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RESUMO 

 O litoral setentrional do Rio Grande do Norte é palco de uma típica situação de 
conflito entre um setor econômico importante para a região e um dos mais produtivos 
ecossistemas costeiros. Sabendo disso esse trabalho visa mapear tais áreas de conflito que 
envolvem a ocupação de áreas de manguezais pelas salinas, bem como analisou-se os 
principais instrumentos legais relacionados ao tema. Os estudos foram realizados no estuário 
do rio Apodi/Mossoró que possui aproximadamente 43 km de comprimento, se estendendo 
desde o município de Mossoró até a sua foz no oceano Atlântico entre os municípios de 
Grossos e Areia Branca. Para análise legal do conflito, procedeu-se uma extensa pesquisa de 
documentos técnicos e jurídicos relativos aos manguezais e a produção de sal marinho. 
Determinou-se a Área de Preservação Permanente com base no Novo Código Florestal, com 
margens de APP variando entre 100 e 200 m. É notória a importância da produção de sal 
marinho para a segurança sanitária do país bem como a indústria química, com isso as Áreas 
de Preservação Permanentes do estuário do rio Apodi/Mossoró em sua maior parte foram 
convertidas em áreas de produção desse mineral. Mesmo que a legislação vigente não 
considere essa ocupação irregular, descaracterizando assim a existência de conflito legal, a 
ocupação dessas áreas, reduz o potencial de produção do ecossistema e interfere de maneira 
negativa em sua capacidade de provisão de serviços ecossistêmicos, implicando em prejuízos 
para a comunidade local. 

Palavras-chave: Área de preservação permanente. Conflito legal. Estuário. Código Florestal. 
Industria Salineira. 

ABSTRACT 

The northern coast of Rio Grande do Norte is the stage of a typical situation of conflict 
between an important economic sector for the region and one of the most productive coastal 
ecosystems. Knowing this, this work aims at mapping such areas of conflict that involve the 
occupation of mangrove areas by the salt flats, as well as analyzing the main legal instruments 
related to the theme. The studies were carried out in the Apodi / Mossoró river estuary, which 
is approximately 43 km long, extending from the municipality of Mossoró to its mouth in the 
Atlantic Ocean between the municipalities of Grossos and Areia Branca. For legal analysis of 
the conflict, extensive research was carried out on technical and legal documents related to 
mangroves and the production of sea salt. The Permanent Preservation Area was determined 
based on the New Forest Code, with APP margins varying between 100 and 200 m. The 
importance of producing sea salt for the country's sanitary safety as well as the chemical 
industry is well known, with the Permanent Preservation Areas of the Apodi / Mossoró 
estuary mostly being converted into production areas for this mineral. Even if the current 
legislation does not consider this irregular occupation, thus discharging the existence of legal 
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conflict, the occupation of these areas reduces the production potential of the ecosystem and 
negatively interferes in its capacity to provide ecosystem services, implying damage to the 
ecosystem. local community. 

Keywords: Permanent conservation area. Legal conflict Estuary. Forest Code. Saline Industry. 

1. INTRODUÇÃO 

Ecossistema característicos de zonas costeiras tropicais e subtropicais, os manguezais 

são reconhecidos por sua importância ecológica, econômica e social (Constanza et al., 1997; 

Barbier 2007). Utilizados para múltiplos fins, que envolvem diversos setores e grupos de 

interesse, por vezes, não conciliáveis, os manguezais são ambientes propícios para o 

surgimento de situações de conflito. Uma consulta ao Environmental Justice Atlas realizada 

em janeiro de 2017 identificou que dos 1948 casos de conflitos ambientais registrados, 22 

estão relacionados a áreas de manguezal. Embora o número pareça pequeno, deve-se 

considerar que ele é muito provavelmente subestimado, e ainda, chama atenção a distribuição 

espacial dos casos, que abrangem praticamente toda a linha do equador, ressaltando o caráter 

global do problema.  

Como resultado, observa-se em todo um mundo uma clara tendência de degradação 

destes ecossistemas. Calcula-se que entre 20 a 35% das áreas de manguezais do planeta 

tenham sido perdidas, e que cerca de 40% das espécies de animais restritas aos manguezais 

estejam em elevado risco de extinção (Luther, 2009). Caso as taxas atuais de perdas se 

mantenham, em menos de 100 anos os manguezais serão reduzidos a áreas tão pequenas que 

perderão sua funcionalidade (Duke et al., 2007).  O Brasil, país com a terceira maior área de 

manguezal do planeta (7%), está em primeiro lugar no número de casos registrados de 

conflitos, que incluem desde disputas entre criadores de camarões e pescadores artesanais, até 

desentendimentos envolvendo empresas produtoras de energia e populações tradicionais 

(EJA, 2017).  

Exemplo desta problemática pode ser verificado no litoral setentrional do estado do 

Rio Grande do Norte. Embora à primeira vista o tema pareça uma questão local, um estudo 

mais detalhado do problema nos apresenta uma situação de importância nacional, pois 

envolve a maior área produtora de sal do país, responsável por mais de 95% da produção 

brasileira, e os manguezais e apicuns, ecossistemas essenciais para manutenção da 

biodiversidade costeira. O ponto central do conflito reside na ocupação das áreas de 
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manguezais, uma vez que as mesmas são consideradas Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s), e segundo o Código Florestal brasileiro, são protegidas, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, protegendo o solo, com intuito de assegurar o 

bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012). 

Diante da incontestável relevância ambiental das APP, bem como, a importância 

econômica e social atividade salineira, e havendo notória divergência de interesse entre os 

mesmos, o presente trabalho teve como objetivo mapear as áreas de conflito que envolvem a 

ocupação de áreas de manguezais pelas salinas, bem como analisou-se os principais 

instrumentos legais relacionados ao tema. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo e contextualização do conflito 

O estuário do rio Mossoró está localizado no litoral norte do estado do Rio Grande do 

Norte e possui aproximadamente 43 km de comprimento, se estendendo desde o município de 

Mossoró, até a sua foz no oceano Atlântico entre os municípios de Grossos e Areia Branca 

(Figura 1). O clima na região é o semiárido, tipo BSw’h’ seco e muito quente, segundo a 

classificação de KOPPEN. Apresenta distribuição irregular da precipitação, concentrada nos 

meses de fevereiro a junho (verão e outono), com uma longa estação seca que pode durar até 

08 meses (SILVA, 2004).  

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização da área de estudo 
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Fonte: Autoria própria, 2019. 

Devido as condições climáticas da região, a mesma vem sendo utilizada desde o 

período colonial para mineração, mais precisamente para produção de sal, e hoje responde por 

cerca de 95% da produção nacional, sendo um dos mais tradicionais e importantes setores 

produtivos do estado, responsável pela geração de milhares de empregos diretos e indiretos.  

O processo de produção de sal se dá nas “salinas” por meio da evaporação solar da água do 

mar, e necessita de um grande volume de água salgada, e de extensas áreas alagáveis para ser 

tecnicamente e economicamente viável.  

Em virtude disso, toda a indústria de produção e extração de sal da região se 

desenvolveu às margens do estuário, resultando na ocupação e conversão de grandes áreas de 

manguezal e apicuns em áreas de salinas. O reflexo direto desta ocupação foi a redução das 

áreas de manguezal, ecossistema com reconhecida importância na geração de alimento e 

renda para populações pesqueiras, o que tornou o estuário de rio Mossoró em um palco para o 

conflito ambiental envolvendo dois grupos com interesses distintos: os produtores de sal e os 

pescadores locais.  

2.2 Análise legal do conflito 

Para análise legal do conflito, procedeu-se uma extensa pesquisa de documentos 

técnicos e jurídicos relativos aos manguezais e a produção de sal marinho. Inicialmente, 

foram realizados estudos dos instrumentos legais que se relacionam de alguma forma com a 

proteção dos manguezais, e que autorizam, em casos excepcionais, a intervenção nestes 

ecossistemas.  Em um segundo momento, buscou-se caracterizar a atividade de extração de 
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sal marinho, quanto aos seus aspectos históricos e técnicos, buscando identificar quais destes 

a caracterizam como uma atividade que possa gozar do direto de intervenção em áreas de 

manguezal. 

2.3 Delimitação espacial das áreas de conflito 

Na delimitação das áreas de conflito tomou-se como base as definições de Áreas de 

Preservação Permanente – APP de curso d’água, considerando as faixas marginais aos 

mesmos, com larguras variando de acordo com a calha do leito regular do estuário, conforme 

estabelecido pelo Novo Código Florestal (tabela 1).  

Tabela 1: Relação entre faixa de APP e calha do leito regular do curso d’água de acordo com 

o Novo Código Florestal.  

Largura da calha do leito regular 

do curso d’água. 

Largura da faixa de APP (em cada 

margem) 

Menor que 10 m 30 m 

Entre 10 e 50 m 50 m 

Entre 50 e 200 m 100 m 

Entre 200 e 600 m 200 m 

Maior que 600 m 500 m 

Fonte: Brasil, 2012. 

As dimensões da calha regular para cada trecho do estuário foram medidas por meio 

de imagem de satélite georreferenciada e verificadas em campo. As margens do estuário 

foram vetorizadas e, em seguida, com auxílio do recurso Buffer, geradas as faixas de APP. 

Todas as etapas do processo (georreferenciamento, vetorização e Buffer) foram realizadas 

com o software QGIS versão 2.8. 

Técnicas de fotointerpretação, juntamente com visitas realizadas em campo, foram 

realizadas para gerar o mapa de uso e ocupação do solo das margens do estuário do rio 

Mossoró, identificando três classes distintas de uso e ocupação: Salinas, Área Urbana e 

Vegetação de Mangue. Em seguida, a classe “Salinas” foi subdivida em três subclasses: 

Evaporadores – tanques onde a água captada no estuário fica inicialmente, com salinidade 

variando entre 35 e 100 g/l; Concentradores – tanques secundários onde a salmoura 

proveniente dos evaporadores permanece até atingir a salinidade de 260 g/l; e, Cristalizadores 
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– onde ocorre efetivamente a precipitação de cloreto de sódio, com salinidade variando entre 

260 e 300 g/l.  

As faixas de APP geradas foram sobrepostas ao mapa de uso e ocupação do solo, 

permitindo a visualização das interseções existentes. Foram consideradas áreas de conflito 

ambiental todas as áreas inseridas na faixa de APP ocupadas por salinas.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 O conflito sob a ótica dos instrumentos legais 

A existência de instrumentos legais de proteção aos manguezais data do período da 

colonização do Brasil. Inicialmente visto como uma fonte de lenha e tanino (Vanucci, 1999), 

exportado para a Europa como matéria prima utilizada no tingimento de tecidos e para curtir o 

couro, a vegetação de mangue vermelho tinha seu corte e queima proibidos pela Carta Régia 

de 1743 e o alvará com força de lei de 1760, que punia com multa e/ou prisão, qualquer 

pessoa que cortasse mangue sem antes ter retirado sua casca para aproveitamento da 

substância (Brandão, 2011). 

Seguindo a linha cronológica, a Lei Nº 3.979/19 e o Decreto-Lei Nº 14.596/20 (ambos 

do período da chamada república velha), tratavam das condições de uso e valores de imóveis 

que possuíssem ou estivessem inseridos em áreas de manguezais, proibindo que fossem 

realizados apossamentos ou aterramentos destas áreas. 

O Decreto 23.793 de 23 de janeiro de 1934, que instituiu o primeiro Código Florestal, 

teve como pano de fundo a expansão cafeeira no Sudeste, que ao substituir as florestas por 

plantações, dificultava o acesso e encarecia o transporte de lenha. Como solução, o decreto 

obrigava os donos de terras a manterem 25% da área de seus imóveis com a cobertura de mata 

original (a chamada quarta parte), e visava impedir os efeitos sociais e políticos causados pelo 

aumento do preço e/ou pela falta da lenha. Destaca-se a criação da figura das “florestas 

protetoras”, com o intuito de garantir a saúde de rios e lagos e áreas de risco como encostas 

íngremes, que mais tarde daria origem ao conceito de áreas de preservação permanente 

(APPs). 

O código florestal de 1934 só viria a ser reformulado por meio da lei 4.771 de 15 de 

setembro de 1965 e, desta vez, trazia reais preocupações com a conservação ambiental e seus 
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impactos sobre o bem-estar comum. Vem desta lei o reconhecimento das florestas existentes 

no território nacional e as demais formas de vegetação natural como bens de interesse comum 

a todos os habitantes, e ainda estabelece como sendo de preservação permanente, as florestas 

situadas nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues (BRASIL, 

1965). 

Quarenta e sete anos após sancionado o Código Florestal de 1965, ao qual havia sido 

“costurado” inúmeras emendas, medidas provisórias e resoluções complementares, motivado 

por um intenso debate que envolveu diversos segmentos da sociedade com interesses 

conflitantes, em uma discussão técnica, científica, jurídica e política, foi sancionada em 25 e 

maio de 2012 a Lei Federal N° 12.651, mais conhecida como Novo Código Florestal. 

Segundo o art. 4°, parágrafo VII do Novo Código Florestal, enquadra-se como Área de 

Preservação Permanente “os manguezais, em toda a sua extensão”. Área de Preservação 

Permanente - APP, por sua vez, é definida no art, 3°, parágrafo III da mesma lei, como sendo 

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” 

(BRASIL, 2012).  

O reconhecimento dos manguezais como APP, assegura a estes ecossistemas, via de 

regra, proteção total contra atividades que possam resultar em sua degradação, estabelecendo 

ainda que, ocorrida a supressão de vegetação nestas áreas, o proprietário, possuidor ou 

ocupante a qualquer título deverá promover a recomposição da mesma.  

A expressão no parágrafo anterior, encontra respaldo no art. 8° do Novo Código 

Florestal, que define situações nas quais são autorizadas a supressão da vegetação nativa, 

incluindo os manguezais, sendo estas: nos casos de utilidade pública, de interesse social ou de 

baixo impacto ambiental.  

A possibilidade de supressão da vegetação de mangue é um indicativo do 

entendimento do legislador de que as APP, mesmo se tratando de territórios especialmente 

protegidos, não se caracterizam como áreas de proteção integral, permitindo o 

desenvolvimento de atividades econômicas reguladas e autorizadas pelo poder público, e já 

havia sido estabelecida na Resolução CONAMA 369/2006 (Santos e Leite, 2011). 
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O manguezal é um dos ambientes mais dinâmicos do planeta, já que, pela natureza de 

seus componentes, são encontrados todos os elos da cadeia alimentar (PEREIRA et al., 2006). 

Segundo Fernandes (2012), os manguezais são reconhecidos por sua alta produtividade 

biológica e por desempenhar funções ecológicas básicas e de grande relevância, gerando 

diversos benefícios, inclusive econômicos, para o homem. Esse ecossistema atua como 

importante produtor primário do ambiente marinho, transformando nutrientes minerais em 

matéria orgânica vegetal (fitomassa), que além de prover sustento para a base de teias 

alimentares costeiras, geram bens e serviços ecossistêmicos sem custos para os usuários 

ribeirinhos (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2012).  

Adicionalmente os manguezais são reconhecidos como componente chave no ciclo do 

carbono atmosférico, sendo considerado dentre as florestas tropicais como a mais rica em 

carbono (DONATO et al., 2011), tanto na estrutura arbórea quanto no sedimento, atuando 

como reservatório deste elemento. Suas árvores estabilizam sedimentos entre suas raízes e 

troncos, aprisionando poluentes, prevenindo que estes contaminem as águas costeiras 

adjacentes. Servem, ainda, de cortina-de-vento atenuando os efeitos de tempestades nas áreas 

costeiras, como, também, abrandam a energia das ondas e das marés (SCHAEFFER-

NOVELLI et al., 2012). 

É válido ressaltar que além de definir os casos em que podem ser autorizadas a 

supressão da vegetação em APP, a lei determina quais atividades se enquadram como tal, 

definição dada pelo art. 3°. Abaixo transcreve-se parte do art. 3°, mais precisamente o 

parágrafo VIII, que define quais as atividades são consideradas como de utilidade pública. 

Art. 3
o
  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

... 

VIII - utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços 

públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos 

parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, 

saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, 

radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições 

esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como 

mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, 

saibro e cascalho; 

... 
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A produção de sal é uma das atividades de mineração mais antigas do mundo (Bloch, 

2016). No Brasil, a origem da atividade está diretamente ligada ao período da colonização 

portuguesa (Vita et al., 2007; Santos, 2010; Costa et al., 2013). Inicialmente todo o sal 

consumido no país era importado juntamente com outros produtos, uma vez que os 

portugueses desconheciam a existência de sal em terras brasileiras (Costa et al., 2013). Na 

metade final do século XVI, começaram a ser descobertas grandes salinas naturais situadas ao 

longo da costa da capitania do Rio Grande (atual Estado do Rio Grande do Norte e parte do 

atual Estado do Ceará), formando-se em grandes várzeas onde a água do mar era represada e o 

sal cristalizava-se naturalmente (Trindade; Albuquerque, 2005; Costa et al., 2013).  

Por quase dois séculos o sal continuou a ser extraído de reservas naturais, e somente a 

partir da segunda metade do século XIX, estimulados pela crescente demanda de sal para o 

curtimento de couros, a salga de peixes, carnes, produtos de consumo e comércio em geral 

entre vilas e povoados que surgiam (Santos, 2010; Costa et al., 2013), foram construídas 

pequenas salinas em alguns locais da costa do que hoje corresponde ao Nordeste. A produção 

do sal voltou a crescer durante os anos 70, impulsionados principalmente pela mecanização da 

atividade, que dependia menos das condições naturais, e pelo crescimento da indústria 

brasileira. Atualmente, o Rio Grande do Norte é o estado que tem a maior produção de sal do 

Brasil, devido ao seu recorte litorâneo, à intensa insolação e atuação dos ventos, que 

contribuem com a evaporação. Ele sozinho responde por mais de noventa e cinco por cento da 

produção brasileira. Os municípios de Macau, Mossoró e Areia Branca são os principais 

produtores do estado. 

Se até o início do século XX o sal era essencialmente usado como tempero ou como 

produto medicinal, atualmente ele está inserido no grupo das matérias-primas fundamentais 

para a indústria química e têxtil, apresentando as mais diversas aplicações para o 

desenvolvimento da sociedade, entre as quais: a produção de cloro, de soda cáustica, de 

hidróxido de sódio, de vidro, de plásticos, de borrachas e de outras dezenas de produtos das 

indústrias químicas, metalúrgicas e alimentares. A indústria química é o maior consumidor de 

sal, utilizando 60% da produção total. Para além disso, cerca de 30% do sal é usado na 

alimentação (direta e indiretamente) e o restante é aplicado em atividades e setores como o 

tratamento de águas, e na produção agropecuária (Machine, 2005). 
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Outro aspecto importante sobre a produção de sal é sua participação no combate aos 

Distúrbios por Deficiência de Iodo – DDI, sendo a mais conhecida delas o bócio endêmico.  O 

iodo é um micronutriente essencial para o homem, com uma única e importante função 

conhecida no organismo humano, que é a de na síntese dos hormônios tireoidianos: a 

triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4).  

Esses hormônios têm dois importantes papéis: atuar no crescimento físico e 

neurológico e na manutenção do fluxo normal de energia; e contribuir para o funcionamento 

de vários órgãos como o coração, fígado, rins, ovários e outros (ANVISA, 2016). Pessoas que 

vivem em situação de deficiência em iodo sempre terão o risco de apresentar distúrbios, cujo 

impacto sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves.  

Algumas doenças provocadas pelos baixos níveis de iodo no organismo são o 

cretinismo em crianças (grave e irreversível quadro de retardo mental), surdo-mudez, bem 

como a manifestação clínica mais conhecida e visível, o bócio. Além disso, o nível de iodo 

abaixo do ideal no organismo está relacionado com altas taxas de natimortos e nascimento de 

crianças com baixo peso, problemas no período gestacional, e aumento do risco de abortos e 

mortalidade materna (WHO, 2004).  

Como estratégia para suprir a necessidade de iodo pelas populações, diversos países 

adotam a iodação do sal para consumo humano (sal de cozinha), proposta pela primeira vez 

pelo cientista francês Boussingault em 1831. A quantidade de iodo que necessitamos em toda 

nossa vida é o equivalente a uma colher de chá, porém o mesmo não é acumulado pelo 

organismo e deve ser ofertado em pequenas quantidades continuamente. O produto que 

cumpre este papel é o sal, por ser consumido continuamente em pequenas quantidades diárias, 

possuir baixo custo, e poder ser estocado por anos sem perder sua viabilidade. Além disso, o 

iodo não afeta sua aparência nem sabor, podendo ser adicionado ao sal por meio de técnicas 

simples e baratas (McDowell, 1992). 

Desde o ano de 1953, por meio da Lei n° 1.944, é obrigatória a iodação de todo o sal 

destinado ao consumo humano e, desde então, são implantadas adequações à legislação para 

atender melhor a população na prevenção DDI, como a que ocorreu em 1999, onde os teores 

de iodação do sal se adequaram às faixas de 40 a 100 ppm, e em fevereiro de 2003, quando os 

teores foram novamente ajustados para a faixa de 20 a 60 ppm.  
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Todas as adequações de iodação do sal, realizadas pelo Ministério da Saúde, são feitas 

de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde e especialistas nacionais 

no tema (ANVISA, 2016).  A estratégia tem se mostrado exitosa e, segundo dados do 

Ministério da Saúde, depois de quase seis décadas de intervenção, se observa uma 

significativa e benéfica redução na prevalência de DDI no Brasil, caindo de 20,7% em 1955 

para 1,4% no ano 2000. 

De acordo com Agência de Vigilância Sanitária- ANVISA, o programa de Combate 

aos Distúrbios por Deficiência de Iodo no Brasil - Pró Iodo, que tem como vetor o sal de 

cozinha, é uma das ações mais bem-sucedidas na prevenção de doenças e proteção sanitária 

do Brasil, e tem sido elogiado pelos organismos internacionais pela sua condução e resultado 

obtido na eliminação do bócio endêmico no País.  

3.2 Delimitação espacial das áreas de conflito  

A calha regular do estuário do rio Apodi/Mossoró vai desde a largura mínima de 50,95 

metros até o máximo de 593,93 metros. De acordo com o Novo Código Florestal, a faixa que 

compõe a Área de Preservação Permanente em cada uma das margens variou entre 100 e 200 

metros, resultando em uma APP de 715,01 hectares (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2: Delimitação da APP (em laranja) do estuário do rio Apodi/Mossoró. 
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Fonte: Autoria própria, 2019. 

A faixa de APP encontra-se quase que em sua totalidade ocupada pelas salinas (532,88 

ha), sendo que a maior parte desta ocupação é por Evaporadores, que responde por 297,51 ha, 

seguido dos Cristalizadores com 165,05 ha e dos Concentradores, com 70,31 ha. Parte da área 

urbana do município de Areia Branca também se encontra inserida na APP do estuário do rio 

Apodi/Mossoró, ocupando uma área de 21,79 ha.  De toda área de APP somente 160,34 ha 

ainda se encontra ocupada pela vegetação nativa de mangue (Tabela 2). Este valor representa 

menos de ¼ (22,43%) de toda a área, e indica de maneira clara o elevado grau de alteração 

provocado neste ambiente (Figuras 3). 
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Figura 3: Mapa de conflito ambiental. Ocupação da APP do estuário do rio Apodi/Mossoró 
em função do tipo de uso do solo. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Tabela 2: Uso e ocupação do solo da APP do estuário do rio Apodi/Mossoró por classe e sua 
contribuição relativa.  

TIPO DE OCUPAÇÃO ÁREA  (ha) ÁREA (%) 

Área Urbana 21,79 3 

Vegetação Nativa 160,34 22 

Salina - Concentradores 70,31 10 

Salina - Cristalizadores 165,05 23 

Salina - Evaporadores 297,51 42 
Fonte: Costa et al., 2014 

A partir da análise do mapa de conflito ambiental, foi possível observar também que a 

área de manguezal remanescente se encontra concentrada no baixo estuário (A). Já no estuário 

médio o uso predominante do solo é das subclasses evaporadores e cristalizadores (B), 

enquanto que no estuário superior as subclasses dominantes são evaporadores e 

concentradores (C).  
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Embora tenha-se demonstrado a inexistência de conflitos legais, isso não significa, 

necessariamente, ausência de conflitos ambientais, que se manifestam quando uma ação 

humana interfere ou impede o desenvolvimento de outra atividade que seja inconciliável com 

a primeira (Deutsch, 1973). Neste caso verifica-se que a produção de sal está ocupando quase 

a totalidade das APP do estuário do rio Apodi/Mossoró, o que implica em prejuízos 

ambientais e sociais.   

4. CONCLUSÃO 

A partir da análise dos instrumentos legais e das informações descritas anteriormente, 

constata-se que, embora os manguezais sejam considerados Áreas de Preservação 

Permanente, a produção de sal, por ser uma atividade de mineração e por ter relevante 

importância na proteção sanitária nacional, possui status de atividade de utilidade pública, 

possibilitando sua permanência e desenvolvimento em áreas de manguezal, não havendo, 

desta maneira, uma situação de conflito legal.  

Para Sousa et al. (2015), esta situação pode ser compreendida como um caso de 

dominação racional-legal, onde o Estado legitima a implementação de um empreendimento 

por meio de regras e normas, tornando “legal” a dominação de um determinado recurso 

natural a despeito dos interesses dos outros atores envolvidos. 

As Áreas de Preservação Permanentes do estuário do rio Apodi/Mossoró em sua maior 

parte foram convertidas em áreas de produção de sal marinho. Embora esta ocupação não seja 

considerada irregular considerando a legislação vigente, descaracterizando assim a existência 

de conflito legal, a ocupação de áreas de manguezais, reduz o potencial de produção do 

ecossistema e interfere de maneira negativa em sua capacidade de provisão de serviços 

ecossistêmicos, implicando em prejuízos para a comunidade local. 
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