em 

sua maior parte, com a presença de árvores entre 5 e 15m de altura (Fig. 79), 

tendo um dossel médio em torno de 10m. Na Área I, verificou-se que o estrato 

arbóreo se apresenta com o dossel uniforme com a presença de árvores 

emergentes dispersas pela matriz florestal. As espécies arbóreas são 

representadas principalmente por Andira nítida (angelim), Anacardium acidentale 

(cajueiro), Bowdichia virgilioides (sucupira), Tapirira guianensis (cupiúba), 

Buchenavia tetraphylla (imbiridiba), entre outras. Observa-se a presença 

predominante de indivíduos de grande de Andira nítida por toda a matriz florestal, 

certamente a espécie mais frequentemtne encontrado. 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

203 
 

Figura 78: Aspecto do interior do PNMC, área florestada. Indivíduo de Chloroleucon acacioides. 
Foto: Ricardo Pontes. 

 

11.5.7. Formação Campestre 

11.5.7.1. Tabuleiro Savânico 

Um tipo especial de vegetação que ocorre sobre os baixos planaltos 

costeiros, em solos arenosos, pobres, lixiviados. Este tipo de vegetação é 

observada na área central do PNMC, a vegetação Savânica que recebe a 

denominação particular de Tabuleiro (CARVALHO & CARVALHO, 1985). 

Caracteriza-se pela substituição da mata por uma vegetação arbustiva-arbórea ou 

graminosa, composta por espécies de restinga e de cerrado (BARBOSA & 

THOMAS, 2002), além da coparticipação de elementos da mata, caatinga e 

cerradão, tornando-se um complexo florístico (FERNANDES, 1998). Estão 

assentados sobre solos arenosos mais secos, de rápida drenagem, muitas vezes 

intercalados entre manchas de florestas. A vegetação de tabuleiros são 

fitofisionomias situadas entre 30 e 100 metros acima do nível do mar 

geologicamente caracterizados pelas areias aluviais e argilosas sobre a 

Formação Barreiras (BARBOSA & THOMAS, 2002). 
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Na área de estudo foi observada a ocorrência deste tipo de vegetação 

apenas na área mais central, onde forma-se uma extensa lagoa temporária (Fig. 

80). Constitui-se de uma vegetação predominantemente herbácea, com presença 

de arbustos nas bordas e, árvores remanescestes dispersas, os representantes 

arbóreos são os angelins. É difícil classificar essa vegetação como nativa clímax 

deste ambiente ou uma vegetação que ocupou este espaço antropizado, pela 

preferência de suas espécies a áreas ensolaradas, porém, certamente estas 

espécies podem ser consideradas como peculiar e de relevante expressão 

ecológica. 

 

 
Figura 79: Aspecto do interior do parque, área savânica dominada por vegetação graminóide. 

Foto: Ricardo Pontes. 

 
A formação é graminóides, com predominância de espécies das famílias 

Cyperaceae e Poaceae, destacando a espécie Cyperus sp.. As espécies de 

outras famílias que mais se destacam na área são Chamaecrista ramosa, 

Crotalaria retusa (guiso-de-cascacvel), Euploca poliphylla (crista-de-galo), entre 

outras. 
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Não observamos a ocorrência de algumas espécies características destas 

áreas abertas e de solo arenoso, como as orquídeas Epidendrum cinnabarinum, 

Cyrtopodium spp., as bromélias Hohenbergia ridleyi e Aechmea patentissima, e o 

capim azul (Lagenocarpus rigidus). 

11.5.4. Levantamento florístico 

Uma das etapas fundamentais dos planos de manejo no levantamento 

florístico/fitossociológico é a identificação das espécies que ocorrem na área de 

estudo. Para obtermos estes dados é necessária a realização prévia do 

levantamento florístico, seja pela coleta dos espécimes ou pela observação e 

registro fotográfico das mesmas. Para FORRZA & NADRUZ (2005), está etapa 

assume um papel fundamental na conservação da biodiversidade, reconhecendo 

os táxons corretamente, a sua distribuição e auxiliando na captação de recursos. 

Neste momento, identificam-se as espécies nativas raras, endêmicas e/ou 

ameaçadas de extinção, as espécies exóticas/invasoras, naturalizadas, de 

importância econômica e ecológicas, as bioindicadoras, entre outras. 

Neste momento do estudo foi identificado um conjunto florístico constituído 

por 100 famílias botânicas representadas por 238 espécies de 214 gêneros. 

PONTES & BARBOSA (2008), realizaram o levantamento florístico da Floresta 

Nacional da Restinga de Cabedelo sendo registradas ali a ocorrência de 161 

espécies. Assim, verificamos que os números apresentados neste estudo para a 

área do Parque Natural Municipal de Cabedelo, mostram-se bastante 

significativos (quadro 16). 

Quadro 16: Quadro comparativo de número de espécies encontradas neste estudo e outras áreas 
do Estado. 

Fragmentos 
Nº de 

espécie
s 

Área (ha) Referências 

PM de Cabedelo 238 50 Este estudo 

FLONA de Cabedelo 161 114,34 Plano de Manejo 

PE Xém-Xém 184 181,22 Plano de Manejo 

PE das Trilhas dos 
cinco rios 

198 514,18 Sudema, 2014 

Flora do rio Timbó 129 40,14 Amazonas & Barbosa (2011) 
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A maior riqueza de espécies foi registrada para a família Fabaceae com 31 

espécies do total levantado, seguida da família Poaceae com 13 espécies, 

Euphorbiaceae e Rubiaceae com 10 espécies cada, Myrtaceae e Malvaceae com 

7 espécies cada, Sapindaceae (6 spp), Cyperaceae, Anacardiaceae com 5 

espécies cada e Passifloraceae e Convolvulaceae com 4 espécies cada. Estas 11 

famílias somadas representam um total de 102 espécies, aproximadamente 43% 

do total. 

As espécies foram classificadas nos principais tipos de hábitos que 

assumem herbáceas trepadeiras, subarbustivas e arbustivas, arbóreas. As 

arbóreas estão representadas por 89 espécies, as herbáceas representaram 

cerca de 105 espécies, as subarbustivas 9 e arbustivas 17. Os números revelam 

a expressiva riqueza de herbáceas na área de estudo, porém, algumas variáveis 

devem observadas, como: 1. Fácil visualização e coleta das herbáceas, 2. Maior 

amostragem na área de vegetação savânica; Maior número de espécies em 

dados secundários. As continuidades da coleta de dados de campo podem 

evidentemente alterarem as proporções destas amostragens. 

Outros parâmetros foram analisados, como a endemicicidade, raridade, 

espécies ameaçadas, e se exóticas. Neste contexto temos os seguintes números: 

para as espécies endêmicas para a floresta Atlântica foram registrados 11 táxons. 

Apenas uma espécie pode ser considerada rara. Três espécies são consideradas 

ameaçadas, destas uma consta na lista nacional e uma na lista internacional. 

Com relação as espécies exóticas e/ou invasoras ou naturalizadas foram 

registradas 11 espécies. Uma espécie está sendo tratada como nova para a 

ciência, segundo comunicação pessoal do especialista do grupo das leguminosas. 

Todos os dados serão tratados com mais detalhes e separadamente a seguir. 

11.5.4.1. Espécies Ameaçadas 

Neste estudo foram identificadas três espécies ameaçadas de extinção, 

sendo Inga blanchetiana (ingá cabeludo), e Mimosa caesalpinifolia (sabiá) 

incluídas na lista vermelha da International Union for Conservation of Nature 

(IUCN, 2019) e Apuleia leiocarpa (jitaí), que constam no Livro Vermelho da Flora 

do Brasil (MARTINELLI & MORAES, 2013). Estão categorizadas como 
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vulneráveis (VU), Mimosa caesalpinifolia e Apuleia leiocarpa, enquanto que Inga 

blanchetiana está inserida na categoria em perigo (EN).  

Apuleia leiocarpa é uma espécie arbórea que ocorre distribuída por todo o 

território brasileiro, porém, pelo uso de valor econômico a espécies é listada como 

vulnerável:  

“Espécie amplamente utilizada pela indústria 

madeireira, principalmente no Estado de Santa 

Catarina. Estima-se que, em um período de quatro 

anos, sua população tenha perdido 10% dos 

indivíduos. Portanto, considerando o alto valor 

econômico da espécie, suspeita-se que, em 100 anos, 

a população tenha sofrido uma redução de pelo menos 

30%. Recomenda-se o monitoramento a fim de 

estabilizar a população, e a implementação do manejo 

sustentável da espécie” (CNCFlora, 2019). 

11.5.4. Espécies Raras 

A definição de espécies raras é de complexa definição, sendo necessário 

estudos mais aprofundados com as espécies previamente selecionadas em uma 

área de estudo. Uma espécie é considerada rara, quando seus representantes 

estão confinados a uma pequena área (área de ocorrência restrita), quando 

ocorrem sobre condições específicas (área de ocupação restrita), e/ou quando 

são escassos ao longo de sua distribuição (baixa densidade) (Rabinowitz, 1981 

apud Rapini et al. 2009; Kruckeberg & Rabinowitz, 1985). Atualmente são 

reconhecidas como espécies raras para o Brasil 2.291 espécies, cerca de 4 a 6% 

de todas as espécies de plantas do país, muitas das quais se encontram à beira 

da extinção (Esteves 2009). Neste estudo foram consideradas espécies raras 

aquelas com área de distribuição restrita, populações pequenas e baixa 

densidade de indivíduos de acordo com a proposta apresentada por Giulietti et al. 

(2009). 
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Assim, segundo a metodologia e a lista de espécies apresentada por 

estes autores, consideramos como rara nesta área de estudo apenas a espécie 

Aphellandra nuda Nees (Fig. 81), representante da família Acanthaceae, sendo 

um arbusto escandente de inflorescência laxa, flores vermelhas tubulosas, 

provavelmente polinizadas por beija-flor. 

. 

11.5.4.3. Espécies Representativas 

Algumas espécies são consideradas como mais representativas da área por 

sua abundância no número de indivíduo, importância ecológica e/ou econômica, 

seja por seus frutos comestíveis para humanos e animais, madeira ou medicinal. 

Entre estas destacamos duas espécies, o cajueiro e o angelim, os quais 

detalharemos abaixo. 

Anacardium occidentale L (Fig. 82) é uma espécie comumente encontrada 

em toda a área de estudo, ocorrendo especialmente em áreas aberta 

ensolaradas. Neste ambiente apresentam uma copa mais uniforme e ampla, 

diferentemente do que ocorre no interior da floresta. Segundo Luz et al (2019), a 

espécie se caracteriza por ser uma árvore terrícola, nativa, porém, não endêmica 

Figura 80: Inflorescência de Aphelandra nuda. 
Foto: Acervo Ricardo Pontes 
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do Brasil. Sua área de distribuição ocupa quase todo o território brasileiro desde o 

Norte (: Norte (AC, AM, AP, PA, RR, TO), Nordeste (PI, MA, CE, RN, PB, PE, AL, 

SE, BA), Centro-Oeste (DF, GO, MT, MS), Sudeste (ES, MG, RJ, SP). Seu fruto é 

bem característico, sendo denominado como uma drupa em forma de rim 

localizado no ápice de um hipocarpo carnoso (o pedicelo espessado), este último 

sendo popularmente conhecido como o cajú (pseudofruto) propriamente dito. 

Seus pseudofrutos são suculentos e amplamente consumidos frescos ou para 

preparo de sucos e doces. A castanha torrada são consumidas como fonte 

oleaginosa pela população (Lorenzi et al. 2006). 

 

O angelim (Fig 83), pode ser considerado a árvore mais emblemática da 

área de estudo, espécie amplamente distribuída por toda a área, possui copa 

ampla e frondosa, podendo alcançar 12m de altura, com fuste entre 73 e 76 cm 

de diâmetro (ver dados fitossociológicos). É uma espécie endêmica da Floresta 

Atlântica, ocorrendo nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. No Nordeste, sua 

área de distribuição compreende os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Figura 81: Flores de Anacardium ocidentale, cajueiro. 
Fonte: Ricardo Pontes 
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Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, ocorrendo nas fitofisionomias da Floresta 

Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila e Restinga. Possui flores púrpuras 

em densos cachos (Fig. 83), com odor adocicado e atrativo para abelhas. Seus 

frutos globosos, drupáceos, verdes, com uma única semente (Fig. 84). 

 

Figura 82: Copa florida de um grande indivíduo de angelim. 
Foto: Ricardo Pontes 
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Figura 84: Inflorescência do angelim com detalhe de suas flores púrpuras. 

Foto: Ricardo Pontes. 

Figura 83: Frutos drupáceos do angelim em dois estágios de desenvolvimento. 
Foto: Ricardo Pontes 
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11.5.4.3. Espécies Exóticas 

 Até o momento foram registradas para a área de estudo 12 espécies 

exóticas, invasoras ou naturalizadas. Entre as exóticas arbóreas podemos 

destacar quelas que são consideradas exóticas naturalizadas, como o sombreiro 

(Clitoria fairchildiana), o mata-fome (Pithecellobium dulce), oliveira-preta 

(Syzygium comuni), coco da bahia (Cocos nucifera) e leucena (Leucaena 

leucocephala) (Fig.86).  

As espécies exóticas foram observadas em sua maioria na porção Norte e 

Sudeste do PNMC, nas proximidades da Secretaria de Administração do 

município de Cabedelo e na intercessão entre a BR-230 e a rua João Targino 

Delgado. Na porção Norte, encontra-se uma edificação abandonada, casa das 

Bombas (com. pes.), talvez motivo pelo qual ocorra maior quantidade de exóticas. 

Pithecellobium dulce é a espécie com maior abundância de espécies observadas 

na área (Fig.86), equanto que Leucaena leucocephala possui grande poder de 

dispersão de sementes, podendo ocupar áreas grandes, especialmente as áreas 

mais degradadas, com uma maior concentração da porção Suldeste. 

 

 

Figura 85: Leucena (Leucaena leucocephala). 
Fonte: Ricardo Ambrosio 
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Dentre as exóticas herbáceas podem ser citadas Euphorbia hyssopifolia 

(pinhão-roxo) (Fig. 88), Ricinus communis (carrapateira), Opuntia stricta (cacto-

palma), Oeceoclades maculata (orquídea-terrestre) e Melinis repens. Esta última 

espécie pertence a família das gramíneas e é considerada como naturalizada no 

território brasileiro. Com a disperssão de suas sementes atrávés do vento 

(anemocoria) pode torna-se invasoras causando grande desequilíbrio ecológico 

em um ambiente natural, pois competem fortemente com as espécies nativas. As 

exóticas possuem geralmente grande poder de reprodução, povoando o ambiente 

e dizimando as nativas por falta de espaço naquele ambiente. 

Figura 86: Frutos maduros de P. dulce. 
Fonte: Ricardo Ambrosio 
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11.5.4.4.  Espécies Aquáticas 

Espécies aquáticas ou macrófitas aquáticas são aquelas que possuem 

diversas conformações, desde as que se encontram submersas por todo o ano ou 

as que ocorrem na margem dos corpos d’água e tem relação com a água em 

abundância, mas não necessariamente submersas. São elementos importantes 

no ecossistema aquático por estarem na base da cadeia alimentar para peixes e 

outros animais, servem de sítio de nidificação para a fauna, possuem interesse 

econômico como apícola, ornamental, têxtil, alimentar, forrageiro, medicinal, 

despoluidoras, entre muitas outras (POTT & POTT, 2000). 

Na área de estudo observamos uma gama de espécies intimamente 

relacionadas ao ambiente aquático (tab. 2), especialmente nas lagoas 

temporárias na área central do PNMC. Algumas destas podem ser observadas 

durante todo o ano, mesmo no período mais seco, outras, porém, só são 

Figura 87: Indivíduo de pinhão-roxo em estágio reprodutivo. 
Foto: Ricardo Pontes. 
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observadas no período chuvoso, quando há o acúmulo de água nas lagoas, como 

é o caso da erva Helanthium tenella. 

 
 
 
 
 

Tabela 2: Lista das espécies realacionadas com o ambiente aquático na área de estudo. 

FAMÍLIAS ESPÉCIES 
NOMES 

POPULARES 

HAB 

ALISMATACEAE 
1. Helanthium tenellum (Martius) 

Britton 
 

Erv 

ARALIACEAE 2. Hydrocotyle verticillata Thumb. Orelha-de-onça Erv 

ARACEAE 3. Pistia stratiotes L. Alface-d’água Erv 

CAPPARACEAE 4. Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Feijão-de-boi Arb 

CHRYSOBALANACEAE 5. Chrysobalanus icaco Guajirú Arb 

CLEOMACEAE 

6. Tarenaya pernambucensis Iltis & 

Costa-e-Silva ex Soares Neto & 

Roalson. 

Mussambê 

Sub 

CYPERACEAE 

7. Bulbostylis sp.  Erv 

8. Cyperus aggregatus (Wild.) Endl  Erv 
9. Eleocharis geniculata (L.) Roem. 

& Schult. 
Junco-fino 

Erv 

10. Fimbristylis sp.  Erv 
11. Rhynchospora riparia (Nees) 

Boeck. 
 

Erv 

Figura 88: População de Helianthium tenella em área temporariamente alagada. 
Foto: Ricardo Pontes. 
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ERIOCAULACEAE 
12. Paepalanthus bifidus (Schrad.) 

Kunth 
 

Erv 

FABACEAE 

13. Chamaecrista diphylla (L.) 

Greene 
 

Erv 

14. Chamaecrista ramosa (Vogel) 

H.S.Irwin & Barneby 
 

Erv 

GENTIANACEAE 15. Schultesia doniana Progel  Erv 

HELICONIACEAE 16. Heliconia psittacorum L.f. Paquevira Erv 

LEMNACEAE 17. Lemna sp.  Erv 

MELASTOMATACEAE 

18. Clidemia capitellata (Bonpl.) D. 

Don 
 

Erv 

19. Comolia villosa (Aubl.) Triana  Erv 

NYMPHAEACEAE 20. Nymphaea sp. Ninféia Erv 

OCHNACEAE 21. Sauvagesia erecta L.  Erv 

ONAGRACEAE 

22. Ludwigia erecta (L.) H. Hara Ludwigia Erv 

23. Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. 

Raven 
Cruz-de-malta 

Erv 

VERBENACEAE 
24. Stachytarpheta angustifolia 

(Mill.) Vahl 
Gervão 

Erv 

XYRIDACEAE 25. Xyris sp.  Erv 

 

11.5.4.5. Espécies de Importância Econômica 

Segundo Sampaio et al. (2005), para o Nordeste do Brasil podem ser 

considerados oito categorias de usos de plantas com valor econômico, sendo eles 

de uso medicinal, frutíferas, para a extração de óleos e ceras, extração de 

madeira, ornamentais, extração de fibras, apícolas e as forrageiras. De forma 

geral as espécies consideradas como aquelas que tem uma utilização atual pelas 

populações (local), não importando o valor monetário, valor funcional ou ecológico 

das espécies. Para a área de estudo foram identificadas entre as categorias 

acima citadas 25 espécies. 

Entre estas podemos citar como apícola o Anacardium occidentale 

(cajueiro), Spondias mombin (cajá), Tapirira guianensis (copiúba), Hancornia 

speciosa (mangabeira), Scleria bracteata (campim-navalha), Cnidoscolus urens 

(urtiga-branca), Vismia guianensis (lacre), Bowdichia virgilioides (sucupira), 

Dioclea virgata, Hymenaea courbaril (jatobá), Leucaena leucocephala (leucena), 

Mimosa caesalpiniifolia (sabiá), Periandra mediterranea (alcaçú), Byrsonima 

sericea (murici), Stigmaphyllon paralias, Ficus gomelleira (gameleira), Psidium 

guajava (goiabeira), Psidium guianense (araçá), Passiflora foetida (maracujá-de-
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estalo), Coccoloba laevis (cavaçu), Borreria verticillata (vassourinha-de-botão), 

Guettarda platypoda (angélica), Richardia grandiflora (poaia), Serjania glabrata 

(cipó-cururu), Turnera subulata (chanana), Lantana câmara (chumbinho), 

Stachytarpheta angustifolia (gervão). 

Agra et al., (2005), citam como espécies de uso medicinal algumas 

espécies que foram observadas neste estudo como o  Anacardium occidentale L. 

(cajueiro), Tapirira guianensis (copiúba), Xylopia frutescens, Hancornia speciosa 

(mangabeira), Himatanthus phagedaenicus (leiteiro), Lundia longa (cipó-de-cesto), 

Handroanthus impetiginosus (ipê roxo), Protium heptaphyllum (amescla), 

Buchenavia tetraphylla (imbiridiba), Cnidoscolus urens (urtiga branca), Heliconia 

psittacorum (paquevira), Vismia guianensis (lacre), Eschweilera ovata (imbiriba), 

Abarema cochliacarpos (babatimão), Bowdichia virgilioides (sucupira), Crotalaria 

retusa (guizo de cascavel), Dioclea virgata, Hymenaea courbaril (jatobá), Mimosa 

caesalpiniifolia (sabiá), Byrsonima sericea (murici), Psidium guianense (araçá), 

Borreria verticillata (vassourinha de botão), Guettarda platypoda (angélica), 

Salzmannia nítida, Solanum paludosum (jurubeba), Solanum paniculatum 

(jurubeba branca), e Cecropia pachystachya (imbaúba).  

Já como pontencialmente ornamental podemos citar as espécies 

Hohenbergia ramageana (bromélias), Pilosocereus catingicola (cacto), Lundia 

longa (trepadeira) e a Heliconia psittacorum (herbácea). Estas espécies podem 

ser facilmente reproduzidas e tilizadas em projetos paisagísticos. 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

218 
 

 
 

 

 

Com relação às espécies de importância para programas de restauração 

ecológica das áreas degradadas do Parque Natural Municipal de Cabedelo, 

destacam-se as espécies da tabela abaixo (Quadro 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Indíviduo da bromélia H. ramageana em floração, com detalhe da flor. 
Fonte: Ricardo Ambrosio 
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Quadro 17: Espécies de importância ecológica encontradas no Parque Natural Municipal de 
Cabedelo. 

Espécies Regeneração Secundária 

 Inicial Médio Avançado 

Tapirira guianensis Aubl. x x x 

Xylopia frutescens Aubl. x   

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand  x x 

Trema micrantha (L.) Blume x   

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.  x  

Bowdichia virgilioides Kunth  x x 

Hymenaea courbaril L.  x x 

Inga blanchetiana Benth.  x  

Inga laurina (Sw.) Willd.  x  

Ocotea fasciculata (Nees) Mez   x 

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers  x  

Byrsonima sericea DC. x x  

Guazuma ulmifolia Lam. x   

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.  x  

Cupania impressinervia Acev.-Rodr. x   

Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam  x x 

Homalolepis bahiensis (Moric.) Devecchi & Pirani x   

Cecropia pachystachya Trécul x   
 

11.6.5. Fitossociologia 

Na amostra foram quantificados 290 indivíduos, em 3.200 m² de área, de 

25 espécies arbóreas distintas, distribuídas em 17 famílias botânicas, sendo 

quatro espécies classificadas como indeterminadas, uma identificada em nível de 

família e quatro em nível de gênero (Quadro 17). 
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Quadro 18: Lista florística das espécies identificadas na amostragem florestal do Parque Natural 
Municipal de Cabedelo. 

FAMÍLIA/NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
PARCELA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Anacardiaceae                   

Anacardium occidentale cajueiro X X X X X   X X 

Tapirira guianensis cupiúba       X     X X 

Burseraceae                   

Protium heptaphylum amescla-de-cheiro X X X X X X X X 

Capparaceae                   

Cynophalla flexuosa feijão-de-boi   X             

Celastraceae                   

Maytenus sp. -   X             

Fabaceae                   

Andira nitida angelim             X X 

Chloroleucon acacioides -             X X 

Inga sp. ingá X X   X   X   X 

Zollernia ilicifolia -   X             

Humiriaceae                   

Sacoglottis mattogrossensis pitomba-de-morcego  X X  X  X  X    X  X  

Indeterminada                   

Indeterminada 1 - X     X X       

Indeterminada 2 - X       X       

Indeterminada 3 - X         X     

Lauraceae                   

Ocotea fasciculata louro-cheiroso     X           

Lecythidaceae                   

Eschweilera ovata imbiriba X     X X       

Malpighiaceae                   

Byrsonima sericea murici-de-tabuleiro     X           

Myrtaceae                   

Campomanesia dichotoma guabiraba X               

Eugenia sp. -           X     

Indeterminada 4 Indeterminada 4     X     X X   

Nyctaginaceae                   

Guapira pernambucensis joão-mole       X         

Olacaceae                   

Ximenia americana ameixa-do-mato X               

Rubiaceae                   

Guettarda angelica angélica     X       X   

Salicaceae                   

Casearia sp. -         X       

Sapindaceae                   
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Allophyslus edulis -           X     

Urticaceae                   

Cecropia palmata embaúba           X X   

 

A família botânica com maior riqueza foi a Fabaceae com quatro espécies, 

seguida pela Myrtaceae e Anacardiaceae, com três e duas espécies, 

respectivamente. A riqueza de espécie da família Fabaceae na vegetação nativa 

na UC de Cabedelo é natural, pois segundo Heuck (1972), trata-se da família com 

maior riqueza e abundância existente na floresta nativa da América do Sul. Em 

termos de abundância por família, a Burseraceae apresentou o maior número de 

indivíduos, 53, correspondendo a 25% do total da população. Seguida pela 

Fabaceae e Malpighiaceae, com 34 e 22 indivíduos, respectivamente. A 

Celastraceae, Lauraceae, Nyctaginaceae e Sapindaceae apresentaram as 

menores riquezas, com um indivíduo cada (gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Distribuição da abundância de indivíduos por família botânica do Parque Natural 

Municipal de Cabedelo 

 

A Protium heptaphylum (amescla-de-cheiro) apresentou a maior abundância, 

com 53 indivíduos, correspondendo a 25,36 % da população. A Sacoglottis 

mattogrossensis (pitomba-de-morcego) aparece como a segunda mais 

abundante, com 34 indivíduos (16,27%), seguida pela Byrsonima seriacea (murici-

de-tabuleiro) com 22 exemplares, correspondendo a 10,53 % da amostra (gráfico 

2). 
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Gráfico 2: Abundância de indivíduos por espécies vegetais do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo. 

 
 
 

11.6.2 Área basal e Valores fitossociológicos 

A espécie Eschweilera ovata (imbiriba) apresentou o maior resultado em 

área basal (AB) da amostra, com 1,389 m², com 7 indivíduos contabilizados. Em 

seguida aparecem as espécies A. occidentale (cajueiro) e S. mattogrossensi 

(pitomba-de-macaco), com 1,008 m² e 0,928 m², respectivamente (tabela 3). 

Correspondendo as três espécies com os maiores valores por unidade de área. 

Em relação à abundância geral de indivíduos, a vegetação apresentou uma 

densidade de 653 árvores por hectares. As espécies mais abundantes por 

unidade de área (ha) foram as: P. heptaphylum (amescla-de-cheiro) com 166 

ind./ha; S. mattogrossensi (pitomba-de-macaco) com 106 ind./ha; B. sericea com 

69 ind./ha; Inga sp. com 41 ind./ha, e; A. occidentale com 41 ind./ha (tabela 3). 

A espécie que apresentou a maior frequência absoluta foi a P. heptaphylum 

(amescla-de-cheiro), presente em 100 % (8) das unidades amostrais (parcelas). 

Este resultado indica que a espécie encontra-se bem distribuída geograficamente 

pela área do PNMC, podendo ser encontrada em toda região da vegetação. Em 

seguida apareceram as S. mattogrossensi (pitomba-de-morcego) e A. occidentale 

(cajueiro), presente em 87,5 % das parcelas, cada (tabela 4). 
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Tabela 3: Resultado dos valores fitossociológicos da vegetação do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

ESPÉCIES 
N 

(Ind./ha) 
AB (m²) 

DA 
(N/ha) 

DR (%) 
DoA 

(m²/ha) 
DoR 
(%) 

FA FR (%) VI VI (%) VC VC (%) 
VTcc 
(m³) 

A. edulis 1 0,005 3 0,48 0,014 0,074 12,5 1,429 1,981 0,660 0,552 0,276 0,0194 

A. occidentale 13 1,008 41 6,22 3,149 16,185 87,5 10,000 32,405 10,802 22,405 11,203 4,1198 

A. nitida 2 0,879 6 0,96 2,748 14,124 25 2,857 17,939 5,980 15,081 7,541 4,2897 

B. sericea 22 0,092 69 10,53 0,287 1,475 12,5 1,429 13,430 4,477 12,001 6,001 0,2373 

C. dichotoma 2 0,085 6 0,96 0,265 1,360 12,5 1,429 3,746 1,249 2,317 1,159 0,4194 

Casearia sp. 2 0,005 6 0,96 0,014 0,074 12,5 1,429 2,459 0,820 1,031 0,515 0,0096 

C. palmata 7 0,114 22 3,35 0,357 1,835 25 2,857 8,041 2,680 5,184 2,592 0,5586 

C. acacioides 2 0,158 6 0,96 0,495 2,542 25 2,857 6,356 2,119 3,499 1,750 0,4765 

C. flexuosa 6 0,028 19 2,87 0,087 0,449 12,5 1,429 4,748 1,583 3,319 1,660 0,0614 

E. ovata 7 1,389 22 3,35 4,341 22,311 37,5 4,286 29,946 9,982 25,660 12,830 8,8259 

Eugenia sp. 3 0,008 9 1,44 0,026 0,135 12,5 1,429 2,999 1,000 1,571 0,785 0,0266 

G. pernambucensis 1 0,002 3 0,48 0,007 0,037 12,5 1,429 1,944 0,648 0,515 0,258 0,0048 

G. angelica 5 0,059 16 2,39 0,184 0,944 25 2,857 6,194 2,065 3,336 1,668 0,2027 

Indeterminada 1 9 0,028 28 4,31 0,087 0,445 37,5 4,286 9,037 3,012 4,751 2,376 0,0570 

Indeterminada 2 3 0,098 9 1,44 0,306 1,572 25 2,857 5,865 1,955 3,008 1,504 0,5254 

Indeterminada 3 3 0,439 9 1,44 1,372 7,052 25 2,857 11,345 3,782 8,487 4,244 2,5216 

Indeterminada 4 4 0,026 13 1,91 0,081 0,418 37,5 4,286 6,617 2,206 2,331 1,166 0,0986 

Inga sp. 13 0,168 41 6,22 0,527 2,706 62,5 7,143 16,069 5,356 8,926 4,463 0,6505 
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Maytenus sp. 1 0,005 3 0,48 0,016 0,080 12,5 1,429 1,987 0,662 0,558 0,279 0,0168 

O. fasciculata 1 0,002 3 0,48 0,006 0,029 12,5 1,429 1,936 0,645 0,507 0,254 0,0039 

P. heptaphylum 53 0,590 166 25,36 1,844 9,480 100 11,429 46,267 15,422 34,839 17,419 2,7462 

S. mattogrossensis 34 0,928 106 16,27 2,901 14,914 87,5 10,000 41,182 13,727 31,182 15,591 4,0620 

T. guianensis 7 0,078 22 3,35 0,242 1,246 37,5 4,286 8,881 2,960 4,595 2,298 0,3916 

X. americana 7 0,020 22 3,35 0,064 0,329 12,5 1,429 5,107 1,702 3,678 1,839 0,0663 

Z. ilicifolia 1 0,011 3 0,48 0,036 0,185 12,5 1,429 2,092 0,697 0,663 0,332 0,0343 

Total Geral 
209 6,226 653 100,00 19,455 

100,00
0 

875 100,000 300,000 100,000 200,000 100,000 30,4259 

Onde: N = número de indivíduos; AB = área basal em m²; DA = densidade absoluta por espécie (N/ha); DR = densidade relativa por espécie (%); FA = frequência 
absoluta por espécie; FR = frequência relativa por espécie (%); DoA = dominância absoluta por espécie (m²/ha); DoR = dominância relativa por espécie (%); VI = 

valor de importância absoluta; VI (%) = valor de importância relativa (%), e; VTcc (m³). = volume total com casca dos indivíduos (m³). 
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A parcela 3 apresentou a maior quantidade de indivíduos inventariados, com 44 

exemplares, correspondendo a 21,05 % da amostra. Em seguida aparecem as 

parcelas 1 e 2, com 35 e 32 indivíduos, respectivamente, correspondendo a 16,75 % 

e 15,31 %, respectivamente. A parcela 6 apresentou o menor valor, com 16 

indivíduos, correspondendo a 7,66 %. Com isto, as parcelas 3, 1 e 2 apresentaram 

as maiores densidade por hectares, com 1.100 ind./ha, 875 ind./ha e 800 ind./ha, 

respectivamente, e a menor densidade foi na parcela 6, com 400 ind./ha (tabela 4). 

Estes resultados indicam que a vegetação existente onde as parcelas 3, 1 e 2 foram 

instaladas, apresentam as maiores densidades, ou seja, uma maior quantidade de 

árvores por área, inverso a vegetação da área 6, com poucos exemplares. As 

maiores áreas basais foram encontradas nas parcelas 7 e 5, com 1,227 m² e 1,154 

m², respectivamente, e os menores valores foram nas parcelas 6 e 3, com 0,312 m² 

e 0,360 m², respectivamente (Quadro 19). 

 

 
Quadro 19: Parâmetros fitossociológicos por unidade amostral (parcela) encontrado no Parque 

Natural Municipal de Cabedelo. 

PARCELAS N (Ind.) AB (m²) DA (N/ha) DR (%) DoA (m²/ha) DoR (%) 
VTcc 
(m³) 

1 35 0,793 875 16,75 19,835 12,744 3,6538 

2 32 0,712 800 15,31 17,799 11,436 3,1095 

3 44 0,360 1.100 21,05 8,999 5,782 0,9038 

4 18 0,958 450 8,61 23,939 15,381 5,5701 

5 20 1,154 500 9,57 28,860 18,543 7,0322 

6 16 0,312 400 7,66 7,800 5,012 1,8054 

7 21 1,227 525 10,05 30,674 19,708 4,9609 

8 23 0,709 575 11,00 17,733 11,394 3,3902 

Total Geral 209 6,226 653 100,00 19,455 100,000 30,4259 

 

Com relação à dominância, que expressa a área basal por hectare, a parcela 7 

apresentou o maior resultado, com 30,674 m²/ha, seguida pelas parcelas 5 e 4, com 

28,860 m²/ha e 23,939 m²/ha, respectivamente. O menor resultado foi encontrado na 

parcela 6, com 7,800 m²/ha (tabela 4). O parâmetro do volume lenhoso indicou que 

os indivíduos da parcela 5 apresentam o maior volume lenhoso, totalizando 7,0322 

m³, seguida pelas 4 e 7, com 5,5701 m³ e 4,9609 m³, respectivamente (tabela 5). 
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Os resultados em conjunto expostos na tabela 4 indicam que a vegetação onde 

as parcelas 3, 1 e 2 foram instalas apresentam as maiores densidades por área, ou 

seja, a região com a maior quantidade de indivíduo arbóreo do parque, porém com 

pouco desenvolvido em diâmetro do tronco e volume, tratando-se de exemplares 

mais jovens e finos. A vegetação localizada nas parcelas 7, 5 e 4 apresentam pouca 

concentração, mas com indivíduos bem desenvolvidos em diâmetro do tronco e 

volume lenhoso, tratando-se de indivíduos adultos e provavelmente dominantes. 

11.6.3 Estrutura Diamétrica 

A vegetação apresentou 15 intervalos de classes diamétrica, de 5 cm de 

amplitude, com uma maior concentração no primeiro intervalo, com 115 indivíduos 

(gráfico 3), correspondendo a 55 % da amostra (gráfico 4) e os três últimos 

intervalos de classes apresentaram um indivíduo em cada classe. A distribuição 

diamétrica forma um J invertido, indicando que se trata de uma vegetação 

inequiânea, ou seja, os indivíduos apresentam idades distintas, comportamento 

típico de vegetação nativa e em processo de sucessão natural. Com uma maior 

concentração de indivíduos jovens, nas primeiras classes e poucos indivíduos nas 

últimas. Os três primeiros intervalos de classes concentram 81% da população 

(gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3: Valores absolutos da distribuição diamétrica da vegetação do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo. 
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Gráfico 4: Valores relativos da distribuição diamétrica da vegetação do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo. 

 

Com relação à distribuição das espécies nos intervalos, nenhuma apresentou 

indivíduo em todas as classes, assim como cada intervalo apresentou pelo menos 

um exemplar. Na primeira classe diamétrica, a maior concentração de indivíduos é 

da espécie P. heptaphylum (amescla-de-cheiro), com 36 exemplares, seguida pela 

B. sericea (murici-de-tabuleiro), com 19 (tabela 5), juntas, correspondem a 48% da 

população da referida classe. No segundo intervalo, as espécies predominantes 

foram as S. mattogrossensis (pitomba-de-morcego) e P. heptaphylum (amescla-de-

cheiro), correspondendo juntas a 54% dos indivíduos da referida classe. Os dois 

indivíduos da espécie A. nítida (angelim) encontram-se nas duas ultimas classes, 

tratando-se de exemplares bem desenvolvidos, com diâmetro do tronco de 73 e 76 

cm, e altura de 12 m. Na antepenúltima classe (64|-69 cm) encontra-se um indivíduo 

da espécie E. ovata (imbiriba) (tabela 4). 
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Tabela 4: Distribuição de indivíduos por espécie nos intervalos de classes diamétricas no Parque 
Natural Municipal de Cabedelo. 

ESPÉCIES 
INTERVALO DE CLASSE DIAMÉTRICA (CM) 

4|
-9 

9|-
14 

14|-
19 

19|-
24 

24|-
29 

29|-
34 

34|-
39 

39|-
44 

44|-
49 

49|-
54 

54|-
59 

59|-
64 

64|-
69 

69|-
74 

74|-
79 

A. edulis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. occidentale 3 1 0 2 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 

A. nitida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

B. sericea 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. dichotoma 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casearia sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. palmata 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. acacioides 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

C. flexuosa 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. ovata 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

Eugenia sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. pernambucensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. angelica 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indeterminada 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indeterminada 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indeterminada 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Indeterminada 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inga sp. 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maytenus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O. fasciculata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. heptaphylum 36 8 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

S. mattogrossensis 10 11 4 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

T. guianensis 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X. americana 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z. ilicifolia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Geral 
11
5 

35 18 10 7 3 6 5 2 1 1 3 1 1 1 
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11.6.4 Estrutura Vertical e Posição Sociológica 

O resultado da estrutura vertical indicou uma vegetação com altura média de 

5,97 m, com indivíduos variando entre 2 e 15 m. As maiores alturas podem ser 

encontradas em indivíduos da espécie E. ovata (imbiriba) com 15 m e indeterminada 

3 com 14 m. As menores alturas foram identificadas em exemplares das espécies B. 

sericea (murici-de-tabuleiro), indeterminada 1, P. heptaphylum (amescla-de-cheiro) e 

S. mattogrossensis (pitomba-de-macaco) com 2 m de altura. A maior concentração 

de indivíduos ocorre no estrado intermediário, com 157 exemplares, correspondendo 

a 75 % da população. O estrato inferior corresponde ao menor percentual, com 6 % 

(gráfico 5).  

 

 
Gráfico 5: Resultado relativo da distribuição dos indivíduos por estrato vertical Parque Natural 

Municipal de Cabedelo. 

 

A espécie que apresentou a maior posição sociológica absoluta foi a P. 

heptaphylum (amescla-de-cheiro) com valor de 87,65, correspondendo a 20,29 % 

em valores relativos. Na sequência aparecem S. mattogrossensis (pitomba-de-

morcego) com 64,9, B. sericea (murici-da-praia). com 54,43, Inga sp. com 22,78, e 

indeterminada 1 com 13,98 (tabela 5). 
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Tabela 5: Distribuição de indivíduos por estrato vertical e posição sociológica na vegetação do Parque 
Natural Municipal de Cabedelo. 

ESPÉCIE 
Estrato 
Inferior 

Estrato 
Intermediário 

Estrato 
Supeior 

Total PSA PSR 

A. edulis 0 1 0 1 6,24 1,45 

A. occidentale 0 6 7 13 21,46 4,99 

A. nitida 0 0 2 2 7,77 1,81 

B. sericea 5 16 1 22 54,43 12,66 

C. dichotoma 0 1 1 2 7,25 1,69 

Casearia sp. 0 2 0 2 7,23 1,68 

C. palmata 0 5 2 7 12,73 2,96 

C. acacioides 0 2 0 2 7,23 1,68 

C. flexuosa 0 6 0 6 10,72 2,49 

E. ovata 0 1 6 7 12,73 2,96 

Eugenia sp. 0 3 0 3 7,33 1,70 

G. pernambucensis 0 1 0 1 6,3 1,47 

G. angelica 0 5 0 5 10,8 2,51 

Indeterminada 1 4 5 0 9 13,98 3,25 

Indeterminada 2 0 1 2 3 7,32 1,70 

Indeterminada 3 0 0 3 3 7,31 1,70 

Indeterminada 4 0 4 0 4 8,99 2,09 

Inga sp. 0 12 1 13 22,78 5,30 

Maytenus sp. 0 1 0 1 6,35 1,48 

O. fasciculata 0 1 0 1 6,35 1,48 

P. heptaphylum 1 45 7 53 87,65 20,39 

S. mattogrossensis 2 25 7 34 64,9 15,09 

T. guianensis 0 6 1 7 12,78 2,97 

X. americana 0 7 0 7 12,97 3,02 

Z. ilicifolia 0 1 0 1 6,35 1,48 

 

As espécies B. sericea (murici-de-tabuleiro), P. heptaphylum (amescla-de-

cheiro) e S. mattogrossensis (pitomba-de-macaco) foram às únicas que 

apresentaram indivíduos em todos os estratos verticais (tabela 6). Este resultado 

indica que se tratam das espécies mais estabelecida na floresta do PNMC, onde, a 

presença de exemplares nos estratos inferior, intermediário e superior é de grande 

importância para a sobrevivência da mesma, assegurando o seu lugar na estrutura e 
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composição vegetal. As espécies A. nítida (angelim) e indeterminada 3, 

apresentaram indivíduos apenas no estrato superior. 

Grande parte dos indivíduos do estrato intermediário é da espécie S. 

mattogrossensis (pitomba-de-macaco), correspondendo a 29 %. No estrato inferior, 

a predominância é da espécie B. sericea (murici-de-tabuleiro) correspondendo a 42 

%, e no estrato superior, a predominância são das espécies A. occidentale 

(cajueiro), P. heptaphylum (amescla-de-cheiro) e S. mattogrossensis (pitomba-de-

macaco) correspondendo a 17,5 %, cada. 

11.6.5 Índice de Valor de Importância e Índice de Valor de Cobertura 

A espécie que apresentou o maior valor de importância (VI) foi a P. 

heptaphylum (amescla-de cheiro) com 26,267, apresentando também o maior índice 

de cobertura (VC), 34,839. As demais espécies que se destacam em valor de 

importância e cobertura foram: S. mattogrossensis (pitomba-de-macaco); A. 

occidentale (cajueiro); E. ovata (imbiriba); A. nítida (angelim); Inga sp.; B. sericea 

(murici-de-tabuleiro), e; indeterminada 3 (tabela 6 e gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6: Valores relativos de índice de importância e cobertura da vegetação do Parque Natural 
Municipal de Cabedelo. 
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Os menores valores de importância e cobertura foram encontrados em 

indivíduos da espécie O. fasciculata (louro-cheiroso), com 1,936 e 0,507, 

respectivamente, seguida pelas G. pernambucensis (joão-mole) e A. edulis com 

1,936 e 1,944 de importância, respectivamente, e 0,507 e 0,515 de cobertura, 

respectivamente. 

11.6.7 Diversidade Florística 

O índice de diversidade indicou que a vegetação existente no parque 

apresentou uma riqueza de Shennon-Weaver (H’) de 3,15 nats/ind. Com relação ao 

índice de equabilidade de Pielou (J) os resultados indicaram que o remanescente 

florestal apresenta um valor de 0,61. Quanto mais próximo de valor de 1, pode-se 

dizer que todas as espécies estão igualmente distribuídas em número de indivíduos, 

e quanto mais próximos a 0, as árvores apresentam uma mesma família (tabela 6). 

Tabela 6: Valores do índice de Shennon-Weaver (H’) e Pielou (J) da floresta do Parque Natural 
Municipal de Cabdedelo. 

H' J 

3,15 0,61 

 

11.6.8 Suficiência Amostral e Parâmetros estatísticos 

Por se tratar de uma amostragem, existe a necessidade da realização de uma 

análise de suficiência amostral, tratando-se de um conceito quantitativo utilizado em 

estudos fitossociológicos para informar se a amostra é representativa na 

comunidade. Schilling & Batista (2008) afirmam que a definição de um tamanho 

ótimo da amostra está baseada na ideia de que quanto maior o tamanho da 

amostra, maior será quantidade de espécie encontrada. 

Para a avaliação da suficiência amostral deste estudo, se utilizou a curva de 

acumulação das espécies. A curva de acumulação de espécies ou curva de coletor é 

obtida mediante a soma de uma nova espécie arbórea identificada em cada nova 

unidade amostral levantada (KERSTEN & GALVÃO, 2011). Considerando que 

quando a curva se estabilizar, nenhuma espécie nova é adicionada, significando que 
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a riqueza total foi obtida, a partir disto, novas amostram não são necessárias 

(BARROS, 2007). Para efeito de análise, considera-se que quando a linha tender à 

assíntota horizontal, a relação custo x benefício entre o espaço amostral e a 

identificação de novas espécies é desvantajosa (KERSTEN & GALVÃO, 2011). 

A curva de acumulação deste estudo demonstrou um aumento acentuado de 

espécies nas 6 primeiras subparcelas, tendendo a permanecer próximos a linha de 

tendência (Logarítmica). Percebe-se que nas 12 últimas subparcelas, o número 

acumulado apresenta um crescimento muito lento, tendo acréscimo de uma nova 

espécie da 24 para a 25, da 26 para a 27, e da 30 para 31. O estudo apresentou um 

coeficiente de determinação de 97%, considerado um valor ótimo (gráfico 7). A 

tabela 7 demonstra o resultado dos parâmetros estatísticos do estudo 

fitossociológico do remanescente do PNMC. 

 

 
Gráfico 7: Curva de acumulação das espécies da amostra do estudo fitossociológico do Parque 

Natural Municipal de Cabedelo. 
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Tabela 7: Resultado dos parâmetros estatísticos do estudo fitossociológico 

PARÂMETROS GERAL 

Área Total (ha) 50 

Parcelas (20 x 20 m) 8 

Sub-parcelas (10 x 10 m) 32 

N (Indivíduos) 209 

Média (N/Parcela) 26,125 

Desvio Padrão (N/Parcela) 11,71 

Variância (N) 96,41 

Variância da Média 25,1840 

Erro Padrão da Média 14,649 

Coeficiente de Variação % 34,617 

Valor de t Tabelado 1,8946 

Erro de Amostragem 29,8629 

Erro de Amostragem % 22,749 

IC para a Média ( 90 %) 38,4724 <= X <= 73,8567 

IC para a Média por ha ( 90 %) 384,7246<= X <= 738,5672 

Total da População 32656,25 

EMC 43,4669 

 

11.6.9 Quantificação de biomassa e Estoque de carbono arbóreo 

Os resultados da quantificação de biomassa e do estoque de carbono arbóreo 

demonstraram uma diferença significativa de material estocado nas estruturas 

vegetais. A biomassa arbórea total por unidade de área foi de 151,39 t/ha, onde a 

maior concentração ocorre acima do solo (fuste, galhos e folhas), com 127,86 t/ha, 

correspondendo a 54,46 %. A biomassa abaixo do solo, correspondendo à massa 

acumulada na raiz, apresenta 23,53 t/ha, 15,54 %. 

Com relação ao estoque de carbono, a vegetação arbórea do Parque Natural 

Municipal de Cabedelo apresentou um resultado de 73,38 tC/ha, sendo que as 

estruturas acima do solo (fuste, galhos e folhas) apresentam a maior concentração, 

61,95 tC/ha ou 84,43 % do total. O estoque de carbono abaixo do solo, representa a 

menor fração, armazenando 11,42 tC/ha, (15,57 %), sendo a raiz a estrutura arbórea 

responsável pela estocagem. 
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Devido à correlação entre biomassa e carbono estocado, ambos apresentam 

os mesmos valores relativos de massa acumulada nas estruturas arbóreas. Os 

resultados indicam que o fuste é a estrutura arbórea que concentram a maior 

porção, correspondendo a 65% do total de biomassa e de carbono estocado, em 

seguida os galhos e raízes aparecem com os maiores valores, com 17 % e 15 %, 

respectivamente (gráfico 8). 

 

 
Gráfico 8: Valores relativos da concentração de biomassa e carbono estocado por estrutura arbórea 

identificado no Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

 

Na análise dos valores absolutos da biomassa arbórea do PNMC, o fuste ou 

tronco, apresentou 98,04 t/ha, sendo a estrutura com maior acúmulo de massa 

vegetal, seguida pelos galhos e raízes, com 25,45 t/ha e 23,53 t/ha, 

respectivamente. As folhas apresentaram o menor resultado de biomassa, com 4,36 

t/ha (gráfico 9). Com relação ao carbono estocado, a estrutura do fuste apresentou o 

maior resultado absoluto, 47,48 tC/ha, seguida pelos galhos e raízes, com 12,35 

tC/ha e 11,42 tC/ha, respectivamente (gráfico 10). 
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Gráfico 9: Resultados absolutos do estoque de biomassa por unidade de áreas (hectares) por 

estrutura arbórea encontrada no Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

 

 
Gráfico 10: Resultados absolutos do estoque de carbono por unidade de área (hectares) por 
estruturas arbóreas encontrada no Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

 

A maior biomassa no fuste por área foi da espécie E. ovata (imbiriba), com 

29,3 t/ha, correspondendo a 30,12 % do total de massa por hectare, apresentando 

também os maiores resultados nas folhas, galhos e raízes, com apenas 7 indivíduos 

(3,35 % da população), tabela 8. A espécie P. haptaphylum (amescla-de-cheiro) 

apresentou a maior densidade arbórea na vegetação, correspondendo a 25,36 % da 

população, mas não foi à espécie de maior biomassa, abrangendo apenas 11,52 % 

do total. As espécies E. ovata (imbiriba), A. nítida (angelim), A. occidentale (cajueiro) 
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e S. mattogrossesnsis (pitomba-de-macaco) corresponderam as espécies com maior 

biomassa total por hectare (gráfico 11). 

 

Tabela 8: Distribuição da biomassa por estrutura arbórea por espécies na vegetação do Parque 
Natural Municipal de Cabedelo. 

Espécies N BFcc (t/ha) BGcc (t/ha) BFO (t/ha) AGB (t/ha) 
BR 

(t/ha) 
BT 

(t/ha) 

A. edulis 1 0,03 0,01 0,00 0,04 0,01 0,05 

A. occidentale 13 14,64 3,80 0,65 19,09 3,51 22,60 

A. nitida 2 18,80 4,88 0,84 24,52 4,51 29,03 

B. sericea 22 0,48 0,12 0,02 0,63 0,12 0,74 

C. dichotoma 2 1,16 0,30 0,05 1,52 0,28 1,80 

Casearia sp. 2 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 

C. palmata 7 1,27 0,33 0,06 1,65 0,30 1,96 

C. acacioides 2 2,17 0,56 0,10 2,82 0,52 3,34 

C. flexuosa 6 0,15 0,04 0,01 0,19 0,03 0,22 

E. ovata 7 29,53 7,67 1,31 38,51 7,09 45,60 

Eugenia sp. 3 0,04 0,01 0,00 0,06 0,01 0,07 

G. pernambucensis 1 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

G. angelica 5 0,46 0,12 0,02 0,60 0,11 0,71 

Indeterminada 1 9 0,13 0,03 0,01 0,17 0,03 0,20 

Indeterminada 2 3 1,21 0,32 0,05 1,58 0,29 1,88 

Indeterminada 3 3 7,64 1,98 0,34 9,96 1,83 11,79 

Indeterminada 4 4 0,18 0,05 0,01 0,24 0,04 0,28 

Inga sp. 13 1,49 0,39 0,07 1,94 0,36 2,30 

Maytenus sp. 1 0,03 0,01 0,00 0,04 0,01 0,05 

O. fasciculata 1 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

P. heptaphylum 53 6,42 1,67 0,29 8,38 1,54 9,92 

S. mattogrossensis 34 11,30 2,93 0,50 14,73 2,71 17,45 

T. guianensis 7 0,69 0,18 0,03 0,90 0,17 1,06 

X. americana 7 0,11 0,03 0,00 0,14 0,03 0,17 

Z. ilicifolia 1 0,08 0,02 0,00 0,11 0,02 0,13 

Total Geral 209 98,04 25,45 4,36 127,86 23,53 151,39 
Onde: N=número de indivíduo na amostra; BFcc = biomassa do fuste com casca; BGcc biomassa 

dos galhos com casca; BFO = biomassa das folhas; AGB = biomassa acima do solo; BR = biomassa 
da raíz; BT = biomassa total (fustes + folhas + raizes + galhos). 
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Gráfico 11: Biomassa total das 10 espécies arbóreas de maior massa por hectares identificada na 

vegetação do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

 

Os resultados do estoque de carbono arbóreo (tab. 9) indicaram que a 

espécie E. ovata (imbiriba) é a árvore com maior resultado por hectares na floresta 

do parque municipal, com 14,49 tC/ha no fuste, 3,72 tC/ha nos galhos, 0,64 tC/ha 

nas folhas e 3,44 tC/ha na raiz. A espécie mais abundante na vegetação, P. 

heptaphylum (amescla-de-cheiro) apresentou o quinto maior estoque de carbono no 

fuste 3,02 tC/ha, com 53 indivíduos. O menor estoque de carbono no fuste, galhos, 

folhas e raízes foi apresentado pela espécie G. pernambucensis (joão-mole) com 

0,004 tC/ha, 0,001 tC/ha, 0,0002 tC/ha e 0,001 tC/ha, respectivamente (tabela 9). As 

espécies E. ovata (imbiriba), A. nitida (angelim), A. occidentale (cajueiro), S. 

mattogrossensis (pitomba-de-macaco) e indeterminada 3 apresentaram os maiores 

estoques de carbono total por hectares na vegetação por hectares (Gráfico 12). 
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Tabela 9: Distribuição de estoque de carbono por espécies e estrutura arbórea da vegetação arbórea do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

Espécies N CFcc (t/ha) CEga (t/ha) CEfl (t/ha) CEas (t/ha) CEra (t/ha) 
CEtotal 
(t/ha) 

A. edulis 1 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

A. occidentale 13 7,06 1,84 0,32 9,22 1,71 10,92 

A. nitida 2 9,29 2,37 0,41 12,06 2,19 14,25 

B. sericea 22 0,22 0,06 0,01 0,29 0,06 0,34 

C. dichotoma 2 0,56 0,15 0,03 0,73 0,14 0,86 

Casearia sp. 2 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

C. palmata 7 0,60 0,16 0,03 0,78 0,15 0,93 

C. acacioides 2 1,05 0,27 0,05 1,37 0,25 1,62 

C. flexuosa 6 0,07 0,02 0,00 0,09 0,02 0,10 

E. ovata 7 14,49 3,72 0,64 18,85 3,44 22,29 

Eugenia sp. 3 0,02 0,01 0,00 0,03 0,01 0,03 

G. pernambucensis 1 0,004 0,001 0,0002 0,01 0,001 0,01 

G. angelica 5 0,21 0,06 0,01 0,28 0,05 0,33 

Indeterminada 1 9 0,06 0,02 0,00 0,08 0,02 0,09 

Indeterminada 2 3 0,57 0,15 0,03 0,75 0,14 0,89 

Indeterminada 3 3 3,70 0,96 0,16 4,82 0,89 5,71 

Indeterminada 4 4 0,08 0,02 0,00 0,11 0,02 0,13 

Inga sp. 13 0,69 0,19 0,03 0,91 0,17 1,09 

Maytenus sp. 1 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

O. fasciculata 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

P. heptaphylum 53 3,02 0,81 0,14 3,97 0,75 4,72 

S. mattogrossensis 34 5,37 1,42 0,24 7,04 1,32 8,35 

T. guianensis 7 0,32 0,09 0,01 0,42 0,08 0,50 
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X. americana 7 0,05 0,01 0,00 0,06 0,01 0,08 

Z. ilicifolia 1 0,04 0,01 0,00 0,05 0,01 0,06 

Total Geral 209 47,48 12,35 2,12 61,95 11,42 73,38 
Onde: N=número de indivíduo na amostra; CFcc = carbono estocado do fuste com casca; CEga = carbono estocado nos galhos; CEfl = carbono 

estocado nas folhas; CEas = carbono estocado acima do solo; CEra = carbono estocado nas raízes; CEtotal = carbono estocado total (fustes + folhas 
+ raizes + galhos). 
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Gráfico 12: Valor das 10 espécies com maior estoque de carbono total por unidade de área da 

vegetação arbórea do Parque Natural Municipal de Cabedelo. 

 

Com relação à biomassa e estoque de carbono por unidades amostrais 

(parcelas), os resultados indicaram que a maior concentração de massa se 

encontra na 5º parcela, com 255,26 t/ha, seguida pela 7º e 4º, com 252,47 t/ha 

e 207,91 t/ha, respectivamente. O menor estoque de biomassa foi encontrado 

na 3º parcela, com 35,90 t/ha, sendo esta a parcela com maior densidade 

arbórea. (ver tabela 9), enquanto que a 5º, apresentou a terceira menor 

densidade de indivíduos (gráfico 14). Esta correlação inversa entre a densidade 

de biomassa e a densidade arbórea é resultado do desenvolvimento dos 

indivíduos, onde na área com maior quantidade de exemplares apresentam 

árvores pouco desenvolvidas em diâmetro e altura. Nos locais com poucas 

árvores, apresentam indivíduos mais desenvolvidos em altura e diâmetro, em 

comparação nas demais áreas, resultando em uma concentração maior de 

biomassa. 
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Gráfico 13: Resultado da biomassa por unidade amostral (parcela) na vegetação do Parque 
Natural Municipal de Cabedelo. 

 

As parcelas 5, 7 e 4 apresentaram os maiores valores de estoque de 

carbono arbóreo, com 123,91 tC/ha, 123,00 tC/ha e 100,93 tC/ha, 

respectivamente. Os menores valores foram encontrados na 3º e 6ª parcela, 

com 17,05 tC/ha e 26,14 tC/ha, respectivamente (gráfico 194). 

 

 
Gráfico 14: Estoque de carbono por unidades amostrais (parcelas) na vegetação do Parque 

Natural Municipal de Cabedelo. 
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11.7. AVALIAÇÃO DO ESTADO DE REGENERAÇÃO E GRAU DE 

CONSERVAÇÃO  

Quanto a classificação do estado de conservação e grau de 

conservação da vegetação existente no Parque Natural Municipal de Cabedelo, 

se utilizou os parâmetros descritos na Resolução CONAMA Nº 391, de 25 de 

junho de 2007 que define a vegetação primária e secundária nos estágios 

inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica no estado da 

Paraíba. 

A referida resolução entende que vegetação primária se trata daquela de 

máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sendo os efeitos 

das ações antrópicas mínimas ou ausentes, a ponto de não afetar 

significamente suas caracteristicas originais e de espécies botânicas 

ocorrentes. Uma vegetação secundária ou em regeneração é aquela resultante 

dos processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da 

vegetação primária por ação antrópica ou causas naturais, podendo ocorrer 

árvores remanescentes da vegetação primária. 

Com relação à vegetação secundária, o art. 2º da Resolução do 

CONAMA estabelece os parâmetros de classificação dos diferentes estágios 

de regeneração da vegetação secundária, sendo definida como: 

I - Estágio inicial de regeneração: 

a) fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo, altura 

máxima de 5 (cinco) metros, podendo ocorrer árvores 

adultas remanescentes; 

b) espécies lenhosas com distribuição diamétrica de 

pequena amplitude; com Diâmetro à Altura do Peito - DAP 

médio inferior a 8 (oito) centímetros, podendo ocorrer 

árvores isoladas remanescentes, com DAP médio superior 

ao citado; 

c) epífitas, se existentes, são representadas principalmente 

por líquens, briófitas, pteridófitas e bromeliáceas, com baixa 

diversidade; 
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d) trepadeiras, se presentes, sendo geralmente herbáceas; 

e) serapilheira, quando existente, formando camada fina 

pouco decomposta, contínua ou não; 

f) diversidade biológica variável com poucas espécies 

arbóreas, podendo apresentar plântulas de espécies 

características de outros estágios; 

g) espécies pioneiras abundantes; 

h) ausência de sub-bosque; 

i) área basal de até 4 (quatro) metros quadrados por 

hectare; e 

j) composição florística representada pelas seguintes 

espécies indicadoras: Cecropia spp. (embaúba); 

Stryphnodendron pulcherrimum (favinha, caubi); Byrsonima 

sericea (murici); Schefflera morototoni (sambaqui); Cupania 

revoluta (cabatã-de-rego); Xylopia frutescens (imbira-

vermelha); Guazuma ulmifolia (mutamba); Trema micrantha 

(periquiteira); Tapirira guianensis (cupiúba); Mimosa 

bimucronata (espinheiro); Scleria bracteata (tiririca); 

Heliconia angusta (paquevira); Cnidoscolus urens (urtiga-

branca). 

II - Estágio médio de regeneração: 

a) fisionomia arbórea e/ou arbustiva predominando sobre a 

herbácea, podendo constituir estratos diferenciados com 

altura de 5 (cinco) a 15 (quinze) metros; 

b) cobertura arbórea fechada, com ocorrência eventual de 

indivíduos emergentes; 

c) distribuição diamétrica apresentando amplitude moderada 

com DAP médio de 8 (oito) a 15 (quinze) centímetros; 

d) tendência de aparecimento de epífitas vasculares com 

maior número de indivíduos e espécies em relação ao 

estágio inicial; 

e) trepadeiras, quando presentes, são predominantemente 

lenhosas; 

f ) serapilheira presente, variando de espessura de acordo 

com as estações do ano e a localização; 
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g) maior diversidade de espécies lenhosas em relação ao 

estágio inicial; 

h) sub-bosque presente; 

i) área basal de 4 (quatro) a 14 (quatorze) metros quadrados 

por hectare; e 

j) composição florística representada pelas seguintes 

espécies indicadoras: Bowdichia virgilioides (sucupira); 

Sclerolobium densiflorum (ingá-porco); Tapirira guianensis 

(cupiúba); Sloanea obtusifolia (mamajuda); Caraipa 

densifolia (camaçari); Eschweilera luschnathii (embiriba); 

Inga spp. (ingá); Schefflera morototoni (sambaqui); Protium 

heptaphyllum (amescla); Heliconia angusta (paquevira); 

Lasiacis divaricata (taquari); Costus arabicus (banana-de-

macaco); Guapira spp. (joão-mole); Apuleia leiocarpa (jitaí); 

Byrsonima sericea (murici); Pera glabrata (louro-canela); 

Manilkara salzmannii (maçaranduba); Pogonophora 

schomburkiana (cocão); Couepia spp. (goiti), Hymenaea 

spp. (jatobá). 

III - Estágio avançado de regeneração: 

a) fisionomia arbórea dominante sobre as demais, formando 

dossel fechado e relativamente uniforme no porte, podendo 

apresentar árvores emergentes com altura total superior a 

15 (quinze) metros; 

b) copas superiores horizontalmente amplas; 

c) epífitas presentes em grande número de espécies e com 

grande abundância; 

d) distribuição diamétrica de grande amplitude, com DAP 

médio superior a 15 (quinze) centímetros; 

e) trepadeiras geralmente lenhosas; 

f ) serapilheira abundante; 

g) sub-bosque normalmente menos expressivo do que no 

estágio médio; 

h) eventual ocorrência de espécies dominantes; 

i) área basal acima de 14 (quatorze) metros quadrados por 

hectare; e 
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j) composição florística representada pelas seguintes 

espécies indicadoras: Parkia pendula (visgueiro); Virola 

gardneri (urucuba); Ficus spp. (gameleira); Sloanea 

obtusifolia (mamajuda); Bowdichia virgilioides (sucupira); 

Caraipa densifolia (camaçari); Manilkara salzmannii 

(maçaranduba); Simarouba amara (praíba); Schefflera 

morototoni (sambaqui); Tabebuia sp. (pau-d’arco-amarelo); 

Ocotea spp. (louro); Plathymenia foliolosa (amarelo, 

vinhático); Licania kunthiana (oiti-da-mata); Sclerolobium 

densiflorum (ingá-porco); Protium heptaphyllum (amescla); 

Pterocarpus rohrii (pau-sangue); Aspidosperma sp. 

(gararoba); Dipterys alata (cumaru-da-mata); Eriotheca 

gracilipes (munguba); Hymenaea spp. (jatobá); Pera 

glabrata (louro-canela); Tapirira guianensis (cupiuba). 

 

Um dos parâmetros de classificação são as espécies identificadas. No 

parque foram identificadas 238 espécies vegetais de diferentes hábitos, dentre 

estas, estão espécies que se enquadram na composição florísticas dos três 

estágios de regeneração. Com relação às espécies indicadoras de estágio 

inicial de regeneração podemos encontrar no PNMC as: Byrsonima sericea 

(murici); Cecropia pachystachya (embaúba); Cnidoscolus urens (urtiga-branca); 

Cupania impressinervia (caboatã-de-rego); Guazuma ulmifolia (mutamba); 

Schefflera morototoni (sambaquim); Scleria bracteata (tiririca); Stryphodendron 

pulcherrimum (favinha); Tapirira guianenses (cupiúba), e; Trema micrantha 

(piriquiteira). Em estágio intermediário, é possível encontrar no parque as 

espécies indicadoras: Apuleia leiocarpa (jitaí); Bowdichia virgilioides (sucupira); 

Byrsonima sericea (murici); Escheweilera ovata (embiriba); Guapira 

pernambucensis (joão-mole); Hymenaea courbaril (jatobá); Inga blanchetiana 

(ingá-cabeluco); Inga ingoides (ingá); Inga laurina (inga-mirim); Inga sp (ingá); 

Manilkara salzmannii (massaranduba); Protium heptaphyllum (amescla); 

Pogonophora schomburgkiana (cocão); Schefflera morototoni (sambaquim); 

Tapirira guianenses (cupiúba), e; Tachigali densiflora (ingá-de-porco). Com 

relação às espécies indicadoras de estágio avançado de regeneração é 
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possível encontrar: Bowdichia virgilioides (sucupira); Ficus gomelleira 

(gameleira); Hymenaea courbaril (jatobá); Manilkara salzmannii 

(massaranduba); Protium heptaphyllum (amescla); Schefflera morototoni 

(sambaquim); Tachigali densiflora (ingá-de-porco), e Tapirira guianenses 

(cupiúba). 

A fisionomia predominante identificada da vegetação do parque é de 

arbórea/arbustiva, podendo ser encontrado dorssel fechado, parcialmente 

fechado ou aberto, com serapilheira presente, em sua grande maioria, mas 

com variação de espessura e decomposição, e presença de sub-bosque em 

grande parte da área. É possível encontrar também trepadeiras lenhosas em 

alguns pontos específicos. 

Entre as características qualiquantitativas que a vegetação apresentou, 

algumas são utilizadas como parâmetros para estabelecer o estágio de 

regeneração, como altura média, distribuição diamétrica (DAP médio) e área 

basal por hectare ou dominância (DoA - m²/ha). De maneira geral, a vegetação 

apresentou altura média de 5,97 m, com indivíduos variando entre 3 e 15 m, 

DAP médio foi de 13,91 cm e área basal por hectare médio de 19,46 m²/ha. 

Sendo assim, a análise qualiquantitativa indica que a vegetação 

existente no Parque Natural Municipal de Cabedelo apresentou o maior número 

de parâmetros na classe de estágio médio de regeneração, indicando que a 

mesma se enquadra no referido estágio. Entre os parâmetros estão o 

quantitativo de espécies indicadoras de estágio médio de regeneração (16 

espécies), maior diversidade de espécies lenhosas em relação ao estágio 

inicial, fisionomia arbóre/arbustiva, diâmetro média do DAP, estado da 

serapilheira, sub-bosque predominante e presença de trepadeiras lenhosas. 
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11.8. ASPECTO LEGAL DE USO DO PNMC 

Este tópico irá abordar as ferramentas legais que envolvem a criação, 

manutenção, conservação e gerenciamento do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo. A princípio, a Lei Federal n 12.651, de 25 de maio de 2012, que 

dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de dezembro de 1985, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências, estabelece normas gerais sobre a 

proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanentes e as áreas de 

Reservas Legais; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 

florestal, o controle de origem dos produtos florestais e o controle dos incêncios 

florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de 

seus objetivos. 

Com relação à cobertura florestal, esta mesma lei estabelece em seu 

artigo 2º que: 

As florestas existentes no território nacional e as demais 

formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às 

terras que revestem, são bens de interesse comum a todos 

os habitantes do País, exercendo-se os direitos de 

propriedade com as limitações que a legislação em geral e 

especialmente esta Lei estabelecem. 

Com isto, este artigo deixa evidente que as florestas são bens de 

interesse comum a todos os habitantes, e mesmo aos que tem o direto de 

propriedade, terá suas restrições legais de uso e alternativa de solo, conforme 

as normas legais. 

A lei em questão também delimita as áreas classificadas como 

preservação permanente (APP), abrangendo as faixas marginais de cursos 

d’água, entorno de reservatórios artificiais, nascentes e olhos d’água, encostas 

ou partes destas com declividade superior a 45º, restingas como fixadoras de 
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dunas ou estabilizadores de mangues, manguezais, bordas de tabuleiros, topos 

de morros, montes, montanhas e serras, e outras situações. 

Uma questão que se destaca é quanto à restrição de supressão de 

vegetação, onde a lei estabelece que a vegetação em APP deverá ser mantida 

pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, incluindo 

pessoa física ou jurídica, de direto público ou privado. E que a supressão em 

APP ocorrerá somente nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou 

de baixo impacto ambiental. 

Para o uso alternativo do solo, a Lei Federal nº 12.651/2012, Art. 26, 

estabelece que tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá 

do cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de prévia 

autorização do orgão estadual competente do Sisnama. 

O Art. 27 estabelece que a supressão da vegetação que abrigue 

espécies da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial 

publicado pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou 

espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e 

mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. 

A Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, altera alguns itens 

da Lei Federal nº 12.651/2012. As alterações que envolvem a proteção da 

cobertura florestal foram às classificações de área de preservação permanente 

(APP), artigo 4º, e no uso ecológicicamente sustentável dos apucuns e 

salgados (Art. 11). 

A Lei Federal n 11.428, de 22 de dezembro de 2006, dispõe sobre a 

utilização da vegatação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras 

providências, conhecida popularmente como lei da Mata Atlântica. O art. 8º 

deixa evidente que o corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma 

Mata Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de 

vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o estágio 

de regeneração.  
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No que se refere à supressão para a vegetação primária e em estágio 

avançado de regeneração, e localizada em áreas urbanas, o Art. 14 estabelece 

que: 

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no 

estágio avançado de regeneração somente poderá ser 

autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a 

vegetação secundária em estágio médio de regeneração 

poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e 

interesse social, em todos os casos devidamente 

caracterizados e motivados em procedimento administrativo 

próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 

empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I 

do Art. 30 e nos §§ 1º e 2º do Art. 31 desta Lei. 

§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo 

dependerá de autorização do órgão ambiental estadual 

competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão 

federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o 

disposto no § 2º deste artigo. 

§ 2º A supressão de vegetação no estágio médio de 

regeneração situada em área urbana dependerá de 

autorização do órgão ambiental municipal competente, 

desde que o município possua conselho de meio ambiente, 

com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência 

prévia do órgão ambiental estadual competente 

fundamentada em parecer técnico. 

§ 3º Na proposta de declaração de utilidade pública disposta 

na alínea b do inciso VII do Art. 3º desta Lei, caberá ao 

proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o 

interesse nacional. 

Nos casos em que a legislação permitir a supressão, o Art. 17 

estabelece que o corte ou supressão da vegetação primária ou secundária nos 

estágios médios ou avançados de regeneração, ficaram condicionados à 
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compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 

extensão da área desmatada, com as mesmas caracter´sitcas ecológicas, na 

mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 

hidrográfica. 

O Art. 21 trata da proteção da vegetação secundária em estágio 

avançado de regeneração, estabelecendo que o corte, a supressão e a 

exploração da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração 

serão autorizadas em caráter excepcional em execução de obras, atividades ou 

projetos de utilidades públicas, pesquisas científicas e práticas 

preservacionistas. 

O Capitulo III da lei em questão, os Arts 23 e 24, descrevem que o corte, 

a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio de 

regeneração serão autorizadas em caráter excepcional, de utilizadade pública 

e interesse social, pesquisa científica e práticas preservacionaistas, e quando 

necessários ao pequeno produtor rural e população tradicional para o exercício 

de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais imprescindíveis à 

sua subsistência e de sua família. Sendo este o regine de proteção da 

cobertura florestal existente no Parque Natural Municicpal de Cabedelo. 

Com relação à proteção da vegetação em áreas urbanas e 

metropolitanas, a legislação estabelece, nos Arts. 30 e 31 parâmetros de 

conservação para fins de loteamento ou edificação, estabelecendo percentuais 

mínimos de preservação de acordo com o estágio de regeneração e período de 

aprovação dos loteamentos. 

A lei da Mata Atlântica classifica seu regime de proteção baseado no 

estágio de regeneração da vegetação. Está classificação da vegetação está 

descrita na Resolução CONAMA nº 391, de 25 de junho de 2007, que define 

vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 

regeneração da Mata Atlântica no estado da Paraíba. 

De acordo com a resolução em questão, o Art. 1º define que: 
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I - Vegetação primária: aquela de máxima expressão local, 

com grande diversidade biológica, sendo os efeitos das 

ações antrópicas mínimos ou ausentes, a ponto de não 

afetar significativamente suas características originais de 

estrutura e de espécies botânicas ocorrentes;  

II - Vegetação secundária ou em regeneração: aquela 

resultante dos processos naturais de sucessão, após 

supressão total ou parcial da vegetação primária por ações 

antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores 

remanescentes da vegetação primária. 

Os parâmetros que classificam os estágios de regeneração da 

vegetação secundária são descritos no Art. 2º.  

Quando se fala em proteção e conservação do Bioma Mata Atlântica, é 

necessário abordar o Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008 

que regulamenta o dispositivo da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, 

que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 

Atlântica. 

No que tange ao corte, supressão e manejo de vegetação da Mata 

Atlântica, o referido decreto regulamenta os procedimentos para a vegetação 

secundária em estágio médio de regeneração para atividades imprescindíveis à 

pequena propriedade e população tradicional, para a vegetação em estágio 

inicial de regeneração, para as espécies arbóreas pioneiras em estágio médio 

de regeneração, e para fins de loteamento ou edificação. 

O decreto também regulamenta a supressão de espécies ameaçadas de 

extinção, estabelecendo em seu Art. 39 que: 

Art. 39. A autorização para o corte ou a supressão, em 

remanescentes de vegetação nativa, de espécie ameaçada 

de extinção constante da Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçadas de Extinção ou constantes de listas 

dos Estados, nos casos de que tratam os arts. 20, 21, 23, 

incisos I e IV, e 32 da Lei no 11.428, de 2006, deverá ser 
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precedida de parecer técnico do órgão ambiental 

competente atestando a inexistência de alternativa técnica e 

locacional e que os impactos do corte ou supressão serão 

adequadamente mitigados e não agravarão o risco à 

sobrevivência in situ da espécie.  

Parágrafo único. Nos termos do Art. 11, inciso I, alínea “a”, 

da Lei no 11.428, de 2006, é vedada a autorização de que 

trata o caput nos casos em que a intervenção, parcelamento 

ou empreendimento puserem em risco a sobrevivência in 

situ de espécies da flora ou fauna ameaçadas de extinção, 

tais como: 

I - corte ou supressão de espécie ameaçada de extinção de 

ocorrência restrita à área de abrangência direta da 

intervenção, parcelamento ou empreendimento; ou 

II - corte ou supressão de população vegetal com 

variabilidade genética exclusiva na área de abrangência 

direta da intervenção, parcelamento ou empreendimento. 

Esta abordagem de supressão estabelecida no decreto e na lei da Mata 

Atlânta se torna mais restrito no Parque Natural Municicpal de Cabedelo, por 

ser uma Unidade de Conservação, apresenta restrição de uso ainda mais 

rigoroso e com normas destacadas no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). 

O Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) foi instituído 

pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o Art. 225, 

§ 1º, inciso I, II, III e VII da Contituição Federal, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências, 

estabelecendo acritérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação. 

O SNUC classifica as unidades de conservação (UC) em dois grupos, 

conforme art. 7º: Unidade de Proteção Integral e Unidade de Uso Sustentável. 

O art. 8º categoriza o grupo da Unidade de Proteção Integral em: Estação 
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Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural, e; Refúgio 

da Vida Silvestre. Com relação ao grupo das Unidades de Uso Sustentável, 

são categorizadas como: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante 

Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserv Extrativista; Reserva de Fauna; 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e; Reverva Particular do Patrimônio 

Natural. 

Cada cetegoria de UC tem suas restrições de uso, de acordo com o seu 

objetivo. As unidades inseridas como proteção integral, apresentam como 

objetivo básico a preservação a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto 

dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei, e as 

categorizadas de uso sustentáveis tem objetivo básico a compatibilização da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

A criação de UCs é um ato instituído pelo poder público, baseado em 

estudos técnicos e de consulta pública, conforme descrito no Art. 22: 

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do 

Poder Público.(Regulamento) 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º A criação de uma unidade de conservação deve ser 

precedida de estudos técnicos e de consulta pública que 

permitam identificar a localização, a dimensão e os limites 

mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em 

regulamento. 

§ 3º No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder 

Público é obrigado a fornecer informações adequadas e 

inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. 

§ 4º Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica 

não é obrigatória a consulta de que trata o § 2o deste artigo. 

§ 5º As unidades de conservação do grupo de Uso 

Sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente 

em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento 
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normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a 

unidade, desde que obedecidos os procedimentos de 

consulta estabelecidos no § 2o deste artigo. 

§ 6º A ampliação dos limites de uma unidade de 

conservação, sem modificação dos seus limites originais, 

exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por 

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que 

criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de 

consulta estabelecidos no § 2o deste artigo. 

§ 7º A desafetação ou redução dos limites de uma unidade 

de conservação só pode ser feita mediante lei específica. 

O Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta 

artigos da Lei nº 9.985/2000, detalham as informações necessárias durante o 

ato de criação das Ucs: 

Art. 2º O ato de criação de uma unidade de conservação 

deve indicar: 

I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os 
limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua 
administração; 

II - a população tradicional beneficiária, no caso das 
Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável; 

III - a população tradicional residente, quando couber, no 
caso das Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou 
Florestas Municipais; e 

IV - as atividades econômicas, de segurança e de defesa 
nacional envolvidas. 

Com relação aos planos de manejos, o SNUC estebelece que: 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um 

Plano de Manejo. (Regulamento) 

§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade 

de conservação, sua zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de 
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promover sua integração à vida econômica e social das 

comunidades vizinhas. 

§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano 

de Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção 

Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a 

ampla participação da população residente. 

§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação 

deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data 

de sua criação. (...) 

Na regulamentação dos Planos de Manejos, o Decreto 4.340/2012, 

estabelece que: 

Art. 12. O Plano de Manejo da unidade de conservação, 

elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário quando for 

o caso, será aprovado: 

I - em portaria do órgão executor, no caso de Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento 

Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Proteção 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 

Nacional, Reserva de Fauna e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural; 

II - em resolução do conselho deliberativo, no caso de 

Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, após prévia aprovação do órgão executor. 

Art. 13. O contrato de concessão de direito real de uso e o 

termo de compromisso firmados com populações 

tradicionais das Reservas Extrativistas e Reservas de Uso 

Sustentável devem estar de acordo com o Plano de Manejo, 

devendo ser revistos, se necessário. 
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Art. 14. Os órgãos executores do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, em suas 

respectivas esferas de atuação, devem estabelecer, no 

prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação deste 

Decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração dos 

Planos de Manejo das diferentes categorias de unidades de 

conservação, uniformizando conceitos e metodologias, 

fixando diretrizes para o diagnóstico da unidade, 

zoneamento, programas de manejo, prazos de avaliação e 

de revisão e fases de implementação. 

Art. 15. A partir da criação de cada unidade de conservação 

e até que seja estabelecido o Plano de Manejo, devem ser 

formalizadas e implementadas ações de proteção e 

fiscalização. 

Art. 16. O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível 

para consulta do público na sede da unidade de 

conservação e no centro de documentação do órgão 

executor. 

Os artigos acimas citado, tanto do SNUC quanto no Decreto, orienta os 

procedimentos de criação de UC e do plano de manejo. Também destacam o 

prazo de elaboração do plano de manejo, considerando a data da criação, 

assim como a sua abrangência. 

Em nível estadual, a Lei Estadual nº 6.002, de 29 de dezembro de 1994, 

instituiu o Código Florestal do Estado da Paraíba, e dá outras providências. A 

referida lei, em seu Art. 1º, estabelece que as florestas nativas e demais formas 

de vegetação natural existente no território estadual, reconhecidas de utilidade 

das serras que revestes, são consideradas bens de interesse comum a todos 

os habitantes do Estado. 

No que tange a proteção florestal a legislação estabele que: 

Art. 17 - O Estado estimulará a pesquisa de espécies 

nativas a seremutilizadas para projetos de proteção e 

recuperação ambiental. 
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Art. 18 - O Poder Público Estadual, em projetos de manejos 

de bacias hidrográficas, deverá priorizar a proteção de 

cobertura vegetal dosmananciais de abastecimentos 

públicos. 

Art. 19 - É proibido o uso de fogo ou queimadas nas 

florestas e demaisformas de vegetação florestal. 

Parágrafo Único - Se peculiaridades locais justificarem o 

emprego do fogoem práticas agrosilvopastoris, a permissão 

será estabelecida em ato do poder público, demarca das as 

áreas e estabelecendo normas de precaução. 

Art. 20 - Ficam proibidos a coleta, o comércio e o transporte 

de plantas ornamentais oriundas de florestas nativas. 

Parágrafo Único - será permitida a coleta de exemplares, 

fora das unidadesde conservação, com finalidade científica, 

por pesquisadores autônomos ou entidades, mediante 

autorização especial do órgão ambiental competente. 

Art. 21 - Ficam proibidos a coleta, a industrialização, o 

comércio e o transporte do xaxim (dickisônia selwiana) 

provenientes de florestas nativas. 

Art. 22 - Ficam proibidos o corte a exploração e a supressão 

de vegetação primária ou nos estágios avançados e médio 

de regeneração da Mata Atlântica. 

Parágrafo Único - Excepcionalmente, a supressão da 

vegetação primária ou estágio de médio de regeneração da 

Mata Atlântica, poderá ser autorizada, mediante decisão 

motivada do órgão Estadual competente com anuência 

prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, informam-se ao 

Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, quando 

necessária a execução de obras, planos, atividades ou 
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projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante 

aprovação de estudo e relatório de impacto ambiental. 

Outro ponto que o código estadual florestal trata é com relação aos 

objetivos da política florestal e exploração e reposição florestal, abrangendo a 

criação de um Sistema estadual de Unidades de Conservação, monitoramento 

da cobertural florestal do Estado, instituir programas de revegetação, 

florestamento e reflorestamento, implantar e executar o programa de 

desenvolvimento florestal, entre outras ações. 

No tocante a nível municipal, o Parque Natural Municipal de Cabedelo foi 

criado pelo Decreto Municipal nº 12, de 16 de abril de 2003. Apresentando 

como objetivos, Art. 2º: preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais 

admitindo-se apenas o uso indireto e controlado dos recursos; proteger 

espécies novas, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção; possibilitar 

a realização de estudo, pesquisas e trabalhos de interesse científico; oferece 

condições de recreação, ecoturismo, educação e interpretação ambiental, e; 

proteger a beleza cênica e paisagística. 

O Decreto também estabelece que fica sob a administração da 

Secretaria Municicpal de Meio Ambiente, podendo firmar parcerias com 

organizações governamentais e não governamentais. O Art. 5º diz que: as 

terras, a flora, a fauna e as belezas neturais das áreas constitutivas do Parque, 

ficam desde logo à proteção das normas ambientais e florestais previstas na 

Constituição Federal, Estadual, no Código Florestal Federal e Estadual, na lei 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na legislação municicpal 

pertinente, nas leis complementares e regulação em vigor. 
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12. QUEIMADAS E INCÊNDIOS  

 Por sua situação e posição geográfica local, o Parque Natural 

Municipal de Cabedelo é bastante suscetível a situação das queimadas e dos 

incêndios provocados tanto por transeuntes, como por deposição de objetos 

com capacidade de produção da queima.  

  
Figura 90: Registro de queimadas dentro do PNMC. 

Fonte: Arquivo SIG Ambiental, 2019 

 

Sendo estas questões ligadas a: 

1) Queima de lixo por moradores da vizinhança;  

2) Trem circulando na linha ferrea, com capacidade para produção de faisca e 

geração de incendio na mata; 

3) Rodovia BR 230 com trafego de veículos e bicicletas, conduzindo 

passageiros com capacidade de produzir faiscas e gerar incendio;  

4) Trafego de veículos inflamáveis de forma constante e em grande 

quantidade; 

5) Linha de transmissão de energia elétrica com potencial de descarga e 

geração de faiscas; 

6) Utilização de velas acesas durante a prática de rituais religiosos. 

A presença de áreas incendiadas foram mapeados no período da 

pesquisa, e identicadas no mapa da Figura 92. 
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Figura 91: Áreas queimadas em outubro de 2019. 

Fonte: Aptada pela SIG Ambiental ddo Google Earth. 
 

De acordo com conversas tidas junto a moradores do entorno da UC, e 

usuários encontrados no interior do mesmo, os incêndios acontecem em 

períodos secos, de verão, ou durante a noite quando o lixo é queimado.  
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13. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE CABEDELO 

O Parque Natural Municipal de Cabedelo, desde sua criação, ainda não 

passou pela necessária efetivação de sua gestão, conforme preconiza o 

SNUC, enquanto Lei Federal, e seu próprio Decreto regulamentador.  

Enquano a regulamentação de suas atividades e gestão efetiva não 

acontece, diversas atividades vêm ocorrendo no interior do PNMC de forma:  

 Acordante – Quando o uso acontece, mesmo sem a devida gestão e 

marco documental legal ou norteador de suas atividades internas, o 

PNMC e frequentado de forma a ser considerada positiva. Não havendo 

degradação ou apropriação indevida do patrimônio natural da UC; 

 Discordante – Quando o uso acontece de forma imprópria ou 

indevida. Neste caso, não pela atividade praticada em sí, mas pela falta 

de conhecimento ou de documento norteador da ação exercida sobre a 

UC.  

 Ilegal – Quando a atividade ocorre a margem da lei. Seja a lei 

ambiental, civil ou mesmo crimnal.     

13.1 ATIVIDADES ACORDANTES    

13.1.1. Uso por escolas 

 Estudantes das escolas circunvizinhas, acompanhadas de seus 

professores, tem feito uso dos serviços ecossistêmicos do PNMC para aulas de 

campo ou práticas esportivas em ambiente natural.  

 O PNMC se apresenta como uma fonte inesgotável de aprendizado 

das ciências praticadas nas escolas. E muitos dos prefessores das escolas 

circunvizinhas, em conversas com pesquisadores desse Plano de Manejo, 

confessaram o uso enquanto incentivo aos alunos, futuros adultos residentes 

no mesmo local, ou entono da floresta, para que os mesmos possam usufruir 

de forma consciente e sustentável.  
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Figura 92: Figura 93: Atividade Pedagógica. 

Fonte: Arquivo SIG Ambiental, 2019 

13.1.2. Uso para a Educação Ambiental  

Atualmente o Municipio conta com um Programa de Educação 

Ambiental, intitulado “PE Ambiental”, formado por professores do Municipio e 

funcionando como projeto de extensão. O mesmo tem proporcionado aulas 

interativas relacionadas a lida dos alunos com os resíduos sólidos, com vistas 

ao seu entendimento sobre os impacos negativos causados ao meio ambiente. 

Neste caso do PE Ambiental, enquanto Programa Municipal de 

Educação Ambiental voltado para alunos da rede pública de ensino local, este 

demonstrou ser bastante útil o PNMC para suas praticas educativas 

integrativas e sensibilizadoras de todo o alunado para a causa ambiental. 

  
Figura 93: Alunos em atividade no PNMC com o PE Ambiental. 

Foto: Arquivo SIG Ambiental, 2019 
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13.1.4. Pesquisas cientificas 

Com relação a pesquisa científica, são poucos os trabalhos científicos 

publicados sobre a área em questão, diante do seu potencial como ambiente 

natural rico em paisagem e elementos da natureza para cadastro e banco de 

dados sobre a Mata Atlântica na Paraiba, no Nordese e no Brasil. Pare desta 

ausência de multiplas pesquisas e consequentes publicações, ocorre, de 

acordo com alguns pesquisadores anômimos procurados por esta equipe de 

pesquisa, ocorre pela falta de segurança encontrada no local e pela facilidade 

em encontrar apóio no fragmento florestal similar e próximo, da FLONA da 

Amém de jurisdição do ICMBio.  

13.1.5. Proteção da Paisagem Natural e Patrimônio Histórico Cultural 

Existe um patrimônio histórico cultural a preservar dentro da UC, como 

sendo um prédio em ruinas da antiga estação de abastecimento da CAGEPA e 

seus equipamentos e ainda nove poços artesianos. Todos em situação de uso 

e conservação precário, devendo ser preservado os poços para uma provisão 

de água existindo necessidade pelo município, assim como a promoção da 

recuperação de toda a parte física construída com vistas a visitação.  

Em termos de paisagem natural e recursos naturais, sua proteção ocorre 

de forma esporádica com a passagem pontual da Guarda Ambiental Municipal.  

13.1.6. Monitoramento e Controle  

Constantemente técnicos da SEMAPA tem visitada e acompanhadao o 

desenvolvimento da UC a partir de suas trilhas e no entorno. Sendo fato, por 

esta constância de visitas, a diminuição gradual e efetiva do processo de 

degradação nos ambientes identificados como conflitantes, ou nas bordas da 

floresta, assim como nas áreas degradadas internamente.  

Não sendo, este acompanhamento e gestão, um processo instituído 

oficialmente, ou como procedimento padrão, não deixa de ser necessário e 

justificado um planejamento de manejo.  
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13.1.7. Atividade de diálogo com atores diretamente interessados no PNMC 

Atualmente busca-se criar um cenário favorável para o contato e a 

participação de outras instituições, associações e organizações civis e órgãos 

na gestão da Unidade de Conservação, visando a sustentabilidade das ações e 

o uso positivo do PNMC. 

13.1 ATIVIDADES DISCORDANTES     

13.1.1. Uso dos Recursos Florestais 

Devido a existência de diversas plantas frutíferas no interior do 

PNMC, a população costuma adentrar a área para coleta de frutos como: Caju, 

Manga, Araça, Coco e outras espécies tanto exoticas quanto nativas.  

 
Figura 94: Coleta de Caju. 

Fonte: Arquivo SIG Ambiental, 2019 

 

De acordo com relato de moradores do entorno, tanto a coleta de 

frutíferas, quanto de material lenhoso extraído, assim como a pesca, é pratica 

comum no local.  
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Sem uma norma, até mesmo construída de forma participativa, 

norteadora da forma de uso destes recursos ecossistêmicos produzidos no 

interior do PNMC e apreciado pela população do entorno para fins diversos, a 

presença discordante continua a existir. 

13.1.3. Uso Publico e Infraestrutura de Apoio na Unidade de Conservação 

PNMC 

Atualmente inexiste estrutura com capacidade de recepção e 

acomodação para qualquer que seja o tipo de visitante. Sendoo PNMC 

frequentado de forma direta, e sem aviso prévio na maioria das vezes, por 

públicos diversos adentrando a floresta e usufruindo daquilo que é interesse 

encontrado no local.  

Fato que poderá, sendo alvo de ampla discussão e regulamentação, ser 

sanado com proveito para todos.  

13.1.8 Atividades e instrumentos existentes e não regulamentados ou 

inapropriados 

As principais atividades existentes no local de forma imprópria são: 

invasão para criação de animais, expansão da área férrea e BR, extração de 

lenha, rituais religiosos, delitos variados e consumo de drogas. 

13.1.15. Infraestrutura Conflitante 

A Estação Ferroviária na borda da Unidade de Conservação se 

configura como uma obra conflitante, tanto pelo barulho produzido na chegada 

e saída do trem, quanto pelo risco na produção de faísca que o mesmo 

apresenta, assim como, da constante necessidade em desmatar a borda da 

floresta localizada ao longo da estação ferroviária para evitar a caída de 

arvores sobre os vagões e estação.  
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Figura 95: Mata e Estação. 
Fonte: SIG Ambiental, 2019 

 
 

Com relação a BR 230, por sua proximidade ou limite com o PNMC, 

tendo esta estrada um trafego de veículos instenso e muitos inflamáveis 

diariamente. Há de se registrar grandes ruídos gerados como impacto negativo 

para a fauna existente no local. 

Sendo relevante destacar, ainda com relação a BR 230, a necessidade 

atual de duplicação das pistas existentes, o que demanda a supressão de 

vegetação e diminuição da área demarcada e averbada como UC, em 

detrimento da ampliação desta Rodovia. Nesse caso, é valido destacar o que 

garante a Lei com relação a este aspecto do embate público:  

 LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Art. 10.  A 

construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 

e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. 

  LC 140/2011 - Art. 9°. São ações administrativas dos 

Municípios:   XIV - observadas as atribuições dos demais entes 
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federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento 

ambiental das atividades ou empreendimentos: (...) b) localizados em 

unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs); 

 PORTARIA IBAMA nº 289, DE 16 DE JULHO DE 2013. Art. 

19. Ficam autorizadas, para as rodovias federais pavimentadas, 

duplicadas ou não, regularizadas ou aquelas em processo de 

regularização, a partir da assinatura do Termo de Compromisso e dentro 

de seu período de vigência, as seguintes intervenções: III - a ampliação 

da capacidade, incluindo a duplicação parcial, exceto para rodovias 

localizadas na Amazônia Legal, e desde que inserida na faixa de 

domínio existente, tenha extensão de até 25 km e que não implique em 

supressão de vegetação nativa arbórea, intervenção em área de 

preservação permanente - APP, relocação de população, intervenção 

direta em áreas legalmente protegidas e não se enquadre na exigência 

de que trata o art.10 da Lei 6.938/2011. 

Outras atividades existentes no entorno do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo são as estruturas de passagem do Gás Natural e da Tubulação de 

Esgotamento sanitário, que embora com baixo potencial polidor para a Unidade 

de Conservação, o risco mesmo que mínimo é existente, necessitando de 

cuidados e atenção permanente. 
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13.1 ATIVIDADES ILEGAIS    

13.1.9. Invasão para criação de animais 

Principalmente nas bordas da Unidade de Conservação existe a prática 

comum da colocação de animais, dentro do PNMC, tanto para pastoreio como 

para a criação permanente.  

 
Figura 96: Criação de animais dentro do PNMC. 

Fonte: Adptada do Google Earth, 2018 
 

No interior da UC pode ser visto animais domésticos do tipo cavalo, 

cachorro, gato e boi circulando por suas trilhas.  

13.1.10. Caça e Pesca 

Duas práticas comuns que ocorrem dentro da Unidade de Conservação, 

até pela ausencia permanente de fiscalização, e pelo mesmo ser refugio de 

animais silvestres, conforme levantamento da Fauna no Capitulo 11. Sendo 

visto e relatado a existência da pesca nos lagos que assumem maior volume 

hidrico em períodos chuvosos, possibilitando esta atividade pontual na 

localidade.  
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13.1.11. Extração de Lenha 

O uso de material lenhoso do PNMC é visto nas construções de cercas, 

cercados, abrigos e barracos principalmente no lado Norte do entorno da 

Unidade de Conservação. Onde passa a existir, de forma visível, Comunidades 

Carentes em áreas de invasão.  

 
Figura 97: Cercado de madeira borda do PNMC. 

Fonte: Adptada do Google Earth, 2018 

13.1.12. Delitos e Inlícitos  

O consumo de entorpecente no interior da UC é pratica confirmada por 

moradores do entorno em conversas informais e com a extrema necessidade 

em não serem citados o indentificados. Sendo visto no interior do PNMC 

objetos de uso pessoal como carteiras, bolsas e mochilas descartados no 

interios da UC, confirmando relatos do uso da área com local de fuga ou 

encontro de meliantes moradores do entorno.  
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Figura 98: Mochila abandonada. 

Fonte: Acervo SIG Ambiental, 2019 
 

13.1.14. Práticas Religiosas  

A área interna do PNMC tem sido utilizada por religiões de matriz 

africana, assim como evengelicas, para a prática de ritos religiosos. Podendo 

ser encontrado no interior da Unidade de Conservação de Proteção de 

Integração, diversos objetos e apetrechos utilizados em cerimoniais litúrgicos. 

Podendo, e em algumas vezes ocorrendo, atos e práticas de desmatamento ou 

quimas, mesmo que pontual e controlada até o limite destes cultos.   

Devendo haver uma procura para regularizar e regulamentar estas 

práticas dentro da Unidade de Conservação PNMC. 
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Figura 99: Rituais de Matriz Africana. 
Fonte: Arquivo SIG Ambiental, 2019 

 

 
Figura 100: Templo Evangelico. 

Fonte: Arquivo SIG Ambiental, 2019 
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14. PROBLEMÁTICA EXISTENTE NA ÁREA DO PNMC 

Uma demonstração resumida da situação encontrada na UC PNMC, com base 

nas Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo e de Planejamento Participativo, 

aliadas ao diagnóstico realizado, passa a ser relatada a partir de 09 (nove) aspectos 

relacionados ao mapeamento e fragilidades a saber: (i) Uso Público; (ii) Infraestrutura; 

(iii) Saneamento; (iv) Acessibilidade e Segurança; (v) Comunicação; (vi) Fiscalização; 

(vii) Conservação; (viii) Gestão; (ix) Ordenamento Territorial.  

O Quadro 20 apresenta os principais problemas identificados para o PNMC. 

Esses problemas decorrem principalmente da sua inserção no contexto urbano e 

expansivo imobiliário do Município do Cabedelo, em uma das principais regiões de 

ocupação periférica e desordenada. Acrescido da falta de estrutura e visão de gestão 

adequada da UC, fator que agrava a problemática instalada, constituindo entrave para 

a implementação adequada do PNM Cabedelo. 

 
Quadro 20: Descrição dos problemas 

 
 
 
 
 

USO PÚBLICO 

Visitação desordenada 

Ausência de organização e cobrança de taxa para uso 

ComGnicação visual inexistente (turística, interpretativa, 
indicativa e educativa 

Falta de planejamento e manutenção das trilhas 

Circulação de pessoas alheias ao interesse de Uso da UC 

Inexistencia de exploração do potencial turístico 

Sem controle de entrada e circulação 

Uso da UC para outros eventos e atividade sem autorização 
prévia 

Falta de folhetos, mapas explicativos, material em geral que 
oriente e garanta a qualidade da visita  

 
 
 
INFRAESTRUTURA 

Ausência de um Centro de Visitação e Portal de Entrada 

Ausencia de Sinalização Visual 

Ausência de cercamento 

Ausência de equipamentos para entretenimento e lazer educativo 
ambiental 

Ausência de um Centro Apóio a Pesquisa e Educação Ambiental 

 
 
SANEAMENTO 

Ausência de Coleta de Resíduos 

Ausência de Coleta Seletiva 

Ausência de Coletores nas imediações 

Ausência de Placas de Avisos  

 
ACESSIBILIDADE E 
SEGURANÇA 

Ausência de Segurança permanente no interior da UC 

Ausência de Plano de Fiscalização Permanente 

Insegurança gerada na visitação 
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COMUNICAÇÃO 

Ausência de divulgação adequada sobre a UC 

Ausência de Plano de Comunicação Ambiental para UC 

Sinalização Educativa, Informativa, Indicativa, Inclusiva e 
Turistica 

 
 
FISCALIZAÇÃO 

Ausência de avisos da delimitação da área do PNMC 

Ausência de regularidade na presença do efeitivo da Guarda 
Ambiental para o PNMC 

Insuficiência de equipamentos físicos e técnicos para fiscalização 

 
 
 
 
CONSERVAÇÃO 

Presença de espécies exóticas invasoras  

Pesquisa cientifica inexpressiva sobre o local 

Ameaça as espécies nativas animal e vegetal 

Fauna domestica potencializando doenças as espécies silvestres 

Uso da UC para criação e exploração por animais doméstricos 

Abertura de inúmeras trilhas, queimadas e corte seletivo vegetal 

Impacto negativo da visitação desordenada 

 
 
 
 
 
GESTÃO  

Falta recursos financeiros 

Falta recursos humanos 

Ausência de parcerias formalizadas 

Ausência de um planejamento e gestão para a UC 

Ausência de gestão participativa e conselho gestor 

Ausência de Recursos oriundos de receitas próprias e das 
previstas em Lei. 

Ausência de Voluntariado devidamente cadastrado e orientado 

Ausência de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

Ausência de Chefe diretamente nomeado para a UC 

 
 
ORDENAMENTO 
TERRITORIAL 

Licenciamento sem critérios ambientais eficientes no entorno 

Crescimento populacional desordenado na região 

Projetos no entorno com impacto sobre a UC 

Poluição Sonora impactante negativa no entorno 

Fonte: SIG Ambiental, 2019 
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15. POTENCIALIDADES 

As potencialidades identificadas, a partir do levantamento realizado, estão 

relacionados em 07 (sete) indicadores, a saber: (i) Uso público; (ii) Sociedade civil; (iii) 

Conservação; (iv) Recursos financeiros; (v) Gestão; (vi) Infraestrutura; (vii) Pesquisa e 

Educação Ambiental. 

Quadro 21: Potencialidades identificadas para o PNM Cabedelo 

 
 
USO PÚBLICO 

Rica fauna, flora, paisagem e recursos naturais, historia e 
memória, com uma necessidade de compreensão e conexão 
local 

Excelente localização geográfica 

Potencial turistico de natureza, educativo e de lazer 

Concessão de serviços (souvenir, turismo guiado, eventos, etc) 

Trilhas pré-existentes com ambientes variados  

Potencial de uso para educação e sensibilização ambiental 

 
 
 
SOCIEDADE CIVIL 

Estabelecimento de Parcerias entre ONGs e Empresas Privadas 

Oportunidade para trabalho voluntário (Condução, Pesquisa, 
Administração, Etc) 

Interesse demonstrado de participação pela sociedade 

 
 
 
CONSERVAÇÃO 

Mosaico ou Corredor Ecológico com as Demais UCs da Região 

Preservação da Biodiversidade e dos remanescentes local 

Atrativos naturais, científicos e históricos culturais 

Possibilidade de extensão para a Biologia da Conservação  

Possibilidade de coexistir um horto ou viveiro de mudas nativas 

 
 
RECURSOS 
FINANCEIROS 

Possibilidade de captação de recursos externos por parcerias e 
propostas de concessão 

Potencialidade para recebimento de recursos previstos em Lei 

Potencialidade de recebimento de recursos previstos em LDO 

 
 
 
GESTÃO 

Previsão de Gestor 

Terreno determinado por Lei para servir como UC 

Fiscalização pela Guarda Municipal para este Patrimônio Natural 

União de Grupos e Ógãos para a Gestão Ambiental adequada 

Criação do Conselho Consultivo 

Criação do Plano de Gestão Ambiental 

 
 
PESQUISA E 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Oferta de Estágios e oportunidades de aprendizado ambiental 

Criação do Nucleo de Educação Ambiental  

Potencial para programas em Educação e Sensibilização 
Ambiental 

Potencial para desenvolvimento de pesquisas 

 
 

INFRAESTRUTURA Facilidade no controle do acesso quando implantado 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA 
– SEMAPA 

 

 
 
 
 
 
 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL DE CABEDELO 

 

 
 
 
 

 

VOLUME 2  
PLANEJAMENTO DA  

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABEDELO / PB 

Abril - 2022 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA – 
SEMAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL DE CABEDELO 

 

 
MÓDULO 3  

PLANEJAMENTO 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CABEDELO / PB 

Abril - 2022 
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16. MISSÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE 

CABEDELO 

 O Parque Natural Municipal de Cabedelo tem o dever geral de preservar 

os recursos da natureza nele existente e promover o desenvolvimento 

sustentável apartir de sua existência e gestão, ou mesmo, contribuir para a 

econômia local a partir da prática de abrir para a visitação.  

Neste caso é missão do PNMC: 

Missão do Parque Natural Municipal de Cabedelo 

Conservar a floresta atlântica remanescente com outros ecossistemas 

associados no estuário do Rio Paraíba, preservando os serviços 

ecossistêmicos, com promoção da pesquisa científica, Educação Ambiental e 

Pratica de Visitação Pública como forma contributiva para o desenvolvimento 

socioambiental municipal.      

. 

17. OBJETIVOS DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE 

NATURAL MUNICIPAL DE CABEDELO 

A Unidade de Conservação de Proteção Integral, de acordo com Lei do 

SNUC, tem objetivos claramente definidos e prontos para serem seguidas por 

todas as áreas criadas sob esta base legal. Sendo o caso do PNMC em seu 

decreto regulamentador, mais precisamente no Artigo 2º. Tendo aqui, como 

objetivos propostos, destaques destas leis a serem seguidas, de forma 

resumida e direta para entendimento de todos:  

• Focar no trabalho de preservação deste fragmento de Mata 

Atlântica por estar localizado no meio de um aglomerado urbano 

em expansão, assim como de uma rodovia federal com uso 

intenso por veículos de todos os portes e múltiplas finalidades;  
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• Apoiar sua base de gestão na busca por integrar de forma 

sustentável o PNMC com as comunidades do entorno, através de 

atividades e parcerias cooperativas; 

• Buscar de todas as formas possívels praticar o estimulo a 

pesquisa científica e a projetos extensivos das escolas que 

Municipais principalmente como forma de promover a Unidade de 

Conservação como espaço de vivência educativa;  

• Servir de ferramenta para o desenvolvimento social, ambiental, 

econômico e de lazer das comunidades existentes no entorno;  

18. NORMAS GERAIS DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

Todas áreas protegidas são arbitradas tanto pelo Código Florestal 

quanto pela Lei de Crimes Ambientais de uma forma geral. Particularmente, as 

Unidades de Conservação são enquadradas como Áreas Protegidas com uma 

Lei de reforço aquelas já vigentes. A Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, passa a operar nestas áreas protegidas com alguns 

conceitos e valores a mais que as demais áreas preservadas.  

Sendo posto como ações de proteção ainda mais restritivas que o 

SNUC, neste caso, direcionadas diretamente para o território em questão, os 

seguintes termos:  

18.1. PROTEÇÃO 

1. Dentro da Unidade de Conservação torna-se proibido o uso de qualquer 

instrumento ou objeto perfuro cortante e com potencial de fogo em 

desacordo com os objetivos de Manejo e Conservação desta Unidade 

de Conservação, ou na necessidade de manejo da floresta, sem a 

devida autorização do órgão gestor em caso de uso para algum trabalho 

especifico em favor do PNMC; 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

280 
 

2. São proibidas todas e quaisquer atividades, no interior do PNMC, sem a 

devida autorização ou conhecimento oficializado por protocolo de 

atendimento estabelecido pelo órgão gestor da Unidade de 

Conservação; 

3. A coleta de plantas e sementes, ou qualquer material genético, assim 

como sua deposição no interior do PNMC acontecerá mediante 

autorização prévia e documentada do seu órgão gestor; 

4. A pesca artesanal e coleta de frutíferas sazonais, por existir e apresentar 

abundância vista pela população que usufrui, dentro da Unidade de 

Conservação mesmo antes de sua criação, deverá ser regularizada ou 

regulamentada, em total sintonia com a preservação do lugar e saúde 

física ambiental do patrimônio natural do PNMC;  

5. É proibido a captura ou coleta de animais e plantas silvestres, assim 

como, a introdução ou soltura de animais e plantas exóticas ou não 

autorizadas no interior do PNMC; 

6. A entrada e permanência de animais domésticos ou exóticos somente 

serão autorizados conforme caso previsto na Lei Federal 11.126 de 27 

de julho de 2005 para cães-guias ou outros em ação de manejo, 

pesquisa ou mesmo devidamente autorizados pelo órgão gestor da UC; 

7. Os usuários deverão, quando solicitados, apresentar identificação oficial 

e devido registro de sua entrada e saída do interior do PNMC; 

8. Grupos de visitantes e escolares estarão autorizados a frequentar o 

interior do PNMC, desde que devidamente autorizado pelo órgão 

responsável, quando devidamente acompanhados de responsáveis 

legais devidamente documentados para tal visita;  

9. Fica terminantemente proibido o despejo de resíduos de qualquer 

natureza ou tipo, no interior do PNMC. Sendo considerado os cuidados 

com a questão do esgotamento sanitário conforme especificações 

tecnicas previstas na ABNT-NBR e Lei Ambientais a serem consultadas 
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de acordo com os devidos projetos técnicos a serem apresentados 

conforme demanda; 

10. Fica proibido o uso de equipamentos sonoros de modo geral, exceto 

aqueles de uso comum para comunicação entre pessoas a serviço do 

PNMC; 

11. Abertura de trilhas e picadas não são permitidas, exceto quando da 

necessidade para o manejo ou situação de emergência dentro do 

PNMC, devendo ser desativada quando cessada a finalidade para a qual 

foi aberta;  

12. É proibido a prática de cultos religiosos que venham a ocasionar danos 

ou mesmo riscos de danos em qualquer das áreas do PNMC;  

18.2. OPERACIONALIZAÇÃO 

13. O horário de funcionamento do PNMC será estabelecido em portaria 

assinada pelo Prefeito constitucional em portaria pública municipal; 

14. As atividades de pesquisa e eventos poderão ocorrer em horários 

diferentes do estabelecido para funcionamento do PNMC, e de acordo 

com aceito do órgão gestor; 

15. O Público em geral deverá circular apenas pelas trilhas devidamente 

sinalizadas e as áreas determinadas para uso comum, obedecendo as 

normas de uso e conservação virgentes; 

16. Fica proibido a circulação de veículos motores e bicicletas pelo interior 

da Unidade de Conservação, sendo autorizados aqueles em serviço; 

17. Fica proibido vincular a imagem do PNMC a produtos e serviços que 

viole os direitos humanos e a lei de crimes contra a sociedade. Sendo 

sua imagem passível de ser utilizada por comercio e serviços desde que 

devidamente acordada e oficialmente autorizada por seu órgão gestor; 
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18. A poda da vegetação situada na borda da floresta, em qualquer de suas 

áreas está condicionada a previa autorização e acompanhamento do 

órgão gestor; 

19. A fiscalização deverá ser constante e sistemática, em todas as Zonas do 

Parque;  

20. As atividades de fiscalização, pesquisa científica e monitoramento 

ambiental utilizarão técnicas e equipamentos que causem o mínimo 

impacto aos recursos naturais; 

21. As ações de prevenção e combate a incêndios deverão estar integradas 

ao Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF). 

18.3 INFRAESTRUTURA 

22. Edificações deverão estar com funcionalidade direta a infraestrutura do 

PNMC, dentro do uso e ocupação adequada ao seu Plano de Manejo; 

23. Reformas e manutenção das edificações já existentes deverão passar 

por previa autorização do órgão gestor; 

24. Métodos de tecnicas de controle de pragas estarão restritas as áreas 

internas das edificações e com autorização previa do órgão gestor; 

25. A demanda de infraestrutura necessária à administração e visitação do 

PNMC deverá sempre ser devida e previamente planejada com 

aprovação de Projeto pelo Conselho ou órgão gestor do PNMC; 

26. Todas as Zonas poderão comportar sinalização educativa, interpretativa 

ou indicativa; 

27. As infraestruturas a serem instaladas deverão estar harmonicamente 

integradas ao ambiente, utilizando tecnologias apropriadas para áreas 

naturais; 

28. Os efluentes liguidos e sólidos de origem externa, independente da que 

venha a ser, a área do PNMC, uma vez previsto ou itencionado seu 
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lançamento para o interior da UC, deverão passar por processo de 

liciamento e aprovado pelo Conselho Gestor e/ou Órgão Gestor; 

18.4. PESQUISA 

29. A pesquisa somente será autorizada mediante apresentação de projetos 

e documentações estabelecidos pelo MMA/ICMBio como padrão 

nacional para tal pratica, seguindo as determinações da legislação 

vigente e atos normativos, apresentados ao órgão gestor do PNMC; 

30. Em caso de atividades onde a permanência por longo tempo ou data se 

faça necessário, um plano de segurança dos equipamentos e pessoas 

deverá ser aprovado e autorizado previamente pelo órgão gestor; 

31. Soltura e reintrodução de espécies da fauna ou flora deverá passar por 

estudo e autorização prévia do órgão gestor; 

18.5. VISITAÇÃO 

32. As atividades que envolvam uso público serão reguladas em duas 

modalidades de horário: (a) em horário de funcionamento normal da UC 

e; em horário diferenciado conforme previa autorização e acordo firmado 

com o órgão gestor; 

33. As atividades de visitação, qualquer que aconteça, deve ter a finalidade 

da educação ambiental, turismo ecológico ou pesquisa cientifica, quando 

devidamente autorizado pelo órgão gestor; 

34. É permitido e incentivado o desenvolvimento de atividades 

interpretativas e de educação ambiental, especialmente para facilitar a 

apreciação e o conhecimento da Unidade de Conservação;  

35. As atividades permitidas, não poderão comprometer a integridade dos 

recursos naturais existentes no local. 
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18.6. ZONA DE AMORTECIMENTO 

38.Promover junto a comunidade a melhoria da permeabilidade ecológica, 

ou da passagem de animais silvestres de um fragmento florestal para outro, 

por meio dos seguintes instrumentos: 

• Implementação de programas de recuperação de áreas degradadas; 

• Fiscalização no entorno para garantir o cumprimento da legislação 

relacionadas às Áreas de Preservação Permanente e outras 

degradações causadas por empresas e residentes no entorno;  

• Criação de novas Unidades de Conservação ou melhoria na garantia de 

existência das Áreas Protegidas existentes; 

39.No licenciamento de empreendimentos localizados na Zona de 

Amortecimento, deverá ser avaliado o grau de comprometimento da 

conectividade entre os fragmentos de vegetação nativa a Unidade de 

Conservação em questão, por meio de consulta e aprovação do órgão 

gestor da UC, considerando ainda que: 

• Todo o empreendimento, visto na Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) e classificado como de médio ou alto potencial 

poluidor deverá passar, após seu estudo obrigatório dando um caráter 

ainda mais restritivo, pela aprovação e parecer do Conselhor Gestor do 

PNMC e/ou seu órgão gestor; 

• Não será permitida a construção de prédios com material reflexitivo; 

• Qualquer alteração em normas urbanísticas existentes deverá ser 

precedida de consulta e aprovação do órgão gestor da Unidade de 

Conservação, em especial aquelas que impliquem em modificação no 

padrão de densidade demográfica, nas normas de gabarito e no uso e 

na ocupação do solo; 

• A criação de novos parcelamentos do solo deverá ser precedida de 

consulta e aprovação do órgão gestor da Unidade de Conservação, 
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devendo manter densidade demográfica de no máximo 50 hab/ha, taxas 

de permeabilidade que privilegiem a manutenção de áreas verdes e a 

infiltração de água pluvial para a recarga de aquíferos; 

39.Deverá ser priorizada a proteção da drenagem natural do entorno da UC;  

40.Promover o monitoramento das atividades impactantes, bem como o 

acompanhamento das condicionantes ambientais previstas nos processos 

de licenciamento ambiental destas atividades; 

41.As comunidades residentes na zona de amortecimento da Unidade de 

Conservação devem ser alvo de programas de educação ambiental, para 

que sejam conscientizadas da importância da UC, e obtenham instruções 

de convivência com a fauna sinantrópica, com a fauna silvestre em geral, e 

para que a fauna doméstica, criada nessas áreas, seja controlada para não 

invadir, ameaçar ou alterar a área protegida. 

19. PROPOSTA DE ZONEAMENTO DO PNMC  

Para zoneamento do PNMC a Lei do SNUC (9985/200) busca afirmar 

que está se faz uma medida necessária e eficiente quando proporciona meios 

e condições da UC não somente se proteger, mas ser beneficiada pelos usos e 

ocupações em seu entorno. Sendo por meio de um ordenamento territorial do 

seu entorno, que sua preservação e perpetuidade estaria garantida.  

 Neste caso, a definição coletiva do Zoneamento do PNMC deve seguir 

as Zonas de manejo propostos pelo Roteiro Metodológico para Elaboração de 

Planos de Manejo de Florestas Nacionais (GONÇALVES ET AL., 2009), 

acompanhada de reuniões com pesquisadores e de discussão coletivas para 

confluência dos conhecimentos e levantamentos por áreas do conhecimento.  

De modo geral, o PNMC será formado por seis (6) zonas de manejo, a saber: 

I - Zona de Proteção - A Zona de Proteção tem como objetivo geral a 

preservação do ambiente natural e, ao mesmo tempo, facilitar as atividades de 

pesquisa científica e de Educação Ambiental, permitindo-se formas de 

recreação que não afetem os ecossistemas locais; 
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II - Zona de Uso Intensivo - A Zona de Uso Intensivo tem como objetivo geral a 

manutenção do ambiente natural do PNMC, buscando o mínimo impacto 

humano, mas oferecendo total acesso público e logística de permanência para 

fins educativos e recreativos; 

III - Zona de Recuperação - A Zona de Recuperação tem como objetivo geral o 

manejo adequado e a recuperação do meio ambiente degradado, evitando a 

perda de recursos físicos e biológicos, e promovendo a restauração de 

processos ecológicos naturais e a recomposição de paisagem; 

IV - Zona de Uso Especial - A Zona de Uso Especial tem como objetivo geral 

garantir que as construções e atividades relacionadas às concessionárias 

ocorram sem prejuízo à qualidade ambiental do Parque; 

V - Zona de Amortecimento - A Zona de Amortecimento tem como objetivo 

minimizar os impactos negativos sobre a Unidade, resultantes das atividades 

humanas no seu entorno, e viabilizar corredores ecológicos entre o PNMC e os 

remanescentes vizinhos de vegetação nativa da Mata Atlântica; 

VI - Corredores Ecológicos - Os Corredores Ecológicos têm como objetivo 

assegurar a preservação dos remanescentes de vegetação natural com o fim 

de: possibilitar o fluxo de genes e o movimento da biota na paisagem; facilitar a 

dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas; possibilitar a 

manutenção das populações que demandem áreas com extensões maiores do 

que os remanescentes individuais. 

 As bases de divisão dos mapas seguiram as seguintes premissas 

estabelecidas, para análise de impacto ambiental a saber:  

• ADA – Área Diretamente Afetada – ou utilizada pelo PNMC, 

principalmente aonde está localizado as áreas construídas para logística 

e atendimento do público. Sendo na ADA o local onde os impactos 

diretos mais significativos provenientes da instalação, manutenção e 

operação acontecem. 

• AID - Área Indiretamente Afetada (ADA) - sendo mais abrangente, 

porém passível de sofrer ou gerar impactos diretos. 
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• AII – Área de Influência Indireta - localiza em uma região um pouco mais 

afastada do PNMC, porém englobando as duas outras áreas (ADA e 

AID). Recebendo as ações indiretas, com impactos menos significativos 

do que os que ocorrem nas áreas diretas. 

Esta delimitação é importante, tanto do zoneamento interno quanto para 

as áreas de influência, por ser um visor dos impactos e balizador das propostas 

de medidas compensatórias ou mitigadoras. Estas áreas de influência, 

juntamente com o diagnóstico ambiental dos meios biótico, físico e 

socioeconômico realizados, passam a se mostrar uma etapa importante dos 

estudos ambientais para o Plano de Manejo, uma vez que é através delas 

possível analisar quais áreas com maior ou menor necessidade de ter atenção. 

Sendo visto a medição e avaliação dos impactos, relacionando as melhores 

medidas para controle dos impactos negativos no PNMC e uma maximização 

dos investimentos oriundos das medidas compensatórias ou mitigadoras 

acertadas.   
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MAPA DA ÁREA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE CABEDELO 
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MAPA DA ÁREA DE INFLUENCIA 
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MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE 
CABEDELO 
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MAPA DA ZONA DE USO ITENSIVO 
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MAPA DA ZONA DE USO ESPECIAL 
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MAPA DA ZONA DE REGENARAÇÃO 
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MAPA CORREDOR ECOLÓGICO 
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20. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS E PROJETOS 

ESPECÍFICOS 

Os programas de manejo descritos como necessários, são destinados à 

execução de atividades a serem desenvolvidas dentro do PNMC apartir do que 

está posto em seus objetivos.  

Estes programas são divididos, conforme segue, em subprogramas 

específicos com vista a facilitar o entendimento e a execução dos mesmos. 

Sendo suas formulações propostas baseadas tanto nas informações descritas 

no diagnóstico, quanto balizadas pelas conversas e oficinas realizadas junto a 

população do entorno e usuários encontrados para dialogar sobre a UC.  

20.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING. 

Este programa tem o objetivo de divulgar o Parque Natural Municipal de 

Cabedelo, estabelecendo as estratégias de comunicação com diferentes 

mídias, púbicos e instituições parceiras. Criando uma identidade visual própria, 

desenvolvendo produtos a partir desta identidade do seu patrimônio ambiental 

e do seu potencial de serviços a serem prestados. Com isto se busca uma 

maior visibilidade tanto da Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, 

quanto da própria Unidade de Conservação. 

20.1.1. Subprograma de sinalização informativa e educativa do PNMC 

O Parque Natural Municipal de Cabedelo, deverá ter um conjunto de 

placas informativas e educativas visando estimular o conhecimento e a 

curiosidade dos usuários e transeuntes, tanto em relação a seu patrimônio 

natural, quanto aos seus serviços oferecidos como lazer, educação ambiental, 

pesquisa e preservação da paisagem natural local. A sinalização viária, na BR 

230 e CBTU seguindo padrões do DER, visará alertar os motoristas da 

necessidade em ter atenção quanto a possível existência de animais silvestres 
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na pista, assim como o telefone para quem deva ligar visando a captura e 

devolução do animal ao seu habitat natural.  

Nas demais ruas e avenidas, com trafego existente em menor 

quantidade e velocidade, a sinalização deverá ocorrer seguido formato a ser 

projetado pela equipe de comunicação e marketing viabilizado para o PNMC. 

20.1.2. Programa de Pesquisa e Monitoramento. 

Um programa de pesquisa e monitoramento ambiental vai permitir ao 

PNMC ter uma ampliação do conhecimento sobre seu patrimônio ambiental 

iniciado por demanda deste Plano de Manejo. Servindo como continuidade no 

seu Banco de Dados e para acompanhamento dos recursos naturais desta 

Área Protegida, em relação direta com o espaço-tempo. 

A coleta sistemática de dados bióticos e abióticos na UC deverá fornecer 

subsídios para que os gestores tomem decisões de manejo com base em 

dados precisos e atualizados.  

Neste programa, a equipe gestora da UC, em oficinas participativas com 

as instituições de pesquisa interessadas, deverão montar este Programa de 

Monitoramento da UC, sendo considerados os métodos de outros programas 

de monitoramento já implantados em outras Unidades de Conservação na 

Mata Atlântica do Brasil.  

Vale destacar a importancia em estabelecer parcerias e acordos de 

Cooperação Técnica com instituições de pesquisa reconhecidas oficialmente, 

para que possam atuar conjuntamente com a gestão na defesa dos recursos 

naturais protegidos pela UC. 

20.1.3. Programa de Uso Público. 

A demanda de visitação nas áreas naturais protegidas, de uma forma 

geral, é crescente, tornando necessários os programas estratégicos para a 

Unidade de Conservação. O objetivo deste programa é nortear o uso da UC 
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pelo visitante, em todas as suas formas definidas de contato com a natureza, 

recreação, lazer e educação ambiental.  

A visitação em áreas protegidas deve propiciar sempre o enriquecimento 

das experiências de vida dos visitantes por meio da vivencia e interação com a 

natureza. Estas normas devem promover a segurança dos visitantes e a 

capacidade de suporte dos espaços de visitação dentro da UC em análise de 

manejo de trilha apropriada para este fim.  

Neste programa específico devem ser definidos: atrativos, infraestrutura, 

equipamentos, roteiros, trilhas, estrutura de apóio, visitas guiadas e 

autoguiadas, assim como um Plano de Gestão de Risco e outro de Segurança 

para a visitação no interior do Paque Natural Municipal Cabedelo. 

Como norteador deste programa, são elencados alguns itens 

referenciais: 

✓ Identificar as áreas de visitação e novas potencialidades, períodos de 

maior frequência de usuários, serviços de condução, atividades 

educacionais e outras informações julgadas importantes;  

✓ Identificar a procedência dos visitantes, suas motivação e interesses, 

assim com suas impressões ao finalizar a visitação no PNMC. Deverão 

ser notificados e analisados, os impactos causados por essas atividades 

no interior da UC, quando existentes; 

✓ Inventariar todo o potencial de inserção das comunidades locais no 

desenvolvimento e execução das atividades de visitação no interior e 

entorno do PNMC;  

✓ Identificar os equipamentos facilitadores que são necessários a visitação 

tipo: sanitários, lanchonetes, estacionamentos, sede administrativa, 

sinalização, pista para acessibilidade, sendo apontado, como solução de 

uso múltiplo do mesmo equipamento, a exemplo de uma pista que sirva 

para cadeirantes, idosos, cooper e visitação daqueles que se sintam 

mais confortáveis pisando em solo mais firme.  
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✓ Identificar as atividades e serviços ligados à visitação que valorizem a 

cultura regional e local; 

✓ Representar, em mapa, todas as atividades propostas, com código de 

identificação universal ou de fácil compreensão; 

✓ Realizar um Programa de Manejo da Visitação com a presença de 

Associações, Entidades e pessoas representantes das mais variadas 

atividades possíveis e previstas para ocorrerem dentro da Unidade de 

Conservação; 

✓ Levantar as opções de desenvolvimento para as atividades turísticas 

identificadas no entorno, indicando possibilidades de integração dessas 

atividades com a UC. 

✓ Desenvolver estudos para identificação de indicadores, com vistas ao 

monitoramento da qualidade do ambiente e da visitação. 

✓ Identificar, capacitar e cadastrar, os condutores locais e Guias de 

Turismo, atuantes dentro da UC, assim como a cobrança pelos serviços. 

✓ As situações conflitantes, devem ser identificadas e apontadas dentro do 

programa de manejo. 

20.1.4. Subprograma de segurança do PNMC. 

A segurança das atividades e dos visitantes é um fator de grande 

relevância dentro da experiência ofertada no interior da UC. Sendo uma 

atividade legalmente (Código de Defesa do Consumidor) caracterizada como 

comerciais, a exemplo das visitações, deverão estar previstas medidas de 

segurança para evitar a ocorrência de roubos, acidentes ou qualquer fato que 

venham a colocar em perigo a vida dos frequentadores da Unidade de 

Conservação. 
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20.1.4.1. Segurança dos estacionamentos: 

Deverá ser adotada as medidas preventivas, seguindo o que preconiza o 

Contran (Lei Nº 9.503/1997) para a existência de estacionamento que vier a ser 

ofertada aos seus usuários. Tendo este estacionamento o fim de evitar 

ocorrências de veículos impróprios ou indevidos, no interior da Unidade de 

Conservação.   

20.1.4.2. Elaboração de um Plano de Gestão de Risco: 

A administração do Parque Natural Municipal de Cabedelo, deverá 

providenciar um Plano de Gestão de Risco, conforme manual da ABNT-NBR, 

como forma de atender ao Codigo de Defesa do Consumidor, e de forma 

provisória, até sua confecção, estabelecer rotinas de percurso nas suas trilhas, 

mantendo-as, sempre que possível, movimentadas por crianças, jovens e 

idosos, com programas de caminhada, ginástica monitorada, atividades de 

educação ambiental e outras ações.  

20.1.4.3. Subprograma de limpeza pública do parque. 

Instalação de lixeiras adequadas para coleta do lixo produzido pelos 

usuários, em pontos estrategicamente localizados, estabelecendo rotina diária 

de limpeza dos pontos de coleta. Desenvolver um ponto de coleta voluntária – 

PEV, nas instalações do PNMC afim de estabelecer parceria com catadores do 

entorno e chamar a atenção para o envolvimento socioambiental da UC.  

20.1.5. Programa de Educação Ambiental. 

Este programa, para atingir a transversalidade do tema, deve propiciar 

as atividades educativas para variados público: ensino formal; ensino não 

formal”; turismo; contemplação e; espaço de dialogo para as questões 

ambientais.  

A UC deverá ser utilizada para usos que visem ao desenvolvimento de 

consciência crítica sobre a questão ambiental. Buscando, com isto, uma 
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integração da UC, dentro do contexto educativo, promover a participação das 

comunidades do entorno na preservação da natureza em geral e da UC em 

particular. 

20.1.6. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

O objetivo do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas é 

recuperar o ambiente natural alterado por ações antrópicas, a partir de tecnicas 

e meios reconhecidos pela comunidade acadêmica e dentro de padrões 

legalmente recomendável.  

A recuperação deverá ser coordenada por um técnico capacitado e 

legalmente responsável, com cronograma de ações, orçamento e 

acompanhamento regular previsto em projeto previamente autorizado pelo 

órgão gestor.  

As ocupações irregulares existentes no interior do Parque Natural 

Municpal Cabedelo, deverão ser removidas, com suas áreas alteradas ou 

degradadas sendo recuperadas.  

20.1.7. Programa de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras. 

O Programa de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras deverá ser 

implantado conjuntamente com o Programa de Recuperação de Área 

Degradada e com o Programa de Pesquisa e Monitoramento.  

Estes Programas devem prever metodologias de identificação, controle e 

erradicação desses táxons com potencial invasor. Buscando impedir que estes 

organismos possam afetar o equilíbrio das populações nativa, assim como 

produzir combustível para incêndios.  

20.1.8. Programa de Proteção e Fiscalização. 

A proteção da UC deve responder a um Plano de Segurança interna e 

externa do Patrimônio Ambiental, Material e Humano do PNMC. Garantindo 

ações de combate a roubos e furtos, degradação ambiental e combate aos 
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incêndios florestais. Sendo igualmente importante o fomento à criação de 

brigadas voluntárias, com a capacitação e formação de brigadistas da 

comunidade. 

20.1.8.1. Medidas de prevenção de atropelamento da fauna: 

Existe a necessidade de medidas que protejam a fauna silvestre 

remanescente, evitando atropelamento e afugentamento dos animais, além de 

outros impactos decorrentes da poluição sonora e da poluição do ar.  

A interação das Estradas e Rodovias com as Unidades de Conservação 

devem atender as normas existentes na PORTARIA INTERMINISTERIAL N 

423 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 - Institui o Programa de Rodovias Federais 

Ambientalmente Sustentáveis para regularização ambiental das rodovias 

federais. 

20.1.8.1. Recomendações para o cercamento da unidade: 

Considerando a necessidade de proteger a fauna nativa, até como forma 

de demonstrar a importância do PNMC, sugere-se a utilização de marcos de 

delimitação nos principais vértices da unidade, acompanhado de placas 

informativas, seguido da colocação de cercas, com possibilidades, em pontos 

estratégicos, da garantia de fluxo gênico das populações de fauna.  

20.1.9. Programa de implantação de corredores ecológicos. 

A implantação de corredores ecológicos aparece como estratégia 

fundamental na conservação dessa área do PNMC. Um corredor ecológico que 

sirva de ligação entre os remascentes de vegetação existentes no entono do 

PNMC.  

Esta formação de corredor, ligando um fragmento a outro, servirá para 

ampliar a área de circulação dos animais silvestres existentes não somente na 

área florestada da UC, mas demais áreas verdes encontradas esparçadas na 

região. Nesse caso, ilhadas ou isoladas por habitação e estradas sem o 
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mínimo de cuidado em considerar a necessidade de locomoção da fauna 

existente.  
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21. PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NO PNMC 

 Promover a participação e mesmo a inclusão social de interessados 

direta e indiretamente tanto na gestão do PNMC, quanto no exercício da 

cidadania ambiental necessária, explicita a importância desta incorporação da 

sociedade nos saberes e fazeres das áreas protegidas, assim como na 

importancia da abordagem ecossistêmica a participação social no manejo de 

Unidades de Conservação em geral. (NEIVA, 2013) 

Com a conservação dos recursos naturais a cada dia mais necessitada e 

evidenciada, fica claro a sua não dissociação do desenvolvimento local e 

regional. Tendo nas questões ambientais, juntamente com a necessidade de 

melhoria na qualidade e de legitimidade desses processos participativos, a sua 

maior defesa (NEIVA, 2013). 

Sendo importante, e devendo ser crescente, a preocupação dos órgãos 

governamentais, assim como seus parceiros, com a efetividade desta relação 

publico-privada em defesa do meio ambiente, principalmente com interessados 

(direto e indiretos) no sucesso ambiental deste PNMC, em função desta pratica 

a ser exercida (Figuras 1001 a 105).   
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Figura 101: Alunos de uma escola no entorno do PNMC fazendo levantamento do potencial da 

UC 

 
Figura 102: Descrição do potencial levantado pela equipe amarela, em forma de jogo 
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Figura 103: Descrição do potencial levantado pela equipe verde, em forma de jogo 

 
Figura 104: Descrição do potencial levantado pela equipe azul, em forma de jogo. 
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Figura 105: Descrição do potencial levantado pela equipe vermelha, em forma de jogo 

 
Figura 106: Alunos da escola do entorno, localizando o potencial do PNMC em mapa 
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Figura 107: Planejamento com jovens moradores e usuários do PNMC. 

 

Este planejamento na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Marizelda Lira da Silva, localizado a Rua Ernani Siqueira (defronte do PNMC) 

da Figura 107 foi realizado em 3 dias com alunos moradores e residentes no 

entorno imediato do Parque Natural Municipal de Cabedelo, tendo:  

✓ Visita com jogos educativos na Unidade de Conservação; 

✓ Capacitação para a oficina técnica de construção e apresentação de 

resultados; 

✓ Apresentação de resultados sobre problemas e potencialidades do 

PNMC 

Outra demanda foi levantada junto a professores das escolas do entorno 

que apresentaram dificuldades em termos de calendário escolar para atender a 

esta mesma demanda, colaborando com relatos informais, ou durante as 

conversas de contato para possível agendamento de atividades. 

Sendo realizado reuniões de sede e de campo com os pesquisadores e 

colaboradores envolvidos, Figura 108, para ajustes de informações com 

relação a compilação de resultados.   
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Figura 108: Grupo de Pesquisadores em debate sober os dados do Plano de Manejo do PNMC 

 
Figura 109: Grupo de Pesquisadores em debate sober os dados do Plano de Manejo do PNMC 

 



 

SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA  
E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 17.609.476/0001-27 - Insc. Municipal: 33756 

 
 

 

311 
 

No caso de moradores mais velhos do entorno, foi realizado conversas 

individuais e em visitas diretas, uma vez que duas tentativas de os reunir em 

um único espaço e hora (no modelo café da manhã e cha da tarde) não sendo 

atendido, ou não havendo a devida receptividade sobre o assunto por parte dos 

convidados. O que, para este primeiro desenho de resultados, não 

compromoteu pela representantividade tida nas reuniões ocorridas, com 

professores que conversam sobre a UC e usam a área protegidas para aulas 

de campo, assim como, os alunos envolvidos representarem usuários diários 

desta área, seja para passagem, coleta de frutas ou lazer no interior da área do 

PNMC. 
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