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Resumo 
Dos ecossistemas presentes na zona costeira destaca-se o manguezal por ser uma área de 
grande interesse para a população humana em virtude de seu caráter socioeconômico. 
Nessas áreas encontram-se as comunidades tradicionais pesqueiras e/ou indígenas, que 
subsistem dos produtos extraídos diretamente desses ecossistemas, tais como recursos 
pesqueiros e florestais. O objetivo dessa pesquisa foi fazer uma valoração econômica dos 
benefícios extraídos diretamente pelas comunidades tradicionais localizadas no manguezal 
do Rio Jaguaribe, um dos mais importantes do Estado. Para isto, inicialmente, foi feita, a 
caracterização socioeconômica das comunidades tradicionais, as quais se beneficiam dos 
usos diretos dos seus produtos; realizou-se a identificação das atividades e usos do 
manguezal pelos mesmos; e estimou-se o valor dos usos diretos do manguezal por meio da 
Metodologia de Valoração de Contingente (MVC). Os resultados obtidos mostraram que as 
comunidades estudadas apresentam condição de vida precária, baixo nível de escolaridade 
e renda originada principalmente da pesca artesanal. As principais atividades executadas 
pelos ribeirinhos é a pesca e a coleta de mariscos, tendo como principais produtos o siri, o 
sururu e o peixe. O valor encontrado para o manguezal a partir da metodologia proposta foi 
de US$5.657,70/ha/ano. Por meio dos resultados encontrados nesta pesquisa, pode-se 
concluir que é alto o grau de importância dado pelos usuários em relação ao manguezal 
presente no estuário do Rio Jaguaribe e que eles têm noção dos fatores antrópicos que 
ameaçam a sustentabilidade desse ecossistema. Concluiu-se, também que o número de 
pescadores e marisqueiras (mulheres que coletam mariscos) da Foz do Rio Jaguaribe que 
estão dispostos a receber remuneração em troca dos benefícios do manguezal é menor do 
que os não dispuseram. 
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Abstract 
Among the ecosystems present in the coastal zone the mangrove is one that stands out for 
being an area of great interest to the human population because of their socioeconomic 
character. In these areas, there are traditional fishing communities and/or indigenous 
people, who subsist from the products extracted directly from these ecosystems, such as 
fisheries and forestry. The aim of this study was to do an economic valuation of the 
benefits derived directly to the traditional communities located in River mangrove 
Jaguaribe, one of the most important of the State. To do that, initially, it was done the 
socioeconomic characteristics of traditional communities, which benefit from the direct 
uses of mangrove’s products; it was identified the activities and uses made of the 
mangroves; and, it was estimated the mangrove’s direct use values through out the 
Contingent Valuation Method (CVM). The results showed that the studied communities 
have poor living conditions, low education and income arising mainly from fishing. The 
main activities carried out by the riverside dwellers were fishing and collecting shellfish, 
being the main products, the crab, mussels and fish. The value found for the mangrove 
estimated by the proposed methodology was US$ 5,657.70 (ha.year)-1.  
Based on the findings in this study, we can conclude that it is high the level of importance 
given by users in relation to the mangrove existent in the Jaguaribe River’s estuary and 
they have a notion concerning the anthropogenic factors threatening the sustainability of 
this ecosystem. It was concluded also that the number of fishermen and “marisqueiras” 
(women collecting seafood) in the Jaguaribe River mouth who are willing to receive 
remuneration in exchange for the mangrove benefits is less than those unwilling. 
Key Words: Mangrove, contingent valuation, direct uses, Jaguaribe River. 

1. INTRODUÇÃO 
 

É na zona costeira que se localizam as principais metrópoles e onde se concentram 
2/3 da população humana do planeta. Nessas áreas também estão presentes as instalações 
portuárias que transportam substâncias perigosas; as atividades turísticas, recreativas e de 
lazer; além das atividades agroindustriais, a pesca e a aqüicultura. Por outro lado, nessas 
áreas encontram-se também as comunidades tradicionais indígenas, pesqueiras e 
quilombolas, além de uma rica biodiversidade terrestre, marinha e estuarina. Devido a essa 
versatilidade de usos, esta região é palco de um dinâmico processo econômico, social e 
ambiental, que origina problemas e conflitos de ordem socioambiental que precisam ser 
compreendidos, solucionados ou, pelo menos, minimizados (CASTRO; ARAÚJO, 2009). 

Dentre os ecossistemas da zona costeira destaca-se o manguezal, que é uma área de 
grande interesse para a população humana em virtude de seu caráter socioeconômico, 
reconhecido, dentre outros benefícios, pela exclusividade de sua flora, beleza estética, 
atrativo turístico, produção pesqueira, potencial fonte de madeira e combustível e 
estabilizador das formações litorâneas. Deve-se ressaltar que esses ambientes apresentam 
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alta vulnerabilidade à ocupação e são fortemente instáveis quando submetidos à 
degradação.  

Atualmente, as áreas estuarinas e de mangue começaram a ser intensamente 
reduzidas, pois passaram a ser utilizadas para implantação de pólos industriais, atividades 
agroindustriais e expansão imobiliária. Os principais impactos oriundos dessas atividades 
são o desmatamento, o aterramento, as canalizações, as dragagens e os barramentos das 
águas nas margens e desembocaduras dos rios, o despejamento de efluentes, a 
movimentação e a exposição do solo em áreas próximas do mangue, etc. 

Segundo estudo realizado pelo Instituto de Ciências do Mar (MAIA et. al., 2006), 
no Ceará existe 17 mil hectares de manguezais. Dentre estes, um dos mais importantes é do 
estuário do Rio Jaguaribe, que apresentava em 2002 uma área de 11,54 km² de mangue, 
com diversas ilhas e gamboas.  

O Rio Jaguaribe apresenta 182 km² de planície flúvio-marinha, sendo esta área 
composta principalmente por manguezais que se concentram em sua grande maioria na 
margem leste do rio. Observa-se que a área de manguezal do seu estuário vem sofrendo os 
efeitos da exploração abusiva devido à derrubada de árvores para lenha, à pesca predatória, 
às atividades salineiras e, no início da década de 1980, à instalação de viveiros para a 
criação de camarão (SOARES et. al., 2007). 

Segundo dados do IBAMA (2005), nos municípios de Fortim e Aracati 
apresentaram respectivamente 23 e 76 empreendimentos instalados, correspondendo a uma 
área de 2376,59 hectares. 

Paula et.al. (2006), em sua pesquisa sobre tensores antrópicos e naturais presentes 
no Rio Jaguaribe, identificou outros impactos humanos nesta área: descarga de efluentes 
domésticos, deposição de resíduos sólidos e escoamento superficial de áreas agrícolas, 
consequentemente, contaminando a fauna, comprometendo a produtividade do sistema e a 
paisagem, favorecendo, portanto o desequilíbrio ambiental do ecossistema estuarino do Rio 
Jaguaribe.  

Alguns prejuízos decorrentes desses impactos são: a diminuição da qualidade da 
água para os seus múltiplos fins; a contaminação de organismos aquáticos com 
consequente redução de recursos pesqueiros; a perda de valores estéticos, paisagísticos e 
do potencial turístico; erosão e carreamento do material erodido para o interior do canal 
estuarino, dificultando a navegação, e; o assoreamento dos pequenos tributários fluviais 
(PAULA et.al.,2006). 

Tais prejuízos afetam principalmente as comunidades tradicionais, tais como as 
comunidades de Canto da Barra, Viçosa e Jardim, localizadas no município de Fortim, e as 
comunidades da Vila da Volta, Canavieiras e Cumbe, no município de Aracati. 

Essas comunidades são tradicionais não indígenas, tendo a pesca como principal 
fonte de renda, podendo sobreviver da agricultura e do artesanato. Elas se utilizam 
diretamente (usos diretos) dos manguezais presentes no estuário do Rio Jaguaribe para a 
provisão de recursos pesqueiros, tais como a ostra, o sururu, o caranguejo e peixes, e, 
também, de recursos florestais, como a madeira, para construção de casas, de utensílios, de 
embarcações e artes de pesca.  

Além disso, esse ambiente é fonte de um rico imaginário popular, pois a partir dele 
se estabelece o modo de vida das populações tradicionais (pescadores e indígenas), assim 
como fornece um ambiente propício a expressão da religiosidade dessas populações, a 
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exemplo do “merol”, uma forma de celebração das marisqueiras do Fortim (FDZCC, 
2009).  

Verificam-se, então, diversos valores e interesses acerca desse ecossistema, 
causando conflitos entre os atores sociais interessados no uso ou preservação dos 
manguezais. Portanto, a conversão de áreas de mangue em projetos para execução de 
atividades produtivas no estuário do Rio Jaguaribe pode implicar em altos custos para a 
sociedade, pelos bens e serviços que esse ambiente confere. Conhecer os valores 
envolvidos nesse ecossistema se torna imperativo para o seu gerenciamento de forma 
sustentável, pois permitirá que os gestores tomem decisões fundamentadas a respeito da 
sua utilização. 

Nesse sentido, faz-se necessário elaborar uma política de gerenciamento desse 
ecossistema que permita avaliar corretamente os benefícios desprezados dos manguezais. 
Dessa forma, conhecer o valor econômico dos manguezais torna-se imperativo para 
orientar as tomadas de decisões quanto às diferentes alternativas para o seu uso.  

Esse estudo objetivou fazer uma avaliação econômica usando técnicas de valoração 
dos benefícios dos manguezais gerados diretamente as comunidades. Para isto foi feita, 
inicialmente, a caracterização socioeconômica das comunidades tradicionais, as quais se 
beneficiam dos usos diretos dos seus produtos, realizou-se a identificação das atividades e 
usos do manguezal pelos mesmos e estimou-se o valor por usos diretos do manguezal por 
meio da Metodologia de Valoração de Contingente (MVC).  

Essa avaliação é de grande importância, pois gerou dados e informações científicas 
que poderão contribuir para um adequado gerenciamento costeiro do Estado do Ceará no 
que diz respeito à gestão destes ecossistemas; adicionalmente, permitirá avaliar o seu valor 
para a sociedade, a partir do conhecimento dos valores econômicos, sociais e ambientais 
originados dos usos diretos pelas comunidades tradicionais dos recursos dessa área e dos 
sistemas associados. 

 
2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Os diversos ecossistemas provêm uma gama de bens e serviços ambientais que 

geram benefícios diretos e indiretos para a sociedade, que em muitos casos, são providos 
gratuitamente. Embora muitos deles não tenham mercados que possam revelar seu valor, a 
sociedade atribui valor a esses bens por contribuir significativamente para seu nível de 
bem-estar. Por esta razão, é importante saber como mudanças na qualidade e quantidade 
desses bens e serviços afetam o nível de bem-estar das pessoas, que é o que a valoração 
econômica ambiental se propõe a fazer. 

Uma das abordagens mais empregadas na valoração econômica ambiental é a do 
Valor Econômico Total (VET). Esta abordagem procura estrutura de classificação dos 
diferentes tipos de valores que as pessoas derivam dos bens e serviços ambientais, como 
foi discutido em seções anteriores. A Figura 2 esquematiza o Valor Econômico Total em 
termos de seus diferentes componentes.  
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VALOR ECONÔMICO TOTAL (VET)

VALOR DE USO VALOR DE NÃO-USO

VALOR DE USO 
DIRETO

VALOR DE USO 
INDIRETO VALOR DE OPÇÃO VALOR DE 

EXISTÊNCIA

Consultivo

Não-Consultivo
Intrínseco

Herança

 
Figura 2 - Valor Econômico Total - VET 

 
Esta pesquisa focou exclusivamente nos valores derivados a partir do uso direto 

consultivo do manguezal obtidos pela comunidade local, por exemplo, corte de madeira, 
coleta de mariscos e ostras, catação de caranguejo, e pesca estuarina. 

A Valoração Econômica Ambiental baseia-se nos axiomas da Teoria do Bem-estar 
que permite que se calcule o excedente do consumidor, do produto e total, resultante da 
alocação de um recurso ou bem em um mercado de competição perfeita. Nesta pesquisa, 
pretende-se estimar apenas o excedente do consumidor total gerada a partir dos produtos 
extraídos dos manguezais.  

Para que se possa estimar o excedente do consumidor total, faz-se necessário 
estimar a curva de disposição a pagar marginal dos usuários dos bens ambientais que é 
equivalente à disposição a receber compensação. Essas curvas são estimadas utilizando os 
métodos de valoração, diretos ou indiretos, cuja escolha depende de vários fatores 
(contexto, bem de não mercado, custos, conhecimentos, etc.) 

Os métodos diretos usam a disposição a pagar derivadas das pesquisas diretas 
baseadas em mercados hipotéticos e estão assentados nos pressupostos da preferência 
declarada. Por sua vez, os métodos indiretos usam preços de mercado ou proxies para os 
bens e serviços ambientais de mercado e baseiam-se nos pressupostos da preferência 
revelada.  

Neste estudo, é utilizado um método direto, o Método de Valoração Contingente, 
MVC, que é utilizada para estimar o valor de uso direto das comunidades locais dos bens 
ambientais derivados dos manguezais. A seguir, descrevemos o MVC. 

   
3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1. Área de Estudo 
 

Segundo dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH, 
1992 apud PAULA, 2006), o Rio Jaguaribe percorre aproximadamente 610 km desde suas 
nascentes na Serra da Joaninha (Tauá - Ceará) até a sua foz litorânea (Fortim - Ceará).  

O estuário do Rio Jaguaribe apresenta uma extensão de 36 km e ocupa uma área de 
aproximadamente 641.216 Km², sendo limitada a montante pela barragem de Itaiçaba. Este 



 
 

 
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009, 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

6

deságua no oceano Atlântico equatorial em uma região onde predominam praias do tipo 
arenosas, falésias marinhas e um vasto campo de dunas na margem leste (PAULA, 2006). 

Essa área apresentava em 2002, segundo estudos do Instituto de Ciências do Mar 
(MAIA et. al., 2006) uma área correspondente a 11,54 km² de mangue, com diversas ilhas 
e gamboas. 

A região estuarina localiza-se no litoral leste do Estado do Ceará, área que 
corresponde à parte do baixo-curso, percorrendo os municípios de Fortim e Aracati. São 
nessas áreas onde se desenvolvem grandes projetos produtivos, como a criação de camarão 
marinho, e onde pequenas comunidades realizam suas atividades de subsistência, fazendo 
utilização direta dos produtos e serviços desse ecossistema.  

Lima et. al., (2008) em sua pesquisa sobre a propensão à degradação ambiental na 
Mesorregião do Jaguaribe apontou os aspectos sociais como as principais causas da 
degradação ambiental na região do Estuário do Rio Jaguaribe, ainda segundo esse estudo, 
Fortim apresentou a maior propensão a degradação ambiental, pois se observou que os 
indicadores que mais contribuem para esse resultado foram a taxa de urbanização e a taxa 
de esgotamento sanitário, ambos com 22,96%, dada a carência de infra-estrutura, que torna 
o meio ambiente ainda mais vulnerável as ações antrópicas. 

Esse estudo foi desenvolvido nas comunidades de Pontal do Maceió, Viçosa e 
Jardim, do município de Fortim, e nas comunidades da Vila da Volta e Cumbe, no Aracati 
(Figura 1). São comunidades tradicionais localizadas numa área de elevado potencial 
paisagístico devido à presença de manguezais exuberantes em suas vizinhanças. Esses 
manguezais estão sendo ameaçados por diferentes formas de uso e ocupação do solo, tais 
como urbanização desordenada, presença de salinas abandonadas, pecuária extensiva e 
portos de pesca.  
 

 
Fonte: Google Earth (2009) 

Figura 1 - Localização das comunidades no Estuário do Rio Jaguaribe 
– CE.  
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Essas comunidades têm como principais atividades de subsistência a agricultura e a 
pesca artesanal. Elas também dispõem de infra-estruturas precárias e carecem de políticas 
de geração de renda, emprego e alívio da pobreza que contribuam para reduzir as pressões 
diretas sobre os recursos naturais e os riscos de degradação ambiental e perda da 
biodiversidade. 

 
3.2.Método de Valoração Contingente 
 

Descrição do Método 
 
O método da valoração de contingente consiste na aplicação de questionários onde, 

além de informações socioeconômicas, o entrevistado responde o ‘quanto estão dispostas a 
pagar (DAP) por alguma mudança na provisão de um bem ou serviço ou prevenir uma 
mudança’ e/ou ‘quanto estão dispostas a receber (DAR) compensação para abandonar ou 
tolerar uma mudança. No mercado contingente, é feita a descrição do bem sendo proposto 
hipoteticamente, o contexto institucional em que o bem está inserido e como será provido, 
e a forma como é financiado. 

Uma vez obtido os dados de disposição a pagar, calcula-se o DAP ou DAR para a 
amostra que servirá de base para estimar a disposição a pagar da população. 

Segundo Motta (1998), considerando as medidas de DAP e DAR, relativas a 
mudanças de um recurso ambiental (Q), que mantém o nível de utilidade inicial do 
consumidor, nota-se: 

 
U(Q0,Y0) = U(Q-, Y+) = U(Q+,Y-) = U(Q-, Y + DAR) = U(Q+, Y - DAP) (1) 
 
Onde: 
U = função utilidade; 
Q0 = disponibilidade de um recurso natural inicial; 
Y0 = renda inicial; 
Q- = disponibilidade de um recurso natural menor; 
Y+ = renda maior; 
Q+ = disponibilidade de um recurso natural maior; 
Y- = renda menor; 
Y = renda; 
DAR = Disposição a receber; 
DAP = Dispoição a pagar. 
 
Conforme a equação (1), ela apresenta diferentes pontos com distintas combinações 

de renda (Y) e provisão de recursos ambientais (Q), que se encontram na mesma curva de 
indiferença relativa a um determinado nível de utilidade (U).  

Como a função de utilidade U não é observada diretamente, o método de valoração 
de contingente estima os valores de DAR e DAP com base em mercados hipotéticos, ou 
seja, a simulação destes mercados é realizada com pesquisa de campo por meio de 
questionários que captam do entrevistado suas DAR e DAP em resposta a possíveis 
alterações na disponibilidade dos recursos ambientais (Q). 
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Com base na simulação dos fatos, as características deste, devem estar o mais 
próximo da realidade, de modo que as preferências reveladas na pesquisa sejam decisões 
no cenário hipotético. Estas preferências devem ser expressas em valores monetários, de 
acordo com a teoria econômica. Valores estes, que são obtidos através das informações 
adquiridas nas respostas sobre quanto os indivíduos estariam dispostos a pagar para 
garantir a melhoria de bem-estar, ou quanto estariam dispostos a receber em compensação 
para suportar uma perda de bem-estar (MOTTA, 1998). 

A vantagem do MVC, em relação aos outros métodos de valoração, é que ele pode 
ser aplicado em uma análise de bens ambientais mais amplas. A crítica, perante o MVC é a 
sua limitação em captar valores ambientais que os indivíduos não entendem ou 
desconhecem. Enquanto algumas partes do ecossistema não percebidas como geradoras de 
valor, elas podem, contudo, ser condições necessárias para a existência de outras funções 
que geram as condições percebidas pelo indivíduo (MOTTA, 1998). 

As pessoas sendo capazes de entender claramente a variação ambiental que está 
explícita na pesquisa e induzidas a revelar a suas "verdadeiras" DAP e DAR, o método é 
considerado ideal (MOTTA, 1998). 

Contudo, o método de valoração de contingente realizado de forma adequada para 
certo benefício em uma determinada região pode obter resultados sem que sejam 
questionados ou limitados. 

 
Etapas do Método 
 
De acordo com Motta (1998), o MVC é conduzido por meio de dois estágios, 

descritos a seguir:  
 

Estágio 1: Definição da pesquisa e do questionário 
 

a) Objeto de valoração: é determinado o recurso ambiental a ser valorado e que parcela de 
valor econômico está se medindo. Especifica-se com clareza, o bem ou serviço 
ambiental para o entrevistado e a alteração da disponibilidade do recurso que está 
sendo questionada, determinando quem utiliza o recurso e quem deve pagar ou ser 
compensado. 

b) A medida da valoração: é decidido qual será a forma de valoração entre a disposição a 
pagar (DAP), como um pagamento para medir uma variação positiva de 
disponibilidade, ou a disposição a receber (DAR), como uma compensação por uma 
variação negativa. 

c) Forma de elicitação: é definida a forma a qual o entrevistador perguntará o quanto as 
pessoas estariam dispostas a pagar ou a receber. Seria de uma forma ou de outra a 
formulação de perguntas. Um exemplo tradicional do MVC é a forma aberta, onde o 
questionário apresenta a seguinte questão: "quanto você está disposto a pagar?". Assim, 
esta pergunta produz uma variável contínua de lances e o valor esperado da DAR ou 
DAP podem ser estimados pela média e com técnicas econométricas de regressão. 

d) O instrumento de pagamento: é definido o instrumento de pagamento, ou compensação 
com que a medida de DAP ou DAR será realizada. 
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e) A forma da entrevista: é definido como será a aplicação do questionário, onde se 
recomenda que sejam pessoais e que permitam um controle amostral das entrevistas, 
além de uma fiel compreensão do questionário e suas respostas. 

f) Nível de informação: é determinado o conteúdo das informações contidas no 
questionário, de forma a passar as transformações ocorridas no recurso ambiental em 
valoração. Podem ser lidas pelo entrevistador, mostrado através de fotos ou ilustrado. 

g) Pesquisas focais: para estabelecer pontos extremos de máximo e mínimo da demanda, 
podem-se realizar pequenas pesquisas de elicitação abertas, por meio de grupos focais 
são importantes. 

h) Desenho da amostra: é definida a amostra, a qual deve obedecer a procedimentos 
estatísticos padrões que garantam sua representatividade. 

 
 
 

Estágio 2: Cálculo e estimação 
 

a) Pesquisa-piloto e pesquisa final: antes da pesquisa final é realizada uma pesquisa-
piloto, com o objetivo de testar o questionário desenvolvido. A pesquisa final por sua 
vez é feita, com vista à obtenção de um procedimento comum e uniforme de 
entrevistas, com uma conferência dos questionários e controle da amostra. 

b) Cálculo da medida monetária: no caso de questionários de elicitação aberta, o qual será 
utilizado neste trabalho, o valor médio é obtido diretamente com a aplicação direta de 
técnicas econométricas de regressão para validar o resultado. Uma curva de lances 
livres pode ser estimada para determinar as respostas de DAP, correlacionando em 
função Visitas (Q), renda (Y), fatores sociais com educação (S) e outras variáveis 
explicativas (X). Assim como, um parâmetro da qualidade ambiental do lugar (E) 
também pode ser incluído. 

 
DAP = f(Q, Y, S, X, E)      (2) 

 
Esta função (2), em muitos casos permite estimar mudanças na média DAP 

originárias de variações em E. 
A agregação dos resultados: a partir da média da DAP ou DAR, o valor econômico 

total é estimado multiplicando esta média pela população afetada pela alteração de 
disponibilidade. 
 
3.3. Procedimentos Operacionais 
 

A pesquisa foi executada em três etapas: (i) visita de reconhecimento; (ii) 
entrevistas com informantes-chaves; e, (iii) aplicação dos questionários.  

Na primeira etapa, fez-se uma visita de reconhecimento da área de estudo nos dias 
22 e 23 de setembro de 2009. Esta viagem teve como objetivo delimitar e se conhecer em 
detalhes a área de estudo, particularmente as comunidades tradicionais localizadas nas 
proximidades dos manguezais às margens do Rio Jaguaribe. 
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Realizou também no período de 22 e 23 de setembro, a segunda etapa, onde foram 
realizadas seis entrevistas informais com as informantes-chaves, em sua maioria lideranças 
comunitárias, com o intuito de determinar o número de pescadores e marisqueiras 
existentes em cada comunidade, as atividades extrativistas realizadas nos manguezais e sua 
forma de produção.  De acordo com os dados fornecidos, o total de pescadores e 
marisqueiras na área de estudo, representando a população amostral, correspondem a 868 
pessoas (pescadores e marisqueiras), das quais 650 (74,8%) são de Fortim, 90 (10,4%) da 
comunidade da Vila da Volta (Aracati) e 128 (14,7%) da comunidade do Cumbe (Aracati). 
Essa pesquisa adotou um modelo não-probabilístico por conveniência, aquela que o 
pesquisador seleciona membros da população mais acessíveis. Foram entrevistadas 46 
pessoas, entre pescadores e marisqueiras, sendo 15 da comunidade do Cumbe – Aracati; 15 
da comunidade da Vila da Volta - Aracati, dois da comunidade do Pontal do Maceió – 
Fortim, dois da comunidade de Viçosa – Fortim e 12 da comunidade de Jardim – Fortim. 
Isto poderá reduzir a confiabilidade e precisão das estimativas, o que será considerado na 
interpretação dos resultados. 

Finalmente, na terceira etapa, entre os dias 6 e 8 de novembro de 2009, os 
questionários foram aplicados a nas comunidades do Pontal do Maceió, Viçosa e Jardim do 
município de Fortim e Vila da Volta e Cumbe no município de Aracati. O questionário 
teve como objetivo coletar dados e informações sobre o perfil demográfico dos pescadores 
e marisqueiras, as características de suas atividades extrativistas e os valores atribuídos ao 
uso direto consuntivo dos manguezais. O questionário possui três partes, as quais são 
descritas a seguir: 

 
•  Parte I: é composto de seis questões visando identificar as atividades e usos dos 

manguezais pelas comunidades, e os produtos obtidos dele; 
•  Parte II: consiste da descrição do mercado hipotético dos usos diretos 

consuntivos do manguezal, do instrumento de pagamento, e da questão que 
procura elicitar a disposição a receber compensação para deixar derivar valores 
de uso direto a partir do extrativismo do manguezal. 

•  Parte III: composto de onze questões visando capturar as informações 
socioeconômicas dos usuários do manguezal presente no estuário do Rio 
Jaguaribe. 

 
Na Parte II do questionário, o mercado hipotético envolvendo os usos diretos do 

manguezal foi concebido com a finalidade de propor a constituição de uma política 
visando preservar o ecossistema manguezal em sua totalidade. Para isto, propôs-se criar 
uma política denominada de Seguro Defeso dos Manguezais que instituiria uma 
transferência de renda na forma de compensatória ambiental, denominada Bolsa Verde, 
para as famílias que deixariam de ter acesso aos recursos do manguezal. Esta remuneração 
deveria ser correspondente ao valor de uso direto consuntivo mínimo obtido dos 
manguezais. Adicionalmente, as famílias deveriam se comprometer de preservar os 
manguezais, tornando-se os fiscais dos manguezais de sua localidade. 

A resposta a esta pergunta é uma variável dicotômica, sim ou não, referente à 
escolha de um valor aleatoriamente e igualmente distribuídos entre os respondentes. Os 
valores propostos à Bolsa Verde foram os seguintes: R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 40, R$ 50, 
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R$ 60, R$ 70, R$ 80, R$ 90, e R$ 100. A recusa em participar do referendo correspondia á 
escolha da alternativa não, registrado como zero na análise estatística. 

Os dados foram analisados utilizando a estatística descritiva do perfil 
socioeconômicas dos pescadores e marisqueiras, de suas atividades e usos dos manguezais, 
bem como dos valores de uso direto, utilizando medidas de tendência central (média), de 
dispersão (desvio padrão), distribuição de frequência absoluta e relativa. Realizou-se, 
também, o cálculo do excedente do consumidor baseado na disposição a pagar marginal 
pelo uso direto pelas comunidades. Essas análises foram feitas utilizando os seguintes 
softwares: Excel e SPSS versão 12. 

 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. Perfil dos entrevistados 

 
As Tabelas 1 e 2 mostram os dados socioeconômicos dos 46 ribeirinhos do estuário 

do Rio Jaguaribe. 
Dos 46 entrevistados, 25 são do sexo masculino e 21 são do sexo feminino, 

correspondendo respectivamente a 54,3% e 45,7% do total.  A faixa de idade com maior 
frequência para o total da amostra ficou entre 36 e 45 anos (32,6%), seguida da faixa de 26 
a 35 anos (23,9%). Essas duas faixas abrangeram mais de 50% dos respondentes (56,5%). 
As idades dos respondentes variaram entre 17 e 74 anos com uma média de 42 anos e 
elevado desvio padrão (13,5).  

Com relação ao estado civil, do total da amostra, sete são solteiros (15,7%), 28 são 
casados (60,9%), 10 apresentam uma relação estável (21,7%), e apenas um é viúvo (2,2%).  
Quanto à escolaridade foi observado que oito pessoas nunca estudaram (17,4%), apenas 
uma só sabe assinar o nome (2,2%), nove fizeram o primário incompleto (19,6%), dois 
fizeram o primário completo (4,3%), 14  cursaram o fundamental incompleto (30,4%), oito 
possuíam o fundamental completo (17,4%), um fez o ensino médio incompleto (2,2%) e 
três fizeram o ensino médio completo (6,5%). 

Em relação à variável econômica de renda individual, 10 pessoas declararam que 
possuem renda abaixo de R$60,00 mensais (21,7%), correspondendo a $0,74, que está 
abaixo da linha de pobreza ($1,00 por dia). Os valores de renda média individual variaram 
entre os que não têm renda e R$480,00, com uma média de R$253,00 e desvio padrão de 
R$163,63, denunciando uma elevada dispersão na renda individual. A grande maioria dos 
respondentes não apresentou nenhuma atividade econômica que complemente sua renda 
(60,9%).    

O número de pessoas que moram na residência dos respondentes variou entre dois e 
14 pessoas, com uma média de 5 pessoas e desvio padrão de 2,115. O número de pessoas 
que contribuem com a renda familiar variou entre uma a sete pessoas, com uma média de 
duas pessoas e desvio padrão de 1,737. No entanto, destaca-se que 15 respondentes 
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apresentam renda familiar acima de R$480,00 (32,6%) e que 12 apresentam renda familiar 
entre R$ 401,00 e R$480,00 (26,1%), ou seja, mais de 50% dos respondentes possuem 
renda familiar acima de R$400,00. A renda familiar mensal média variou desde os sem 
renda fixa até os que ganham acima de R$480,00 com média de R$345,52 e desvio padrão 
de R$156,70. 

Quanto ao recebimento de benefício do governo, 32 pessoas afirmaram receber a 
Bolsa Família (69,6%), sete afirmaram receber aposentadoria (15,2%) e sete afirmaram 
não receber nenhum benefício (15,2%). Esse resultado demonstra que, devido aos baixos 
níveis de renda e escolaridade, esses benefícios são importantes para complementar a renda 
da família. 

 
 
 
 
 

Tabela 1 – Distribuição de frequência das variáveis socioeconômicas dos 
ribeirinhos do estuário do Rio Jaguaribe – CE. 

Variáveis Parâmetros N. % 

Sexo Masculino 
Feminino 

21 
25 

45,7 
54,3 

Idade Entre 15 e 25 anos 
Entre 26 e 35 anos 
Entre 36 e 45 anos 
Entre 46 e 55 anos 
Entre 56 e 65 anos 
Entre 66 e 75 anos 

05 
11 
15 
09 
03 
03 

10,9 
23,9 
32,6 
19,6 
6,5 
6,5 

Estado Civil Solteiro 
Casado 
Viúvo 
Outro 

07 
28 
01 
10 

15,7 
60,9 
2,2 

21,7 
Escolaridade Nunca estudou 

Assina apenas o nome 
Primário incompleto 
Primário completo 
Fundamental incompleto 
Fundamental completo 
Médio incompleto 
Médio completo 

08 
01 
09 
02 
14 
08 
01 
03 

17,4 
2,2 

19,6 
4,3 

30,4 
17,4 
2,2 
6,5 

Atividade 
econômica 
complementar 

Agricultura 
Artesanato 
Serviço público 
Comércio 
Outros 

04 
02 
01 
04 
07 

8,7 
4,3 
2,2 
8,7 

15,2 
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Tabela 1 – Distribuição de frequência das variáveis socioeconômicas dos 
ribeirinhos do estuário do Rio Jaguaribe – CE. 

Variáveis Parâmetros N. % 

Nenhuma 28 60,9 
Renda individual 
mensal 

Menos de 60,00 
Entre 61,00 e 120,00 
Entre 121,00 e 180,00 
Entre 181,00 e 240,00 
Entre 241,00 e 300,00 
Entre 301,00 e 360,00 
Entre 361,00 e 400,00 
Entre 401,00 e 480,00 
Mais de 480,00 

10 
05 
05 
03 
04 
03 
02 
08 
06 

21,7 
10,9 
10,9 
6,5 
8,7 
6,5 
4,3 

17,4 
13,0 

Renda familiar Menos de 60,00 
Entre 61,00 e 120,00 
Entre 121,00 e 180,00 
Entre 181,00 e 240,00 
Entre 241,00 e 300,00 
Entre 301,00 e 360,00 
Entre 361,00 e 400,00 
Entre 401,00 e 480,00 
Mais de 480,00 

03 
04 
04 
03 
02 
01 
02 
12 
15 

6,5 
8,7 
8,7 
6,5 
4,3 
2,2 
4,3 

26,1 
32,6 

Benefícios do 
governo 

Bolsa família 
Aposentadoria 
Nenhum 

32 
07 
07 

69,6 
15,2 
15,2 

Fonte: Dados da própria pesquisa 
 
 

Tabela 2 – Amplitude, média e desvio padrão das variáveis socioeconômicas dos 
ribeirinhos do estuário do Rio Jaguaribe – CE. 

Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Idade (anos) 17 74 42 13,554 
Renda individual mensal (reais) 0 480 253,80 163,630 
N° de pessoas que moram na 
residência 

02 14 05 2,115 

N° de pessoas que contribuem com 
a renda familiar 

01 07 02 1,737 

Renda familiar mensal (reais) 0 480 345,52 156,700 
Fonte: Dados da própria pesquisa 

 
4.2. Atividades e usos do manguezal 
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A Tabela 3 apresenta a distribuição de frequência das principais atividades 
realizadas pelos ribeirinhos no estuário do Rio Jaguaribe. As atividades realizadas podem 
ser categorizadas em: extrativista e subsistência, madeireira e mineração, e lazer e turismo.  

Na categoria extrativista, dos 46 respondentes, 36 pescam no estuário (78,3%), 28 
coletam caranguejo (60,9%), 36 coletam mariscos (78,3%), cinco praticam a agricultura de 
subsistência (10,9%), e duas pessoas afirmaram coletar plantas medicinais dos manguezais 
(4,3%).   

Na categoria madeireira, do total da amostra, 17 coletam lenha para fazer fogo 
(37%), apenas três respondentes coletam lenha para fazer carvão (6,5%), uma pessoa 
coleta madeira para construção (2,2%), e apenas uma pessoa extrai areia (2,2%).  

Finalmente, na categoria de lazer e turismo, 30 pessoas utilizam o manguezal para 
recreação e lazer (65,2%) e uma pessoa utiliza os manguezais para atividades turísticas 
(6,5%). 

 
 

 
Tabela 3 – Distribuição de freqüência das principais atividades realizadas pelos 
ribeirinhos no estuário do Rio Jaguaribe – CE. 

Atividade N. % 

Pesca no estuário 36 78,3 
Coleta de caranguejo 28 60,9 
Coleta de mariscos 36 78,3 
Agricultura 05 10,9 
Coleta de lenha para fogo 17 37,0 
Coleta de lenha para fazer carvão 03 6,5 
Corte de madeira para construção 01 2,2 
Coleta de plantas medicinais 02 4,3 
Extração de areia 01 2,2 
Recreação e lazer 30 65,2 
Turismo 01 2,2 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 
 

Com relação à frequência que os ribeirinhos realizam as suas atividades no estuário 
do Rio Jaguaribe (Tabela 4), duas pessoas afirmaram que raramente vão ao manguezal 
(4,3%), 24 vão algumas vezes (52,2%) e 20 pessoas vão frequentemente (43,5%). 
 
Tabela 4 – Distribuição de frequência dos ribeirinhos quanto à frequência em que 
realizam suas atividades no Estuário do Rio Jaguaribe – CE. 

Frequência N. % 

Raramente 
Algumas vezes 
Frequentemente 

2 
24 
20 

4,3 
52,2 
43,5 
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Total 46 100,0 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 
Em relação ao período do ano em que os ribeirinhos realizam suas atividades no 

estuário do Rio Jaguaribe (Tabela 5), 23 respondentes declararam ir com maior frequência 
no verão (50%), que corresponde aos meses de junho a novembro. Apenas uma pessoa 
afirmou que prefere ir ao manguezal no período do inverno (2,2%), durante os meses de 
dezembro a maio, pois o mesmo tem como principal atividade a pesca do camarão de água 
doce. E as 22 pessoas restantes afirmaram que realizam suas atividades durante todo o ano 
(47,8%), principalmente aqueles que pescam para consumo próprio. 

Os respondentes quando perguntados sobre a quantidade dos principais produtos 
extraídos dos manguezais (Tabela 6), 38 respondentes que pescam o siri (82,6%), 36 
pescam peixes (78,3%), 34 pescam o camarão (73,9%), 27 pessoas coletam o caranguejo-
uçá (58,7%), 21 pessoas coletam lenha seca para fazer fogo (45,7%), 15 pessoas coletam o 
Aratu (32,6%), 14 coletam o guaiamum (30,4%), cinco coletam madeira (10,9%) e duas 
pessoas coletam outros produtos como a maria-farinha ou chama-maré (4,3%). Merece 
destaque a coleta de mariscos, tais como o sururu, ostra e búzio, sendo apontados 
respectivamente a 80,4%, 73,9% e 50% do total dos respondentes. 

 
Tabela 5 – Distribuição de frequência dos ribeirinhos quanto ao período do ano em 
que realizam suas atividades no Estuário do Rio Jaguaribe – CE. 

Período do Ano N. % 

Período do inverno (dezembro a maio) 
Período do verão (junho a novembro) 
Durante todo o ano (janeiro a dezembro) 
Total 

01 
23 
22 
46 

2,2 
50,0 
47,8 

100,0 
Fonte: Dados da própria pesquisa.   

 
Tabela 6 – Distribuição de frequência dos principais produtos extraídos pelos 
ribeirinhos do estuário do Rio Jaguaribe – CE. 

Produtos N. % 

Siri 38 82,6 
Sururu 37 80,4 
Peixes 36 78,3 
Camarão 34 73,9 
Ostra 34 73,9 
Intã 32 69,6 
Caranguejo-uçá 27 58,7 
Búzio 23 50,0 
Lenha 21 45,7 
Aratu 15 32,6 
Guaiamum 14 30,4 
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Madeira 05 10,9 
Aruá 03 6,5 
Outros 02 4,3 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 
As frequências relativas do destino dos produtos extraídos do manguezal do 

estuário do Rio Jaguaribe estão presentes na Tabela 7. Dos 46 respondentes, cinco 
afirmaram que o destino da produção era somente para o próprio consumo (10,9%), três só 
realizam a venda, e a grande maioria (6,5%), 38 respondentes (82,6%), afirmaram que 
tanto consomem quanto vendem desde que aja quem compre a produção. 

Também foi perguntado aos ribeirinhos do estuário do Rio Jaguaribe, quais os 
principais fatores que afetam as suas atividades (Tabela 8). Com relação ao cultivo de 
camarão marinho, as comunidades manifestaram posições igualmente opostas, 50% 
declararam ser afetadas pela atividade e os outros 50% afirmaram o contrário. Este 
resultado pode ter sido determinado pelo fato de alguns respondentes ou seus familiares 
serem empregados na carcinicultura que existe em número considerável nesta região. No 
entanto, os que se manifestaram contra a atividade da carcinicultura, alegaram que o 
lançamento de seus efluentes no rio, juntamente com o metabissulfito de sódio, causava a 
mortandade principalmente de caranguejos e peixes. 

 
Tabela 7 – Distribuição de frequência do destino da produção dos produtos 
extraídos pelos ribeirinhos do estuário do Rio Jaguaribe – CE. 

Destino da produção N. % 

Consumo próprio 
Venda 
Ambos 
Total 

05 
03 
38 
46 

10,9 
6,5 

82,6 
100,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa.   
 

 
Tabela 8 – Fatores que afetam as atividades dos ribeirinhos do Estuário do Rio 
Jaguaribe – CE. 

Fator N. % 

Cultivo de camarão marinho 23 50,0 
Agricultura 03 6,5 
Mineração 06 13,0 
Pesca excessiva 20 43,5 
Aumento do número de pessoas usando o manguezal 22 47,8 
Poluição 40 87,0 
Derramamento de óleo pelas embarcações 30 65,2 
Corte do mangue 35 76,1 
Coleta excessiva de produtos do manguezal 29 63,0 
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Construção de usinas eólicas 14 30,4 
Avanço das dunas 29 63,0 
Elevação da maré 20 56,5 
Escassez de água 18 39,1 
Emprego de formas predatórias de produção 22 47,8 
Inundações 31 67,4 
Fonte: Dados da própria pesquisa.   
 

Destacam-se ainda como fatores que afetam as atividades dos ribeirinhos do 
estuário do Rio Jaguaribe: a poluição, apontado por 87% dos respondentes; o 
derramamento de óleo pelas embarcações (65,7%); o corte do mangue (76,1%); a coleta 
excessiva de produtos do manguezal (63%); as dunas que avançam sobre o manguezal 
(63%); a elevação da maré, prejudicando principalmente as pessoas que realizam coleta de 
mariscos e crustáceos na maré seca (56,5%); e, as inundações (67,4%) que aumentam o 
aporte de água doce no estuário, reduzindo a disponibilidade de peixes e crustáceos e 
causando a mortandade dos mariscos, principalmente o sururu. 
 
4.3. Disposição a receber compensação pela perda do acesso e uso do manguezal 
 

Do total dos respondentes, 22 pessoas (47,83%) responderam que aceitavam o valor 
sugerido como compensação e 24 pessoas (52,17%) não aceitaram o valor proposto. Pode-
se suspeitar que aqueles que recusaram o valor da bolsa proposto podem ter achado que os 
benefícios derivados dos produtos extraídos do manguezal são maiores do que o valor 
monetário proposto.  

A Tabela 9 apresenta os valores de remuneração proposta, com o número total em 
que cada valor foi incluído nos questionário e a frequência absoluta e acumulada daqueles 
que responderam ‘sim’ à questão do mercado hipotético. Os valores de remuneração 
proposto mais freqüente nos questionários foram R$90, R$60, R$70 e R$30, com nove, 
sete, seis e cinco repetições, correspondendo a 19,6%, 15,2%, 13% e 10,9% dos 
questionários, respectivamente. Os valores menos freqüentes foram: R$50 e R$10, com 
duas repetições cada (4,3%); R$20 com três repetições (6,5%); e, R$40, R$80 e R$100, 
com quatro repetições cada (8,7%).   

 
Tabela 9 – Distribuição de frequência relativa (Fi) e acumulada (Fa) dos 
ribeirinhos em função da disponibilidade de receber remuneração, em troca 
dos benefícios gerados pelo manguezal do estuário do Rio Jaguaribe – CE. 

Remuneração 

(R$) 
Total (%) 

Sim 

Fi (%) Fa 
100,00 04 (8,7%) 03 (13,6%) 03 
90,00 09 (19,6%) 04 (18,2%) 07 
80,00 04 (8,7%) 02 (9,1%) 09 
70,00 06 (13,0%) 02 (9,1%) 11 
60,00 07 (15,2%) 04 (18,2%) 15 
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50,00 02 (4,3%) 02 (9,1%) 17 
40,00 04 (8,7%) 02 (9,1%) 19 
30,00 05 (10,9%) 01 (4,5%) 20 
20,00 03 (6,5%) 01 (4,5%) 21 
10,00 02 (4,3%) 01 (4,5%) 22 

TOTAL 46 (100%) 22 (100%) - 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 
Pode-se observar que a maior frequencia de valores ficou na faixa de R$60-100, 

abrangendo 65,22% dos questionários, o mesmo se verificando para os questionários que 
tiveram respostas de aceitação das remunerações (68,18%).  Este padrão de respostas ‘sim’ 
pode ter sofrido o efeito de uma maior probabilidade de ocorrência de valores elevados, no 
intervalo entre R$60-100, além da própria motivação dos respondentes por valores 
maiores, podendo levar à superestimação das estimativas de excedente do consumidor. 

Na Figura 3 está representada a disposição a receber marginal (DARMa) por 
remuneração para os respondentes da amostra. A área abaixo da curva de disposição a 
receber marginal corresponde a disposição a receber total (DAR) da amostra. O valor da 
DAR mensal para os 22 respondentes foi de R$1.440,00 enquanto o valor médio da DAR 
(DARMe), obtida dividindo a DAR pelo número de respondentes, foi de R$65,45 por 
pessoa/mês. O valor da DARMe anual, obtida multiplicando a DARMe mensal por 12 
meses, dá um valor de R$785,45 por pessoa. 

 
Figura 1 – Disposição a receber remuneração marginal dos respondentes 

 
A estimativa do fluxo benefícios derivados a partir dos bens ambientais extraídos 

do manguezal pela comunidade local é obtido multiplicando-se a DARMe anual 
(R$785,45) pelo número de usuários (868 pessoas) desse ecossistema, e dividindo este 
valor pela taxa de desconto (6% a.a.). A taxa de desconto permite comparar os fluxos de 
valores monetários ao longo do tempo e reflete a preferência temporal pura, ou seja, a 
impaciência das pessoas por dinheiro hoje ao invés de no futuro.  

Desta forma, o valor atual do somatório do fluxo de benefícios futuros derivados do 
uso direto consuntivo dos manguezais, representado aqui pela disposição a receber 
remuneração, é estimado em R$11.362.909,09. Este valor representa quanto as 
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comunidades obteriam de benefícios pelo uso direto dos manguezais em perpetuidade. 
Dividindo o valor atual do fluxo de benefícios pela área do manguezal na foz do Rio 
Jaguaribe (1.154 ha) e convertendo para a moeda americana (taxa de câmbio de R$1,72 por 
dólar), obtém-se US$5.724,73/ha/ano.  

May et. al. (1999) compilou valores estimados para o ecossistema manguezal 
abrangendo valores de uso e não uso, os quais são mostrados na Tabela 10.  

Comparando esses resultados com o valor estimado nesta pesquisa, conclui-se que 
o manguezal da foz do Rio Jaguaribe gerou o maior valor, embora, tal valor não tenha se 
mostrado consideravelmente superior. Porém, deve-se considerar que possa ter havido uma 
sobre-estimativa desse valor em decorrência da assimetria na distribuição das 
remunerações propostas nos questionários e o fato de que os respondentes podem ter 
levado em consideração também valores de não-uso. Além desses aspectos, a experiência 
tem demonstrado que estimativas de valores baseados em disposição a receber 
compensação pela perda de um bem são maiores do que aqueles baseados em disposição a 
pagar para garantir um bem. 

 
 

Tabela 10 – Valores atribuídos ao Ecossistema Manguezal. 

Bens e Serviços Valores por Estudo Observações 

Eco-turismo e pesca 
esportiva 

US$3.583/há/ano (Grasso & 
Shaeffer-Novelli) 

Disposição a pagar, 
Cananéia-SP 

Preservação dos recursos 
naturais 

US$230 – US$710/ha/ano 
(Grasso & Shaeffer-Novelli) 

Disposição a pagar, valor 
de existência, Cananéia-SP 

Pesca artesanal ou 
comercial 

US$228/há/ano 
US$470/há/ano (Grasso & 
Shaeffer-Novelli) 
 
66 a 84% da renda monetária 
familiar (Glaser & Grasso) 

Pesca artesanal 
Pesca comercial, Cananéia-
SP 
 
Pescadores, Santarém-PA 

Valor econômico total US$4.751/há/ano (Grasso & 
Shaeffer-Novelli) 

Pesca, recreação, valor de 
existência, Cananéia-SP 

Valor de uso direto 
consuntivo 

US$5.724,73/ha/ano (esta 
pesquisa) 

Pesca, extrativismo, 
madeira, mineração e 
recreação, Foz do Rio 
Jaguaribe 

Fonte: Adaptado de May et.al.(1999). 
 
5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

Os usuários do manguezal da foz do Rio Jaguaribe apresentam um baixo nível de 
escolaridade e renda pessoal, com elevada dependência às atividades de extrativismo, pois 
a grande maioria vive exclusivamente da pesca e coleta de caranguejo, ostras e mariscos. O 
manguezal se constitui no principal recurso de subsistência dos pescadores e marisqueiras 
entrevistadas, seja como fonte de alimento ou de renda.  
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Os usuários têm noção dos fatores antrópicos que ameaçam a sustentabilidade do 
ecossistema manguezal, uma vez que uma grande porcentagem, mais de 50% dos 
respondentes, afirmaram que a carcinicultura, a poluição, o derramamento de óleo pelas 
embarcações, o corte do mangue e a coleta excessiva de produtos dos manguezais causam 
impactos negativo ao ecossistema. Além disso, os ribeirinhos têm percepção dos 
problemas ambientais que ameaçam as suas atividades, tais como o avanço das dunas, 
elevação da maré e inundações causadas pelas chuvas. 

O método de valoração contingente revelou que os usuários estão divididos quanto 
a trocar os benefícios do uso direto do manguezal por um pagamento na forma de 
compensação. De um lado, existem aqueles que preferem continuar suas atividades 
extrativistas, pois se constitui no seu modo de vida e laboral; e do outro, existem aqueles 
que, por receberem uma renda mensal individual inferior a R$60,00, vêm como uma forma 
de garantir uma condição melhor de vida. O valor dos benefícios derivados do uso direto 
por hectare-ano do manguezal da foz do Rio Jaguaribe mostrou-se um pouco maior do que 
os valores estimados por outros estudos realizados no Brasil. Esta discrepância entre os 
valores podem ser devido a caracterização do bem ambiental sendo avaliado, o instrumento 
financeiro utilizado, e possíveis vieses gerados pelo método que possam ter sobre estimado 
o valor.  

Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se que outras pesquisas sejam 
realizadas na área a fim de reduzir a sobre estimativa do valor encontrado nessa pesquisa, 
procurando estabelecer uma melhor simetria na distribuição das remunerações e que outras 
metodologias de valoração econômica ambiental possam ser aplicadas no Estuário do Rio 
Jaguaribe, para estabelecer um comparativo dos valores encontrados. 
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